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ПЕРЕДМОВА 
 

За останнє більш як десятиліття українська історіог-

рафія збагатилася потужним пластом наукових праць, прис-

вячених найменш вивченим подіям буремного для України 

періоду першої половини XX століття. Особливою увагою іс-

ториків користується національно-визвольна боротьба украї-

нського народу за незалежність, державотворча діяльність і 

військове будівництво, захист суверенітету Центральної  

Ради, Гетьманату, УНР, ЗУНР, рух Опору під проводом 

ОУН-УПА. Кожна з наукових праць, зокрема, і дане моног-

рафічне дослідження, виконують подвійне завдання: не ли-

ше відтворити невідомі сторінки історії України, але й зняти 

нашарування заангажованої радянської історіографії.  

Необхідність дослідження проблеми організації та ді-

яльності душпастирської служби українських військових 

формацій першої половини ХХ ст. зумовлено низкою обста-

вин. По-перше, осягнення незалежності України спричини-

ло стрімкий інтерес суспільства до минулого й передусім до 

визвольної боротьби українського народу, відтак збройних 

сил державних утворень 1917–1921 рр. і Другої світової 

війни. По-друге, зміна державно-політичного статусу Укра-

їни 1991 р. спричинила докорінну зміну церковно-

державних відносин, зокрема відродження українських Ав-

токефальної православної та Греко-католицької церков, бу-

рхливе зростання громадського інтересу до релігії, ролі Це-

ркви в суспільстві та його складової – армії.  

Проблема історії військового духовенства українських 

збройних формацій привертає увагу ще й тому, що, незва-

жаючи на значну активізацію досліджень військової історії 

в сучасній Україні, досі не створено цілісної картини жит-

тєдіяльності капеланства армій національних державних 

утворень ХХ ст.  

На підставі ґрунтовного аналізу наукових праць укра-

їнських і зарубіжних учених автором узагальнено стан нау-

кової розробки проблеми, зокрема, здійснено значну пошу-
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кову роботу, залучено у науковий обіг потужний пласт нау-

кових воєнно-історичних та мемуарно-аналітичних праць, 

невідомих і маловідомих документів вітчизняних архівів.  

Вперше в українській історіографії зроблено комплек-

сний аналіз зародження і розвитку, форм і методів діяльно-

сті українського військового духовенства збройних форма-

цій національних державних утворень першої половини 

XX ст. Увівши в науковий обіг невідомі та маловідомі доку-

менти і матеріали, авторові вдалося дослідити організа-

цію і роль душпастирської служби військових формацій 

доби Визвольних змагань 1917–1921 рр., відтворити біог-

рами не лише керівників служби, але й середньої ланки 

капеланів різних армій, прослідкувати закономірності 

впливу церковно-державних відносин на організацію ар-

мійського священства, а також стосунки між греко-

католицькими і православними капеланами об’єднаних 

українських армій. На основі аналізу організації і ролі 

служби капеланів військових формацій першої половини 

XX ст. зроблено висновки щодо впровадження аналогіч-

ної служби в Збройних силах України.  

Відтак, фактографічний матеріал, висновки та уза-

гальнення монографії можуть бути використані при ви-

вченні історії Збройних сил України та національно-

визвольної боротьби українського народу за незалежність у 

першій половині XX ст., а також при написанні праць з но-

вітньої історії України, підготовці лекцій і спецкурсів у ви-

щих навчальних закладах. Значну вартість вони матимуть 

також у виховній роботі серед військовослужбовців Зброй-

них сил України та працівників органів внутрішніх справ.  
  

 

В.О. Кондратюк,  

доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри історії України,  

політології та права  

Львівського національного  

лісотехнічного університету України  
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ВСТУП 

 

Проблема зародження, організації та діяльності 

душпастирської служби в українських військових форма-

ціях першої половини XX століття є найменш дослідже-

ною у вітчизняній історіографії. Це було зумовлено, на-

самперед тим, що впродовж десятиліть радянська історіо-

графія розглядала усі державні утворення в Україні 

періоду національно-визвольних змагань за незалежність 

1917–1920 рр. та їх збройні сили, а також національні 

військові формування в добу Другої світової війни як «бу-

ржуазно-націоналістичні» та «антинародні». Водночас, 

військове духовенство розглядалося з позиції державно-

церковних відносин, які визначалися комуністичною іде-

ологією радянського режиму, власне як і всі священно-

служителі «реакційним» класом. Отже, у радянській істо-

ріографії, яка була слугою тоталітарної системи, склалося 

дві характерні тенденції щодо проблеми: повне ігнору-

вання або брутальна фальсифікація.  

З особливою жорстокістю таврувалося духовенство 

взагалі і капелани, зокрема Української Греко-като-

лицької церкви (УГКЦ), яка впродовж віків була не-

від’ємною складовою української спільноти на західноук-

раїнських землях та відігравала потужну роль у збере-

женні національної свідомості поколінь, а її клір в часи 

воєнних потрясінь завжди був з народом. У горнилі виз-

вольної боротьби за незалежну Україну були капелани 

Легіону Українських Січових Стрільців, Галицької армії, 

повстанських частин. Не менш одіозною була характерис-

тика визвольної боротьби армій Наддніпрянської України 

та їх військового духовенства. 

Отже, слід зазначити, що актуальність монографії 

визначається необхідністю дослідити організацію та дія-

льність душпастирської служби в українських військових 

формаціях першої половини XX ст., оскільки, як говори-

лося вище, впродовж десятиліть радянська історіографія 
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розглядала українське військове духовенство у негатив-

ному ракурсі. 

Досліджувана проблема має не лише науково-

пізнавальний інтерес, але й практичну значимість, коли 

йдеться про використання набутого досвіду у процесах 

реформування Збройних сил України на сучасному етапі. 

Насамперед, вартий уваги такий її аспект, як співвідно-

шення християнських моральних цінностей з обов’яз-

ками, які покладаються на воїна, зобов’язаного силовими 

методами відстоювати суверенітет своєї країни, її націо-

нальні інтереси.  

Отже, метою монографічного дослідження є відтво-

рення на основі джерелознавчого аналізу архівних докуме-

нтів, науково-історичних і мемуарно-аналітичних праць 

цілісної картини становлення і розвитку служби військово-

го духовенства українських збройних формувань першої 

половини XX ст. 

 



 – 9 – 

Розділ 1  
 

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА  

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Перша половина XX століття позначена грандіозними 

воєнними потрясіннями і демографічними катастрофами, в 

епіцентрі яких опинилася Україна. Визначальною тенден-

цією процесів на цьому історичному етапі була боротьба 

українського народу за незалежну державу. Проте саме цей 

аспект упродовж десятиліть замовчувався або брутально 

фальсифікувався радянською історіографією. Було покла-

дено табу на об’єктивне дослідження цілих пластів минуло-

го, з національної свідомості українців витравлювалися 

правда про епохальні події вітчизняної історії, визначних 

українських діячів, внесок у визвольну боротьбу громад-

сько-політичних інституцій і Церкви. Усі національно-

державні утворення доби визвольних змагань – Центра-

льної Ради, Гетьманату, Української Народної Республі-

ки, Західно-Української Народної Республіки та їх армії, 

а також збройні формування періоду Другої світової вій-

ни розглядалися виключно як «контрреволюційні» та 

«антинародні». 

З перших днів існування радянської влади в Росії 

В. Ленін, а згодом і його послідовники провадили нещадну 

боротьбу з Церквою. Постанова уряду СРСР від 1932 р. ви-

значила завдання, стосовно того, щоб до 1 травня 1937 р. 

«ім’я Бога повинно бути забутим на території країни». Вва-

жається, що у міжвоєнні роки в СРСР було репресовано 

136,9 тис. священнослужителів, з них 85,3 тис. розстріляні 

[292, 1996, 15 липня]. На боротьбу з релігією були мобілізо-

вані потужні сили комуністичної пропаганди та радянської 

історіографії, яку російський історик академік Ю. Афана-

сьєв дотепно характеризував як «особливий науково-

політичний феномен, гармонійно вписаний у систему тота-

літарної держави і пристосований для обслуговування її 
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ідейно-політичних потреб» [316, с. 37]. Щоправда, у ході 

Другої світової війни сталінське керівництво дещо перегля-

нуло свою церковну політику й, дозволивши діяльність  

Російської православної церкви, зробило її складовою сис-

теми, яка працювала під контролем органів держбезпеки. 

Водночас, у 1945–1946 рр. була розгромлена і ліквідована 

Українська греко-католицька церква, яка панувала у захі-

дних областях України, охоплених збройною національно-

визвольною боротьбою її населення під проводом ОУН і 

УПА. Проблема організації та діяльності військового духо-

венства збройних формацій доби визвольних змагань 1914–

1921 рр. радянськими істориками майже не вивчалася. 

Якоюсь мірою цього питання торкалися Б. Кандидов «Рели-

гия в царской армии» (Москва, 1929); «Церковный фронт в 

годы Мировой войны» (Москва, 1929); В. Новиков «Армия и 

Церковь» (Новосибирск, 1991); Д. Сидоров «Родина и рели-

гия» (Москва, 1963); Г. Суглобов «Союз креста и меча (Цер-

ковь и война)» (Москва, 1969). У цих працях радянських 

російських істориків традиційно відзначалася «реакційна» 

роль духовенства й зокрема, рідко згадуваного військово-

го духовенства як чинників самодержавного режиму і ак-

тивних учасників антирадянських збройних формацій 

Денікіна, Врангеля, Колчака, Юденіча 1918–1920 рр. 

Вважалося, що в них нараховувалося 4,5–5 тисяч війсь-

кових священиків [292].  

Зазначену проблематику обходили й історики ра-

дянської України, які створили певний пласт безперечно 

тенденційних досліджень історії боротьби за утвердження 

радянської влади на українських землях. Відзначимо се-

ред них праці А. Лихолата «Разгром националистической 

контрреволюции на Украине (1917–1922 гг.), Ю. Кон-

дуфора «Великий Жовтень на Україні», І. Кураса «Вели-

кий Жовтень і крах націоналістичного реформізму  

на Україні», М. Супруненка «Очерки истории гражданс-

кой войны и иностранной военной интервенции на Укра-

ине» та ін.  
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У своїх працях ці дослідники, звичайно не торкали-

ся проблем військового будівництва в українських дер-

жавних утвореннях доби визвольних змагань, організації 

їх збройних сила, відтак і діяльності військового духовен-

ства. Взагалі їх часом 100–300-тисячні армії визначалися 

як аморфні «буржуазно-націоналістичні», «антинародні» 

формування, а повстанські полки і дивізії як «куркульсь-

кі банди».  

Ситуація радикально змінилася в працях радянсь-

ких істориків, присвячених проблемам українського руху 

Опору та національним збройним формуванням у роки 

Другої світової війни. Оскільки їх центром були західноу-

країнські землі, де традиційно Греко-католицька церква 

посідала важливе місце у соціально-політичному і духов-

ному житті суспільства, саме проти неї був спрямований 

широкомасштабний наступ комуністичної пропаганди. 

Слід відзначити, що греко-католицьке духовенство не мо-

гло стояти осторонь масового національно-визвольного 

руху українського народу під проводом ОУН і УПА, праг-

нень політичного проводу краю творити національні вій-

ськові формування, використовуючи за необхідності певні 

структури нацистського режиму, зокрема, при формуван-

ні дивізій «Галичина» та 1-ї Української, батальйонів 

«Нахтігаль» і «Роланд». За прикладом військових форма-

цій доби Української революції у них утворювалася служ-

ба капеланів.  

Тенденційно препаруючи документи, шляхом відвер-

тої фальсифікації, радянські історики намагалися утверди-

ти у свідомості людей войовничий атеїзм, виправдати лікві-

дацію батьківської Греко-католицької церкви, масові репре-

сії проти духовенства під приводом їх «антинародної» 

діяльності та служби ворогам радянської влади й українсь-

кого народу: «Особливо мерзенною була роль уніатської це-

ркви, зокрема Андрея Шептицького та Йосифа Сліпого в 

створенні дивізії СС «Галичина»… Українське духовенство 

завжди відстоювало ворожі, реакційні погляди, проповіду-
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вало войовничий націоналізм та релігійну ворожнечу, було 

і є завзятим ворогом Країни Рад, дружби народів, радянсь-

кого способу життя» [13, с. 17]. 

На основі брутальної фальсифікації подій у Львові в 

перші дні нацистської окупації С. Даниленко у книзі «До-

рогою ганьби і зради» (Київ, 1972) безпідставно звинувачує 

вояків і капеланів формацій «Нахтігаль» і «Роланд» у війсь-

кових злочинах. Він зазначав, що 18 червня 1941 р. «напе-

редодні виступу капелан (о. Іван Гриньох – авт.) привів ба-

тальйон («Нахтігаль» – авт.) убивць до присяги, і вони на 

хресті і євангелії поклялися у «вірності аж до крові» фюре-

ру. Морально до цього їх готував своїми закликами і пропо-

відями владика митрополит. Передовий загін українського 

буржуазного націоналізму був приведений у бойовий стан 

до боротьби з комунізмом» [199, с. 185].  

Інший автор тенденційної праці «Безбатченко» К. Дмит-

рук її підзаголовком визначив: «Правда про участь украї-

нських буржуазних націоналістів і церковних ієрархів у 

підготовці нападу фашистської Німеччини на СРСР». По-

вторюючи услід за офіційними чинниками влади тезу про 

участь українських вояків «Нахтігалю» в масових розпра-

вах над жителями Львова, автор звинувачує митрополита 

Андрея Шептицького, главу УГКЦ. «Увірвавшись у перші 

дні війни до Львова, ватажки «Нахтігаля» разом із своїм 

капеланом перш за все зробили шанобливий візит вла-

диці… митрополит Шептицький «дав благословення» всім 

легіонерам». Без посилань на документи чи серйозні дос-

лідження автор знову ж таки безпідставно твердить у ру-

слі догм комуністичної пропаганди, що нібито українські 

вояки «Нахтігаля» «чинили масові вбивства цивільних 

людей, старих, жінок і дітей… Руками націоналістів було 

знищено велику групу вчених, поляків за походженням», 

тоді як насправді, що це здійснила спеціальна німецька 

спецгрупа СС [203, с. 172]. 

Чималий загін радянських істориків і публіцистів, зо-

крема В. Добричев, Я. Галан, В. Бєляєв, В. Масловський, 
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виконуючи замовлення офіційної влади, з особливою на-

стирливістю таврували визвольний рух на західноукраїнсь-

ких землях 1940–1950-х років, діяльність частин УПА і  

оунівського підпілля, Греко-католицької церкви та її духо-

венства, яке в умовах катакомбного існування надавало 

усіляку допомогу руху Опору, а дехто з них були капелана-

ми збройних формувань. «Ці вороги українського народу, 

вдягнені в ряси уніатських священиків, є організаторами 

банд українських буржуазних націоналістів, є агентами 

міжнародної реакції» – писав Я. Галан [68, 1945, 8 квітня]. 

Йому вторить В. Добричев: «Після визволення західних об-

ластей України від фашистських загарбників отці уніати 

всебічно допомагають буржуазно-націоналістичним бандам. 

Святоюрський клір стає натхненником злочинної діяльності 

оунівців» [205, с. 197].  

Таким чином, проблема існування і діяльності війсь-

кового духовенства в українських збройних формаціях 

першої половини XX століття в радянській історіографії ро-

зглядалася під призмою відношення тоталітарного режиму 

до національно-визвольної боротьби України та Церкви, як 

потужного противника комуністичної ідеології. Під жорст-

ким контролем і цензурою з боку партійних і репресивних 

органів радянські історики були позбавлені можливості 

глибоко дослідити і об’єктивно висвітлити зазначену про-

блематику.  

Лише в добу незалежності України, позбавлені кон-

тролю і цензури з боку державних чинників, вітчизняні 

історики отримали можливість висвітлювати минуле з 

позицій наукового бачення, використовуючи відкритий 

доступ до великого масиву архівних документів і закор-

донних видань. Відтак, за останнє десятиліття українська 

історіографія збагатилася потужним пластом наукових 

праць, присвячених найменш вивченим подіям буремно-

го для України періоду першої половини XX століття. 

Особливою увагою істориків користується національно-

визвольна боротьба українського народу за незалежність, 
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державотворча діяльність і військове будівництво, захист 

суверенітету Центральної Ради, Гетьманату УНР, ЗУНР, 

рух Опору під проводом ОУН-УПА. Кожна з наукових 

праць, зокрема й дане дослідження, виконують подвійне 

завдання: не лише відтворити невідомі сторінки історії 

України, але й зняти нашарування заангажованої радян-

ської історіографії.  

На жаль, досліджуючи проблеми військового будівни-

цтва державними утвореннями в Україні 1917–1921 рр., 

діяльності УПА, сучасні історики дуже рідко торкаються 

аспектів співдіяльності армії та Церкви, поза межами дос-

ліджень залишається організація, структура, форми і мето-

ди праці військового духовенства. Ця тенденція притаман-

на навіть глибоким науково-історичним працям В. Голубка, 

З. Довбні, М. Кравчука, А. Кентія, Ю. Павленка, О. Реєнта, 

І. Срібняка. Я. Тинченка, Б. Якимовича [195; 206; 251; 239; 

240; 310; 321; 347].  

Щоправда, в останні роки з’явилася низка ґрунтовних 

досліджень з проблеми церковно-державних відносин та 

виховної роботи у Збройних Силах України, в яких в істо-

ричному аспекті висвітлюються організація і діяльність 

військового духовенства. Зокрема, Б. Андрусишин у трито-

мнику «Церква в Українській державі 1917–1920 рр.» подає 

окремі фрагменти цієї проблематики: «Директорія розуміла 

значення духовних впливів на армію, – наголошує він у ро-

зділі «Військове духовенство в церковній політиці Директо-

рії». – Головним фактором, який міг забезпечити цей вплив, 

була інституція військового духовенства». Відтак, за ініціа-

тивою Головного Отамана при Головному штабі війська за-

сновано Духовну управу військового духовенства, а в диві-

зіях та окремих частинах Армії УНР – панотці. Прикро, що 

автор висвітлив лише один із епізодів їх діяльності, вже у 

період інтернування Армії УНР у Польщі [159, с. 11–114].  

Досліджуючи стосунки у ланці держава – церква, 

В. Ульяновський у праці «Церква в Українській Державі 

1917–1920 (Доба Гетьмана П. Скоропадського)», зауважу-
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вав, що за Гетьманату творилася регулярна українська ар-

мія. В її структурі, успадкованої від попередньої царської 

армії, впроваджувалися здебільшого колишні полкові свя-

щеники. Сучасний релігієзнавець історик В. Борщевич у 

праці «Українське військове духовенство» зазначає, що саме 

тоді до війська прийшло чимало українських священиків, 

такі, як отці А. Волкович, В. Сукачів, А. Матеюк, які згодом, 

у добу Директорії, обіймали високі посади в середовищі вій-

ськового духовенства, здійснюючи виховну роботу серед ко-

зацтва [174, с. 37].  

Тема військового духовенства в українських збройних 

формаціях посідала помітне місце у ґрунтовному дослі-

дженні В. Марчука «Церква. Духовність. Нація: Українська 

греко-католицька церква в суспільному житті України XX 

ст.» Автор слушно відзначав, що «виховна і просвітницька 

діяльність Української церкви у військовому середовищі в 

періоди національно-визвольних змагань народу завжди 

позитивно відбивалася на боєздатності армії» і підтверджує 

тезу конкретними прикладами з історії українського війсь-

ка від запорізького козацтва до формувань Другої світової 

війни та УПА. «Українське військове капеланство, – підсу-

мовує дослідник, – залишалося духовною підтримкою повс-

танцям й у період десятилітньої партизанської боротьби 

УПА проти сталінського режиму» [279, с. 408-414].  

Найповнішу інформацію щодо розбудови і діяльності 

військового духовенства в добу визвольних змагань містять 

праці з історії Галицької армії, зокрема М. Литвина «Укра-

їнсько-польська війна 1918–1919 рр.» (Львів, 1998) та В. Фу-

тулуйчука «Українська Галицька Армія: військово-патріо-

тичне виховання та вишкіл (1918–1920 рр.) (Львів; До-

нецьк, 2000). На відміну від збройних формацій Над-

дніпрянщини, зазначає М. Литвин, вже на початку 

військового будівництва в ЗУНР Державний Секретаріат 

Військових Справ «своїми наказами, зокрема 4, 6, 15 лютого 

1919 р. проголосив організаційну структуру й компетенцію 

духовенства в УГА». Були призначені Начальний Духівник 
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армії, капелани корпусів, бригад, окремих частин, держа-

вними указами визначені їх військовий, церковний і пра-

вовий статус. «Польові священики греко-католицької це-

ркви з’явилися у фронтових і запільних частинах Гали-

цької армії вже в перші дні війни і вели плідну роботу 

задля укріплення морально-бойового духу військ», – від-

значав автор [271, с. 188–189].  

Організації служби польового духівництва і діяльнос-

ті капеланів Галицької армії В. Футулуйчук присвятив ці-

лий розділ праці «Преподобництво Секретаріату військових 

справ і Начальної Команди», наголошуючи, що польові ду-

хівники Галицької Армії перейняли і примножили кращі 

традиції капеланів Легіону УСС періоду Першої світової 

війни. Автор детально розкриває структури військового ду-

ховенства, широкий спектр функціональних обов’язків ка-

пеланів різних ланок, їх діяльність в умовах бойових дій. 

Багато уваги приділяється гуманним аспектам праці капе-

ланів у польових шпиталях у драматичний період – епіде-

мії тифу восени 1919 р., коли померли щонайменше десять 

тисяч вояків й серед них сорок із ста священиків, які діяли 

у військах. Капелани організовували поховання полеглих, 

вели точний облік осіб, місць поховання, піклувалися об-

лаштуванням військових цвинтарів та окремих могил хрес-

тами, таблицями з написом похованих тощо [333, с. 59–63].  

Глибшому висвітленню проблеми сприяли праці із 

сфери біографістики, насамперед змістовний «Волинсь-

кий пам’ятник» В. Борщевича – збірник біографічних на-

рисів та інформації про православне духовенство Волині. 

На базі дослідження документів архівів України автор 

висвітлив життєвий шлях священнослужителів, серед них 

капеланів Армії УНР, Гетьманату й УПА, переважна бі-

льшість яких були репресовані й загинули в часи нацист-

ської та радянської окупацій. Біографічний нарис про 

Протопресвітера Армії УНР Павла Пащевського містить 

інформацію про його діяльність на посаді керівника слу-

жби військового духовенства впродовж 1919–1924 рр. в 
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умовах війни та інтернування. Збірник дає можливість 

ознайомитися з життєвим шляхом багатьох українських 

капеланів, оцінити їх внесок у визвольну боротьбу украї-

нського народу [172, с. 247–251]. 

Чималий внесок у дослідження й висвітлення про-

блеми зробили історики з української діаспори. Зауважимо, 

що в результаті воєнних катаклізмів першої половини 

XX століття за межами України утворилася численна діас-

пора, ядром якої була військово-політична еміграція з ве-

ликим інтелектуальним потенціалом. Саме вона створила у 

Європі та Америці поважні наукові інституції, зокрема 

Українське воєнно-історичне товариство у Польщі (1920–

1939), Український науковий інституту в Канаді після Дру-

гої світової війни, Бібліотеку ім. С. Петлюри в Парижі 

1927 р., навколо яких згуртувалися інтелектуальні сили 

українського зарубіжжя. Визначним центром національної 

історичної науки був Львів з потужною історичною школою 

М. Грушевського–І. Крип’якевича. Тоді як радянські істо-

рики у своїх працях свідомо чи змушено керувалися виклю-

чно марксистсько-ленінською методологією, головним 

принципом якої був класовий підхід, науковці української 

діаспори в умовах відсутності ідеологічного тиску і жорстко-

го контролю могли всебічно і неупереджено висвітлювати 

історію України, зокрема боротьбу за державність. Саме з їх 

праць почерпнуто найбільше інформації з історії українсь-

кого військового духовенства.  

Серед доробку української діаспори слід визначити 

фундаментальну працю колишнього капелана о. Івана 

Лебедовича «Полеві духовники Української Галицької 

Армії», видану у Канаді 1963 р. Надзвичайно важливо, 

що автор, окрім власних матеріалів, залучив статті та 

спогади багатьох колишніх військових священиків різних 

формацій, безперечно, насамперед Української Галицької 

Армії, де була зразково створена структура польового ду-

ховенства. Цінну інформацію про зародження військового 

духовенства в роки революції 1848 р. та його організацію 
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в українських полках австрійської армії, діяльність капе-

ланів Легіону Українських Січових Стрільців у часи 

Першої світової війни 1914–1918 рр. та участь греко-

католицького духовенства у Першолистопадовому 1918 р. 

зриві в Галичині подає відомий галицький історик Сте-

пан Шах. «Згідно з витвореною вже так в часі Першої сві-

тової війни, як під час польсько-української війни тради-

цією, – наголошував автор, – оточили галицькі українсько-

католицькі священики духовною опікою також українське 

вояцтво – 14-ої СС та дивізії «Галичина» … як теж Украї-

нської Повстанчої Армії, яка під проводом провідника 

українського визвольного руху Романа Шухевича діяла 

на західноукраїнських землях до 1950 року» [344, с. 20]. 

Отож, цілком слушно відзначав С. Шах, що своєю книгою 

о. Іван Лебедович увічнює «на сторінках анналів україн-

ської визвольної боротьби джерельно-історичну місію га-

лицького греко-католицького духовенства несення Хрис-

тової євангельської науки і любови ближнього серед укра-

їнських воїнів у тяжких часах боротьби за самостійність 

України» [344, с. 21].  

Значну пізнавальну цінність для дослідника мають 

праці колишнього Начального духівника Галицької армії, 

згодом українських дивізій доби Другої світової війни 

о. Василя Лаби. У них відтворено визначну роль галицько-

го духовенства у здійсненні Першолистопадового 1918 р. 

зриву, зародження і організаційні принципи польового ду-

ховництва в Галицькій армії, методи укомплектування вій-

ськових частин капеланами, їх функціональні обов’язки. 

«Полеві духівники УГА не тільки виконували свою душпас-

тирську службу, – наголошував автор, – але теж впоювали 

боєвого духа в стрілецтво… В історії визвольних змагань 

полеві духівники записалися незатертими золотими буква-

ми». Їх патріотизм, служба свойому народові успадкували, 

відзначав о. В. Лаба, капелани Повстанської армії, інших 

національних військових формувань, а також українські 

духівники, які задовільняли духовні потреби вояків – греко-
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католиків канадійської королівської армії [20, с. 309–312; 

266, с. 72–73].  

Поруч з працями о. В. Лаби слід поставити творчі до-

робки Протопресвітера Армії УНР о. Павла Пащевського, 

зокрема «Участь Українського військового духовенства в 

боротьбі за визволення України». В праці висвітлено орга-

нізацію і діяльність капеланів православної церкви Над-

дніпрянщини в українському війську. Він аналізує, як тра-

нсформувалася церковна політика керівництва Централь-

ної Ради й УНР, відтак відношення до інституції військових 

священиків у Збройних Силах молодої української держа-

ви. Автор з прикрістю відзначав зволікання провідників 

держави і армії зі створенням чіткої структури військового 

духовенства, зокрема Духовної управи при Головному 

управлінні Генерального штабу, прийняттям законодавчих 

актів щодо статусу капеланства, що було здійснено лише 

1920 р. [297, с. 327–330].  

Серед фундаментальних досліджень з історії визволь-

ної боротьби українського народу чільне місце посідають 

праці визначного військового історика Лева Шанковського 

«Українська Галицька Армія», «Українська армія у боротьбі 

за державність». У першій з них автор відтворив організа-

цію польового духовництва в армії, його структуру і діяль-

ність, уточнив кількісний стан капеланів (всього 79, з них 

23 загинули на фронтах). Автор підтвердив, що саме Гали-

цька армія з усіх військових формацій Української револю-

ції мала найбільш чітку організацію, а її капелани відзна-

чалися високими морально-бойовими якостями. «Це були 

справжні герої, вірні друзі своїх стрільців, які з’являлися 

всюди там, де треба було їм подати добре слово чи навіть 

особистий приклад», – наголошував Л. Шанковський, ко-

лишній старшина УГА [343, с. 320]. В іншій праці автор по-

дає стан військового духовенства об’єднаних улітку 1919 р. 

армій УНР і ЗУНР. Відтак, його складали українські право-

славні і греко-католицькі капелани, які будучи підпорядко-

ваними єдиному військовому органові Головній управі вій-
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ськового духовництва, водночас мали своїх Головних свя-

щеників: православні – протопресвітера П. Пащевського, а 

греко-католицькі – о. В. Лабу [342, с. 58].  

Досить значний конкретно-історичний матеріал щодо 

діяльності українських капеланів у національних військо-

вих формаціях у роки Другої світової війни містять праці 

відомих істориків з діаспори Василя Вериги, Романа Коліс-

ника, о. Ісидора Нагаєвського, Миколи Небелюка, Петра 

Содоля та інших [178; 179; 287; 288; 317]. Слід відзначити 

твори безпосереднього учасника подій, колишнього вояка 

дивізії «Галичина» та 1-ї Української дивізії УНА Василя 

Вериги. На основі власного досвіду й залученої джерельної 

бази він відтворив структуру служби капеланів дивізії «Га-

личина» під проводом о. В. Лаби, діяльність їх в різних 

умовах, зокрема на фронті під час Бродівського побоїща у 

липні 1944 р. У праці «Під сонцем Італії» йдеться про душ-

пастирську службу капеланів 1-ї Української дивізії, голов-

ним чином у таборі Ріміні, коли за складних політичних 

обставин саме військові священики встановили зв’язок з 

Ватиканом та ініціювали заходи Папи Римського щодо по-

рятунку українських вояків від видачі радянському урядові 

на вірну смерть. Р. Колісник зосередив свою увагу на дія-

льності Військової управи, яка займалася формуванням і 

вишколом дивізії «Галичина», висвітлює процес впрова-

дження інституту її капеланів. Петро Содоль у праці «Укра-

їнська Повстанська Армія. 1943–1949» подав змістовний 

довідковий апарат, зокрема біографічні дані деяких капе-

ланів повстанських частин.  

Чимало важливих сюжетів, які суттєво доповнюють 

дане дослідження, віднайдено у зарубіжних виданнях, на-

самперед російських і польських істориків. Для більш гли-

бокого розуміння організації і діяльності військового духо-

венства Наддніпрянських армій було необхідним дослідити 

традиції служби душпастирів російської армії, оскільки їх 

поєднувала православна віра й система комплектування і 

діяльності. Найбільше спричинилися досліднику праці 
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Ф. Ласкеєва – «Историческая записка об управлении воен-

ным и морским духовенством за минувшее столетие 1800–

1900», В. Новікова «Армия и Церковь (Исторический 

очерк)», А. Павлова «Война. Армия. Религия», Г. Суглобова 

«Союз креста и меча (Церковь и война)», П. Львова «Памят-

ная книга о правах и обязанностях армейского духовенства» 

та інші [291; 295; 323; 275]. Звичайно, наведені, а також пі-

зніші праці російських радянських істориків, зокрема 

І. Григулевича, Б. Гітманова, В. Кандидова, Є. Нікіфорова, 

К. Паюсова, С. Чимарьова не торкалися проблеми україн-

ського військового священицтва. Особняком стоїть «Повс-

танческая армия: тактика борьбы» Сергія Ткаченка, в 

якій відзначається наявність і специфіка діяльності ка-

пеланів, водночас широко розповсюджена практика за-

прошення місцевих священиків для здійснення релігій-

них заходів у місцях дислокації повстанських частин 

[197; 192; 231–234; 289; 298; 324].  

В останні роки з’явилася низка праць Олександра 

Колянчука, який живе у Польщі, виданих українською і 

польською мовами. Особливо цінним джерелом інформації 

є його книга «Українська військова еміграція у Польщі. 

1920–1939», яка висвітлює організацію, форми і методи 

праці військових священиків Армії УНР у період її інтерну-

вання у таборах Польщі. У цей специфічний період, важ-

кий для військовиків у морально-психологічному плані, ду-

ховна опіка людей стала як ніколи важливою і необхідною. 

Цінність праці ще й в тому, що автор залучив багато доку-

ментів з архівів Варшави та ознайомився з численними на-

уковими працями польських істориків – понад 350 на-

йменувань. Автор подає свідчення про невтомну плідну 

працю визначних авторитетних військових душпастирів 

оо. П. Білона, П. Пащевського, В. Сукачіва, П. Табінського, 

Н. Никитюка та інших.  

Привернули увагу дослідника праці польських істо-

риків, які досить часто торкалися проблем українських виз-

вольних змагань, відтак армій державних утворень в Укра-
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їні. Розглядаючи аспекти організації військ, виховної праці, 

насамперед в польських таборах інтернованих частин Армії 

УНР, вони висвітлювали, щоправда дещо фрагментарно, 

діяльність капеланів. Це насамперед стосується низки 

праць З. Карпуся, присвячених інтернуванню українсь-

ких військ у польських таборах: «Полонені та інтерновані 

росіяни і українці в Польщі в роках 1918–1924», «Табір 

інтернованих у Тухолі (вересень 1921 – січень 1923)», 

«Станиця українська в Каліші» та ін. У працях з історії 

українсько-польської війни 1918–1919 рр. відомий війсь-

ковий історик М. Клімецький, аналізуючи структуру Га-

лицької армії, звернув увагу на існування добре органі-

зованої служби польових духівників [351–353]. Фрагмен-

ти зазначеної проблеми можна віднайти у працях 

багатьох польських істориків.  

Таким чином, аналіз історіографії проблеми свідчить, 

що головним джерелом у процесі дослідження послужили 

насамперед праці науковців і взагалі представників украї-

нського зарубіжжя, які в цілому творили у більш сприятли-

вих умовах, зокрема, відсутності ідеологічного тиску. Ви-

значний історіограф Л. Шанковський, маючи на увазі укра-

їнську воєнно-історичну науку, стверджував, що вона 

виникла у міжвоєнні роки і розвивалася саме зусиллями 

нашої діаспори. Водночас, за його цілком справедливою 

концепцією щодо наукової вартості, джерельної бази, пер-

шорядними є архівні документи, яких українським діаспо-

рним дослідникам часто бракувало. Левова частина архівів 

державних утворень України та їх збройних сил періоду 

1917–1920 рр., інтернованої Армії УНР, Повстанської армії 

та оунівського підпілля зосереджена нині в Україні та  

Російській Федерації.  

Найпотужніший пласт документів, які суттєво сприя-

ли висвітленню проблеми, знаходиться у Центральному 

державному архіві вищих органів влади та управління у 

Києві, їх історичну цінність збагатив величезний масив ви-

везеного 1948 р. із Чехословаччини так званого Празького 
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архіву – документи і матеріали інтернованих Армії УНР у 

Польщі та Галицької армії в Чехословаччині у кількості 

173-х фондів (7232 справи) [348, с. 147].  

Важливі, часом унікальні, документи, які допомог-

ли автору більш повно і аргументовано висвітлити окре-

мі розділи праці, зокрема організацію і діяльність інсти-

туту військових священиків армій державних утворень 

Наддніпрянщини, виявлені у фондах Міністерства іспо-

відань УНР [34], Української Центральної Ради та її Во-

єнного генерального комітету [33; 41], Міністерства вій-

ськових справ Української Держави [36], Головного 

управління Генерального штабу Української Держави 

[39] і УНР [40] – найбільш наповнені необхідною інфор-

мацією щодо кадрового забезпечення служби капеланів, 

зокрема виявлено повний список капеланів 48-х піших 

полків армії Гетьманату.  

Документи, які стосуються служби польових духівни-

ків Галицької армії, виявлені у фондах Державного Секре-

таріату Військових Справ ЗУНР [35], Начальної Команди 

Галицької армії [42]. Їх діяльність у період інтернування в 

Чехословаччині 1919–1923 рр. висвітлено на основі доку-

ментів фондів таборів інтернованої Галицької армії у  

Яблонне [45], Йозефові [46].  

Чимало важливих документів, які дозволили висвіт-

лити організацію і діяльність капеланів Армії УНР у скла-

дний період інтернування у Польщі, містяться у фондах та-

борів інтернованих частин Армії УНР у Тухолі [47], Алек-

сандрів Куявський [48]. Оскільки в таборах було збере-

жено організаційну структуру армії, а її частини продов-

жили існування і діяльність як військо УНР, автор 

висвітлив організацію забезпечення релігійних потреб 

особового складу Духовною управою на чолі з Протопрес-

вітером армії П. Пащевським, капеланами стрілецьких 

дивізій і окремих частин. 

У цьому ж архіві вдалося виявити документи, що 

якоюсь мірою стосуються діяльності корпусу українських 
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капеланів періоду Другої світової війни. Це фонди Стріле-

цької добровольчої дивізії СС «Галичина» 1943–1944 рр. 

[52], а також фонди Української Повстанської армії: 3836 – 

групи УПА-Захід, 3837 – групи УПА-Південь, 3839 – групи 

УПА-Північ. Варто зауважити, що про діяльність капеланів 

чи місцевих парохів у повстанських частинах обмаль зга-

док, а тому знадобилося віднаходити інші джерела інфор-

мації. Додамо, що колишній партійний, нині Центральний 

державний архів громадських об’єднань України у фондах 

Центрального комітету КП України має низку документів, 

які підтверджують, що священицтво Греко-католицької це-

ркви, як і переважна частина населення Західної України, 

підтримували національно-визвольну боротьбу УПА і оу-

нівського підпілля за самостійну Україну. Але свідчень про 

капеланів УПА виявити не вдалося.  

Варто відзначити, що 1988 р. до цього архіву із сховищ 

КДБ було передано близько 100 фондів Празького архіву, 

причому кожен з них мав до 30 справ. Тематична палітра 

документів і матеріалів дуже різноманітна: документи 

Українського Воєнно-історичного товариства, Музею визво-

льної боротьби, спомини, листування тощо. На жаль, їх на-

уково-технічне упорядкування розпочалося лише у середині 

90-х років минулого століття, і для дослідників вони прак-

тично недоступні [301, С. 77–87].  

Впродовж XX століття одним з визначних центрів 

української науки був Львів, хоча й перебував у різні часи в 

складі Австрії, Польщі, СРСР. Саме в ньому після Києва 

склалися потужні архіви й наукові бібліотеки державного 

значення. Відзначимо насамперед Центральний держав-

ний історичний архів України, фонди якого послужили до-

сліднику при висвітленні проблеми. Зокрема, у фонді Легі-

ону Українських Січових Стрільців [353] виявлено докуме-

нти про священиків цієї військової частини, які діяли під 

час бойових дій Легіону на російському фронті у 1914–

1917 рр. та в часи перебування його на території Правобе-

режної України у 1918 р. Деяка інформація з проблеми по-
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черпнута із фонду Колекції документів про діяльність 

урядів і армій УНР і ЗУНР [57], а також із Фондів Украї-

нської збірної станиці у Ланцуті [58] та Управління Укра-

їнської військової станиці у Каліші [56], а також особис-

тих фондів старшин Легіону УСС полковника Г. Коссака 

та отамана С. Горука.  

Слід відзначити, що автору не вдалося ознайомитися 

з документами зарубіжних архівів, зокрема архів Актів Но-

вих та Центрального військового архіву у Варшаві, Націо-

нального архіву Чехії в Празі, де залишилася частина ма-

теріалів Музею визвольної боротьби України, архіву Украї-

нської Вільної Академії наук у Вінніпезі та Державного 

архіву Російської Федерації, де осіла частина Празького ар-

хіву. Проте, зважаючи на те, що левова частка архівних ма-

теріалів з проблеми знаходиться в Україні й використана у 

даній роботі, на наш погляд, введені до наукового обігу до-

кументи вітчизняних архівів у комплексі з історіографією 

дали можливість вичерпно висвітлити досліджувану про-

блему в монографії.  

Серед масиву використаної історичної літератури 

помітне місце у дослідженні посідають мемуарно-

аналітичні праці, спогади діячів державних утворень на 

території України, видатних воєначальників і, звичайно, 

ієрархів військового духовенства та армійських і повстан-

ських капеланів. Визначні українські історіографи 

Л. Шанковський, І. Кревецький, а також сучасні В. Сол-

датенко, В. Кондратюк, на наш погляд, цілком слушно 

вважають мемуаристику важливим джерелом у дослід-

ницькій праці, оскільки вона насичена багатим фактоло-

гічним матеріалом і сприяє більш глибокому розумінню 

духу епохи, ситуації, історичних подій і явищ. Зауважи-

мо, що при дослідженні деяких аспектів душпастирської 

служби українських військових формацій першої полови-

ни XX століття інколи саме мемуарні праці, спогади слу-

жили чи не єдиним джерелом інформації. Водночас автор 

враховував, що мемуари як історичне джерело несуть на 
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собі відбиток суб’єктивізму, ступінь якого залежала від 

професіоналізму та інформованості мемуариста, його міс-

ця і ролі у висвітлених подіях. Слід відзначити, що май-

же всі мемуарно-аналітичні праці з проблеми написані 

представниками української діаспори.  

Досліджуючи проблему військового духовенства доби 

Української революції в арміях Наддніпрянщини, відзна-

чимо насамперед мемуари визначного військового діяча  

і головнокомандувача Армії УНР генерал-полковника 

М. Омеляновича-Павленка, в яких висвітлена широка па-

літра національно-визвольних змагань українського народу 

у 1917–1921 рр. У заключній частині серії спогадів – «Зимо-

вий похід (6.XII. 1919–5.X. 1920)» воєначальник висвітлив 

діяльність Протопресвітера армії П. Пащевського та диві-

зійних капеланів і високо оцінив їх душпастирську працю в 

середовищі вояків. До речі, усі капелани – учасники знаме-

нитого рейду Армії УНР по тилах денікінців і Червоної ар-

мії були згодом нагороджені [143, с. 278; 422].  

Про перших панотців формувань Центральної Ради 

міститься інформація у спогадах колишнього старшини 

Богданівського полку В. Сімянціва, полковника Армії УНР 

В. Проходи, протопресвітера П. Пащевського [147; 146; 145]. 

Відзначимо спогади гетьмана П. Скоропадського, в яких він 

відстоював незалежність української Церкви від Москви і 

дбав про організацію інституту військового духовенства у 

збройних силах Української Держави [148, с. 334].  

Потужний пласт мемуарної літератури про військове 

духовенство Легіону Українських Січових Стрільців та Га-

лицької армії подали колишні військовики та греко-

католицькі капелани, що суттєво допомогло автору досить 

детально висвітлити організацію і діяльність служби у 

1914–1920 рр. Особливо багато змістовних спогадів зали-

шили нащадкам колишні старшини і польові духівники 

Галицької армії, зокрема командир бригади С. Шухевич, 

генерали М. Омелянович-Павленко і А. Кравс, підполков-

ник Р. Долинський та отці Іван Лебедович, Василь Лаба 
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(Начальний духівник ДСВС), Т.Чайківський, Роман Лобо-

дич та інші.  

Відзначимо видану у Канаді книгу колишнього ду-

ховного референта 1-го корпусу Галицької армії о. Івана 

Лебедовича «Полеві духовники Української Галицької 

Армії», у якій зібрані біографічні нариси капеланів і  

спогади, насамперед автора, о. В. Лаби, о. П. Боднара, 

о. Т.Чайківського, о. О. Гайдукевича, о. Т.Горникевича. 

Спогади о. І. Лебедовича та о. В. Лаби увійшли також до 

фундаментального видання п’ятитомника «Українська 

Галицька Армія» (Матеріали до історії)», яке видавав у 

Вінніпезі у 1950–1960-х роках колишній старшина УГА 

Дмитро Микитюк. Варто зауважити, що вказані мемуари 

мають елементи дослідницького характеру, суттєво дета-

лізують організацію служби польового духовництва, до-

зволяють дослідити структуру, кадрове забезпечення, фо-

рми і методи душпастирської праці [20–23].  

Чимало мемуарних творів присвячено капеланам 

українських військових формацій періоду Другої світової 

війни, стрілецької дивізії «Галичина», 1-ї Української ди-

візії Української Національної Армії, окремих військових 

частин «Нахтігаль» і «Роланд» та Української Повстансь-

кої Армії. Особливо цінною є праця колишнього капелана 

дивізії «Галичина» о. І. Нагаєвського «Спогади польового 

духівника» (Вінніпег, 1963), який висвітлив організацію 

духовної опіки вояків дивізії, зв’язок капеланів з митро-

политом А.Шептицьким, форми і методи їх діяльності в 

умовах вишколу і на фронті. Цінними свідченнями про 

релігійне життя дивізійників у таборах інтернованих є 

спогади Є. Загачевського, о. М. Левенця, О. Соколовсь-

кого, В. Вериги [130; 137; 149].  

Про широку підтримку українським греко-като-

лицьким і православним духовенством повстанського ру-

ху проти нацистських окупантів і радянського тоталітар-

ного режиму, а також про безпосередню участь у русі 

Опору свідчить низка спогадів колишніх повстанців у 
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збірнику «Літопис УПА. Том 5: Спогади учасників», ста-

ршини УПА В.Новака, повстанського капелана о. Д. Бо-

гуна, а також збірника «Партизанськими дорогами з ко-

мандиром «Залізняком» [139; 144]. Окремі сюжети і згад-

ки про діяльність місцевих священиків у повстанських 

загонах виявлені у багатотомному виданні «Літопис 

УПА», інших виданнях останніх років. На жаль, з певних 

причин, мемуаристика повстанських капеланів предста-

влена невеликою кількістю праць, а її вивчення і аналіз 

розпочалися по-суті лише в часи незалежності України. 

Поки що не з’явилися фундаментальні видання з цієї 

проблеми подібних «Польові духівники Української Га-

лицької Армії». Напевно назавжди втрачена можливість 

появи таких змістовних широких за масштабом висвіт-

лення організації і діяльності капеланів спогадів як ієра-

рхів військового духовенства Армії УНР П. Пащевського 

та П. Білона.  

Чимало важливих аспектів проблеми автором почер-

пнуто в опублікованих в Україні та за її межами збірниках 

документів. Найбільше спричинилося до висвітлення заро-

дження служби капеланів українського греко-католицького 

та російського православного військового духовенства: збір-

ники документів «Головна Руська Рада, 1848–1851», «По-

ложение об управлении церквями и духовенством Военного 

и Морского ведомства».  

Вивчення збірників документів суттєво сприяло у дос-

лідженні організації і ролі служби капеланів у військових 

формаціях доби визвольних змагань 1917–1921 рр. в Украї-

ні. Відзначимо двотомник «Українська Центральна Рада: 

Документи і матеріали», тритомник «Симон Петлюра: Стат-

ті, листи, документи», «Справочная книга Армії і Фльота. 

1918», «Українська революція: Документи 1919–1921 рр.» та 

найбільш змістовний чотиритомник наказів «Українська 

Народна Республіка. Головна управа війська» видання 

1918–1920 рр. Том «Накази Армії Української Держави. 

1918» допомогли повністю відтворити структуру військового 
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духовенства до кожного із 48-ми піших полків. Цікаві дані 

про кадри капеланів Армії УНР містяться в інших томах 

цього цінного видання, яке віднайдено у відділі україніки 

Наукової бібліотеки ім. В. Стефаника у Львові.  

Інформацію про польових духівників Галицької армії 

виявлене у чотирьох томах збірника «Українська Галицька 

Армія. Матеріали до історії», «Деннику Начальної Команди 

Української Галицької Армії», двох перших томах п’яти-

томника «Західноукраїнська Народна Республіка. Докуме-

нти і матеріали». Щодо організації духовної опіки вояків 

УПА інформацію, щоправда обмежену, почерпнуто із бага-

тотомного «Літопису УПА», «Літопису нескореної України. 

Документи, матеріали, спогади. Кн. 2» та ін.  

Археографічний огляд слід доповнити згадкою про 

вивчені періодичні видання досить широкого діапазону: 

військово-історичні, релігійні, суспільно-політичні, які ви-

ходили в XX столітті в Україні, Російській Федерації, а та-

кож Польщі, Чехословаччині, США, Канаді та інших краї-

нах, де існували потужні осередки української еміграції. 

Основними місцями їх збереження сьогодні є Національна 

бібліотека ім. В.Вернадського (відділ періодики), Наукова 

бібліотека ім. В.Стефаника у Львові, бібліотека Львівського 

національного університету, Російська державна бібліотека 

у Москві, бібліотека Католицького університету у Львові, а 

також вказані раніше архіви.  

Найбільше згадок про військове духовенство виявлено 

у релігійних виданнях «Церква і Нарід» та «Місіонар» 

(Львів), «Київська Церква» і «Світло» (Київ). Саме «Церква і 

Нарід» публікував змістовні спогади і статті протопресвіте-

ра П.Пащевського, дивізійного капелана Армії УНР 

П.Білона та ін. Чимало аспектів проблеми містять військо-

во-історичні видання, насамперед українських, «За Держа-

вність», «Табор», «Літопис Червоної Калини», «Нова Зоря», 

«Український скиталець», які містять багату інформацію з 

періоду національно-визвольних змагань 1914–1921 рр. 

Капеланам формацій Другої світової війни приділяють ува-
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гу «Визвольний шлях», «Український комбатант», «Вісті 

комбатанта», «Сурмач», які виходять і донині та видаються 

за межами України.  

Деякі аспекти проблеми висвітлюють суспільно-полі-

тичні вітчизняні видання «Людина і світ», «Київська старо-

вина», «Сучасність», «Український історичний журнал», 

«Розбудова держави», «Вісник університету «Львівська По-

літехніка», «Українські варіанти», а також зарубіжні «Аме-

рика», «Свобода», «Український історик», «Український 

альманах», «Альманах Українського Народного Союзу», 

«Ориентир», «Родина», та інші, відзначені у списку викори-

станих джерел і літератури. 

Таким чином, загальний огляд історіографії та дже-

рельної бази засвідчує, що автором здійснено значну по-

шукову роботу, залучено до наукового обігу потужний 

пласт наукових воєнно-історичних та мемуарно-аналі-

тичних праць, невідомих і маловідомих документів вітчи-

зняних архівів. Все це дозволило висвітлити одну з най-

менш досліджених проблем в українській історіографії – 

душпастирську службу в військових формаціях України в 

періоди національно-визвольних змагань першої полови-

ни XX століття.  
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Розділ 2 
 

УКРАЇНСЬКЕ СВЯЩЕНИЦТВО  

НАЦІОНАЛЬНИХ ЧАСТИН  

АВСТРІЙСЬКОЇ АРМІЇ ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. 

 

 

2.1. Формування українського військового  

духовенства 

 

На всіх етапах багатовікової історії українського на-

роду, зокрема Галичини, церква відігравала надзвичайно 

важливу роль у його духовному житті. Й саме греко-

католицьке священицтво стало вирішальною силою потуж-

ного процесу українського національного відродження на 

підавстрійських західноукраїнських землях у першій по-

ловині XIX століття. Його провідна роль у суспільстві осо-

бливо яскраво проявилася в часи революції 1848 р. в Авс-

трії, яка принесла українцям знесення панщини, широ-

комасштабний поступ національного руху, результатом 

якого було створення 2 травня 1848 р. у Львові першої 

русько-української політичної організації – Головної Ру-

ської Ради на чолі з перемиським єпископом Григорієм 

Яхимовичем [285, с. 20]. 

Рада, переважну більшість якої складали греко-

католицькі священики, зокрема, найвідоміші релігійні дія-

чі о. Михайло Куземський та о. Михайло Малиновський, 

вимагала від Відня утворення української історичної Гали-

чини з залученням до краю північної Буковини та Закар-

паття. У ході бурхливого поширення національного руху 

утворено 34 повітові ради, розгорнулося формування націо-

нальних військових частин, відновлено герб галицько-

волинських князів, прийнято синьо-жовтий прапор як укра-

їнський національний стяг. Відзначаючи велику роль у цих 

подіях церкви, відомий історик Степан Шах писав: «Наші 

греко-католицькі священики зі своїми владиками на чолі 
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станули, за недостачею світської інтелігенції, у політичному 

проводі нації, де найбільше заслуг положив перемиський 

єпископ Григорій барон Яхимович (1847–1858), що став опі-

сля львівським митрополитом (1858–1863). Тоді станули 

наші галицькі священики справжніми духовними провід-

никами нації на всіх ділянках пробудженого національного 

життя» [266, с. 15].  

Прагнення українців до політичної самостійності, 

яке зустрічало опір не лише Відня, але й місцевого поль-

ського електорату зумовило потребу в організації власної 

збройної сили. Головна Руська Рада та її осередки на пе-

риферії розгорнули утворення українських військових 

формувань – загонів національної гвардії у містах, на-

самперед Перемишлі та Львові, селянської самооборони в 

Прикарпатті та батальйону гірських стрільців. Вони роз-

глядалися як зародок збройної репрезентації українців 

Австрійської монархії для захисту національних прав. За 

свідченням одного з провідних істориків доби національ-

ного відродження Феодосія Стеблія, національні менши-

ни Галичини – німецькі поселенці та єврейська громада 

прихильно ставилися до створення українських військо-

вих формувань і навіть брали на себе частину їх матеріа-

льного забезпечення [322, с. 181]. 

Галицьке греко-католицьке священицтво брало акти-

вну участь у всіх революційних заходах. Ще 1846 р. парох з 

Лемківщини о. Василь Подолинський опублікував наукову 

працю «Голос перестороги», в якій обґрунтував ідею соборної 

української держави, яка мала визначний вплив на полі-

тику Головної Руської Ради. Прагнення українства глибоко 

усвідомлював митрополит Г. Яхимович, колишній ректор 

львівського університету, посол австрійського парламенту і 

член Палати Панів, визнаний борець за національні права 

свого народу. Його зусиллями священики ставали духовни-

ми наставниками добровольців національних військових 

формувань. В умовах відсутності організованої системи вій-

ськового духовництва, служби капеланів, душпастирську 



 – 33 – 

опіку особового складу здійснювали священики парафій у 

місцях формування або дислокації загонів. 

14 березня 1848 р. австрійський цісар Фердинанд ви-

дав указ про дозвіл формувати в імперії частини націона-

льної гвардії. Відтак, фельдмаршал-лейтенант граф Е. фон 

Гойосов оприлюднив статут, який передбачав утворення 

батальйонів (куренів) і компаній (сотень) в населених пунк-

тах Галичини. За погодження з губернатором В. Залєв-

ським Головна Руська Рада закликала українців віком 19–

50 років вступати в лави національної гвардії. 

Завдяки широкої участі в акції греко-католицької це-

ркви, формування загонів національної гвардії проходило 

досить жваво. Багатолюдні збори з цієї нагоди у Стрию роз-

почалися молебнем декана Яковича, а урочисту Службу 

Божу для перших гвардійців відправив декан Шведзінсь-

кий. У Тернополі акцією формування національної гвардії 

керував голова місцевої Ради о. М. Білинський, який освя-

тив її прапор і став душпастирем загону. У Бережанах сфо-

рмував загін і освятив його прапор парох о. Е. Громович. У 

ході формування національної гвардії в Станіславові її ка-

пеланом призначено місцевого декана о. Шанковського. 

Долаючи опір поляків, у Львові священик І. Яворівський та 

крилошанин Г. Гинилевич сформували компанію (300 осіб) 

гвардійців, зібрали кошти на її озброєння й організували 

урочисту Службу Божу в присутності багатьох жителів міс-

та. Духовну опіку над львівськими і жовківськими гвардій-

цями взяли на себе професор Львівського університету 

о. Яків Саровський, о. Онуфрій Криницький. Одним з пер-

ших капеланів був також о. Василь Подолинський, який 

опікувався загонами Перемищини й Сяноччини [255, 

с. 103–104]. Отже, саме тоді, у серпні-вересні 1848 р., в Га-

личині постали перші капелани українських військових 

формацій XIX століття. 

У ті ж дні, окрім національної гвардії на західноукра-

їнських землях, творилися військові загони селянської са-

мооборони «Хід історичних подій зложився так, – писав ві-
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домий львівський історик Іван Кревецький, – що перед га-

лицьких Русинів виринуло велике діло – рішать своїм кро-

ком політичний уклад кордонів» [254, с. 14]. Це було 

пов’язане з тим, що наприкінці 1848 р. в результаті рево-

люції в Угорщині мадярські загони під командуванням ге-

нерала Бема перетинали кордони в районі Буковинського 

округу. За цих умов у погодженні з австрійським намісни-

ком станіславівський староста 15 січня 1849 р. оголосив ор-

ганізацію військових селянських загонів у кожному прико-

рдонному населеному пункті. До їх формування широко за-

лучалися греко-католицькі священики. Вже до кінця січня 

Станіславівська округа виставили 17880 бійців віком 20–

50 років, їх духовну опіку здійснювали священики місцевих 

церков. Слід зауважити, що угорські повстанські загони 

Кошута чисельністю до 1000 вояків неодноразово прорива-

лися через кордон і сягаючи Стрия і Самбора, палили домі-

вки українців, руйнували церкви. Відтак українським се-

лянським відділам довелося брати участь у збройних сути-

чках. Бойові дії закінчилися лише у серпні 1849 р. й 

відзначені урочистими Службами Божими за участю украї-

нських вояків. 

З метою оборони південних кордонів Галичини від 

нападів угорських повстанців Кошута, у січні 1849 р. розго-

рнуто формування так званого Батальйону руських гірсь-

ких стрільців. З цієї нагоди Головна Руська Рада оприлюд-

нила звернення до українського населення щодо необхідно-

сті «поставити полк охотників зі самих руських людей, щоб 

обсадити наші гори… Нехай світ видить, що дух, який ожи-

вляв предків, не погас і у внуках. А як батьки Ваші просла-

вили свій рід, так і Ви нині виступаючи в справі вітчини, 

прославіть цілу Русь, прославіть перед усіми народами ру-

ське ім’я» [253, с. 3]. 

Коли Генеральна Команда у Львові утворила в усіх 

12 округах Галичини спеціальні комісії для набору добро-

вольців, «Зоря Галицька» опублікувала заклик до греко-

католицьких священиків взяти активну участь у акції та 
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вступати капеланами до війська. Населення краю активно 

відгукнулося на заклик Руської Ради. Вже у березні того 

року округи Львів, Станіславів, Стрий, Самбір, Бережани, 

Золочів, Жовква, Коломия виставили 3460 стрільців. У ході 

набору на місцевих священиків покладалось завдання ви-

писки добровольцям метрик з демографічними та профе-

сійними даними. Відтак, кожна Округа надіслала до Льво-

ва, місця дислокації батальйону, сотню чисельністю 

235 стрільців. Майже половину їх очолювали українські 

командири. Руська Рада прийняла спеціальну постанову 

про призначення до нього постійних капеланів від греко-

католицької церкви. Однак, австрійський намісник цю про-

позицію відкинув, і духовну опіку над стрільцями під час 

перебування батальйону у Львові здійснював вікарій Ус-

пенської церкви о. Лозинський [253, с. 68]. У вересні 1849 р. 

українську частину було перекинуто в Угорщину, але участі 

в боях з повстанцями він не брав. У січні 1850 р. батальйон 

повернувся до Львова і був розформований. 

1868 р. в Австрії впроваджено обов’язкову військову 

повинність для всіх громадян імперії, зокрема українців, 

які раніше до війська не призивалися. По осягненні віку 

20 років вони призивалися на 2–3 роки служби у війську, 

згодом до 42-х років рахувалися у резерві. Близько 80%, 

здатних до військової служби, проходили її в кадрових пол-

ках, решта – у крайових полках «ляндверу», які носили на-

йменування за місцем комплектування [215, с. 277]. 

Частка українців, насамперед у полках, які комплек-

товувалися вихідцями з Галичини й Буковини, була досить 

значною. За підрахунками відомого військового історика з 

української діаспори Лева Шанковського, у 19-ти піхотних і 

5-ти гарматних вона перевищувала 50%. Деякі з піхотних 

полків: 9-й Стрийський, 15-й Тернопільський, 24-й Коло-

мийський, 30-й Львівський, 58-й Станіславівський, 77-й 

Самбірський, 80-й Золочівський, 89-й Городоцький і 95-й 

Чортківський, а також полки крайової оборони – 20-й Ста-

ніславівський, 33-й Старо-Самбірський, 35-й Золочівський і 
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36-й Коломийський, 8-й Чернівецький полк уланів та  

31-й Станіславівський гарматний полки мали у своєму 

складі 65–80% українців [342, с. 88–94]. 

У зв’язку з таким становищем, для задоволення релі-

гійних потреб українських вояків греко-католицького віро-

сповідання Галицька митрополія домоглася від Відня 

впровадження в армії штатних капеланів (фельдкуратів) у 

полках і деканів у дивізіях від уніатської церкви. Були ви-

значені на мирний час близько 20 священиків, які прохо-

дили службу фелькуратами в полках австрійської армії, а 

також кілька деканів у вищих штабах. У правах і статусу 

фельдкурати були прирівняні до капітана, а декани до ма-

йора й носили військову форму з хрестом на грудях без ста-

ршинських ознак. 140 греко-католицьких священиків були 

зараховані до складу резервних капеланів. Близько поло-

вини з них були покликані до війська з початком Першої 

світової війни. За службою вони підлягали польовому єпис-

копові австрійської армії римо-католикові Е. Бєліку, але в 

обрядових справах залишалися у підпорядкуванні своїх 

греко-католицьких єпископів.  

Галичина опинилася в епіцентрі війни з перших її 

днів, коли війська російського Південно-Західного фронту 

перейшли кордон та розпочали широкомасштабну наступа-

льну операцію – Галицьку битву. У складі 45-ти піхотних і 

11-ти кінних дивізій австро-угорської армії брали участь у 

запеклих боях чимало українських полків, укомплектова-

них капеланами греко-католицької церкви. Саме на росій-

ському фронті пройшли бойове хрещення зі своїми вояками 

українські капелани полків: 33-го Старо-Самбірського – 

Онуфрій Гадзевич, 9-го Стрийського – Теодор Пасічинсь-

кий, 77-го Самбірського – Володимир Котис, 80-го Золочів-

ського – Михайло Зінкевич, 89-го Городоцького – Василь 

Пелех, 13-го Золочівського полку уланів – Володимир Са-

довський, 19-го полку ляндверу – Іван Фединський та інші. 

В їх обов’язки, за свідченням колишнього фельдкурата Іва-

на Лебедовича, входило: відправляти богослужіння у міс-
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цях постійної та тимчасової дислокації частин, сповідати 

маршеві курені і сотні перед боями та важко поранених во-

яків, опікуватися хворими і пораненими у фронтових пол-

кових лазаретах, культурно-освітня діяльність, зокрема 

опіка фронтовими читальнями «Зольдатенгейм», організа-

ція поховань, відправа панахид [266, с. 161]. 

Зауважимо, що полкові фельдкурати знаходилися в 

період бойових дій безпосередньо в частинах й ділили долю 

з бійцями. Чимало з них потрапили у російський полон, зо-

крема В. Телішевський, І. Фединський, А. Домницький, 

О. Гадзевич, М. Зіжевич, В. Котис, Т. Пасічинський, В. Пелех 

та інші. Важку ношу опіки поранених вояків у військових 

шпиталях несли капелани Л. Гаркавий. В. Телішевський, 

П. Чавс, В. Кіжак, О. Ковальський, С. Бачинський. Відпові-

дальні посади у Фельдвікаріаті обіймали Микола Нагорян-

ський, у перемиському Фельдсуперіаті Юліан Слонський, 

декани дивізій – Володимир Садовський (4-та кінна), Каси-

ян Куницький (45-та піхотна у Перемишлі), Фелікс Щурко 

(8-ма кінна), Іван Дебедович (Вишкіл 1-ї армії), Василь Ку-

зьма (Тернопільський Фельдсуперіат) [266, с. 299–302]. 

Чимало українських капеланів перебували на італій-

ському, сербському та албанському фронтах. Серед них: 

майбутній Начальний духівник Української Галицької Ар-

мії у 1919–1920 рр. та української дивізії «Галичина» 1943–

1945 рр. Василь Лаба, фельдкурат 36-го Коломийського 

полку піхоти; Роман Лободич – капелан 89-го Городоцького 

полку, згодом декан 11-ї Львівської дивізії; Юліан Ба-

чинський – капелан 35-го Золочівського полку; Йосиф 

Рейнарович – капелан 9-го полку піхоти. Перебули іта-

лійський полон Ю. Бачинський, Д. Колтун, В. Масцюх, 

В. Лаба, Р. Лободич. 

Яскраву картину діяльності українських капеланів у 

боях на італійському фронті в травні 1918 р. змалював фе-

льдкурат 77-го полку піхоти о. Іван Лебедович. «Прийшла 

13-та австрійська офензива на італійському фронті. Ми діс-

тали накази переправи через ріку Піяве, – згадував він, – 
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Безупинний барабанний вогонь гранат і шрапнелів засипу-

вав дорогу. Кидаємось з лікарем поміж виноградники, щоб 

скоріше дістатися до окопів, збудованих над Піявою. Через 

міст переносять тяжко ранених. Сповідаю. До викопаних ям 

зносять полеглих. Відчитую панахиду, кроплю свяченою 

водою. Дивлюсь, а в одному гробі молодий четар лейтенант 

українець, з яким я недавно стрічався під час спільного 

свяченого, що його приготували старшини українці з полків 

24-ї дивізії, в Мотта ді Лівенца, на українські Великодні 

Свята» [266, с. 162–163].  

Високу оцінку українським капеланам на фронті 

дав єпископ Е. Бєлік, який писав: «Я мав нагоду приди-

витися на діяльність священиків, так на фронті при ар-

мії, як також у польових і рухомих шпиталях, і на їх пох-

валу можу лиш сказати, що вони сповняють свій обов’я-

зок з цілковитою погордою смерти, з найбільшим пожерт-

вуваннєм» [222, с. 162]. 

Внаслідок важкої поразки австрійських військ на іта-

лійському фронті восени 1918 р. тисячі вояків українців, а з 

ними і капелани потрапили у полон. В один із таборів для 

військовополонених Кассіно було скеровано військових ду-

хівників І. Лебедовича, В. Масцюха і Р. Дободича. Спільно 

з групою старшин вони стали ініціаторами організації релі-

гійного і культурно-просвітнього життя. Насамперед були 

створені умови для задоволення релігійних потреб україн-

ських бранців. Урочисто відзначалися Різдвяні Свята, в 

день Різдва відслужено Службу Божу у супроводі українсь-

кого таборового хору. Було налагоджено культурно-освітню 

роботу, в таборі діяли різноманітні гуртки. У березні 1919 р. 

заходами Швейцарського Червоного Хреста усіх українсь-

ких польових духівників, лікарів, ветеринарів та інвалідів 

було звільнено й скеровано до Відня, звідки вони дісталися 

на батьківщину, де точилася українсько-польська війна. 

Відтак чимало капеланів знову опинилися на фронті, тепер 

вже у звитягах на захист незалежності рідного краю, про 

що йтиметься у наступних розділах. 
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2.2. Капелани Легіону Українських Січових Стрі-

льців 

  

Упродовж тривалого часу радянська історіографія, 

просякнута комуністичною ідеологією, яка обслуговувала 

тоталітарний режим, позначала 1917-м роком – Жовтневим 

більшовицьким переворотом – початок новітньої історії Укра-

їни. Лише сьогодні стало можливим визнавати, що ця істори-

чна епоха пов’язана з вибухом Першої світової війни, резуль-

татом якої стала загибель могутніх Російської та Австро-

Угорської імперій, утворення внаслідок національно-визво-

льного руху на їх уламках незалежних держав, зокрема Укра-

їнської Народної республіки зі столицею у Києві та Західно-

Української Народної республіки зі столицею у Львові. 

Саме з початком війни, наголошував відомий військо-

вий історик Степан Ріпецький, «починається властива істо-

рія збройного чину Українських Січових Стрільців, тієї 

першої новітньої бойової формації українського народу, що 

виступила до безпосередньої, активної боротьби проти на-

шого історичного ворога – Москви із зброєю в руці та запо-

чаткувала наші визвольні змагання [313, с. 54]. Тоді на за-

клик Головної Української Ради і Української Бойової 

Управи у перші дні війни зголосилося до Легіону УСС бли-

зько 28 тисяч добровольців з Галичини й Буковини. Украї-

нський політичний провід планував створити військову фо-

рмацію чисельністю до 15 тисяч вояків, замовив для почат-

ку 5 тисяч гвинтівок і 500 пістолетів та іншої зброї. 

Головним ідейним гаслом січового стрілецтва та його війсь-

ково-політичного проводу була боротьба за незалежну собо-

рну Україну, визволення українського народу від націона-

льного гноблення й об’єднання в єдиній державі [141, с. 55]. 

Проте, у Відні знайшлося чимало противників створення 

могутнього українського війська, які обмежили його кіль-

кістю 2500 стрільців і старшин. Щоправда, у ході війни  

за рахунок резервів у Коші та Вишколі легіон перевищу-

вав цю межу. 
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Греко-католицька церква на чолі з митрополитом Анд-

реєм Шептицьким підтримувала ідею утворення національ-

ного війська, її священики ще до війни брали активну участь 

у діяльності товариств «Січові Стрільці», підтримували їх мо-

рально і матеріально. Зокрема, парох Тустанович із-під Бори-

слава о. Іван Дашкевич за свої кошти придбав для 300 стріль-

ців товариства «Січові Стрільці-ІІ», якими керував його син 

Роман, гвинтівки та вояцькі однострої [272, с. 94]. Коли з вере-

сня 1914 р. легіон УСС був зібраний у Стрию для прийняття 

присяги цісарю, стався серйозних конфлікт. Стрілецтво праг-

нуло давати присягу лише на вірність українській справі. На 

заклик сотника Дмитра Вітовського до стрільців прибув парох 

с. Завадів біля Стрия, знаний у краї громадський діяч компо-

зитор і визначний диригент українських хорів о. Остап Ни-

жанківський. На його руки стрілецтво склало присягу такого 

змісту: «Я, Український січовий стрілець, присягаю україн-

ським князям, гетьманам, Запорізькій Січі, могилам і всій 

Україні, що вірно служитиму Рідному Краєві, боронитиму 

його перед ворогом, воюватиму за честь української зброї до 

останньої краплі крові. Так мені, Господи Боже й Архангеле 

Михаїле, допоможіть. Амінь.» [313, с. 80].  

Відповідно до штатного розкладу австрійської армії до 

Легіону УСС, який був прирівняний до полку піхоти, приз-

начено капелана з числа резервних священиків греко-

католицької церкви. Першим польовим духівником січового 

стрілецтва став парох с. Тарнавка з-під Ланцута о. Андрій 

Пшепюрський. 40-літній уродженець Яворова, що на Льві-

вщині, отримав освіту в Перемиській гімназії, теологічному 

факультеті Львівського університету та Перемиській духо-

вній семінарії. З 1905 року був священиком сільської церк-

ви в Тарнаві, де заснував читальню «Просвіти», українську 

школу та осередок товариства «Сільський Господар». Отже, 

був досвідченим та національно свідомим, патріотично на-

строєним капеланом української військової частини і пере-

був у ній всю війну до кінця 1918 року. 

Саме отець Андрій благословив сотні Василя Дідушка і 

Осипа Семенюка на перші бої 27–28 вересня 1914 р. в Карпа-
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тах, де вони відзначилися бойовою поставою у протистоянні з 

російською частиною козацької дивізії генерала Каледіна. Зу-

силлями польового духівника були створені умови для гідного 

відзначення на фронті першого Свят-Вечора і Різдва 1915 р. 

Як згадував колишній січовий стрілець із сотні Дмитра Вітов-

ського Михайло Гузар, свято відзначали у шкільній залі при-

фронтового села Оленева. «Паде наказ сідати. Перші сідають 

отаман Шухевич і сотник Вітовський, а за ними старшини, 

підстаршини і стрільці… Тихим набожним шепотом понесла-

ся свят-вечерня молитва, рідна коляда загомоніла повним го-

лосом із сотки стрілецьких грудей… Коли стишилося, підвівся 

отаман Шухевич і короткою промовою привітав сотні із Свят-

Вечором. Після нього забрав слово сотник Вітовський. «Довго 

в цю пам’ятну ніч лунали коляди і пісні, гримів і розливався 

стрілецький гумор» [220, с. 134–135]. 

Однією з найбільш пам’ятних подій в історії Легіону 

УСС була переможна битва на г. Маківка наприкінці квіт-

ня-початку травня 1915 р. «Чотириденний бій на Маківці 

закінчився блискучою перемогою Українських Січових 

Стрільців над московськими полками, – зазначав колишній 

четар легіону, згодом визначний історик січового стрілецтва 

Степан Ріпецький. – У цьому бою брали участь і інші час-

тини союзних армій, та весь тягар і весь дух перемоги в 

цьому бою лежав на стороні УСС. Хоч ворожі сили багаток-

ратно перевищували чисельність оборонців Маківки, то тут 

вислід бою не вирішила переважаюча маса вояцтва, але 

моральна постава бойовиків» [313, с. 108]. 

Важливу роль у піднесенні морально-бойового духу сі-

човиків перед знаменитою битвою відіграла діяльність полко-

вого капелана о. А. Пшепюрського. Під час боїв на Маківці він 

знаходився безпосередньо в бойових порядках полку УСС – на 

передовому медпункті в с. Головецьке, разом з курінним ліка-

рем четарем Іваном Рихло. Саме сюди поступали поранені 

січовики, яких після надання першої допомоги евакуювали в 

дивізійний лазарет у Славськ. Священик морально підтриму-

вав їх, сповідував. Через його руки пройшли 92 поранених 
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січовика. Отець Андрій відслужив кілька панихид під час 

поховань на горі Маківці полеглих героїв битви, яких було 

50. Він же складав детальні списки похованих, які зберегли-

ся до наших часів у архівах Легіону УСС в США. Разом з де-

сятками старшин і стрільців, які відзначилися в битві на 

Маківці, о. А. Пшепюрський був нагороджений срібною ме-

даллю за хоробрість [220, с. 302–311]. 

Невдовзі після цих подій о. А. Пшепюрський отримав 

призначення капеланом Кошу УСС, запасну частину полку 

січовиків, який водночас був центром культурно-просвітньої 

роботи. При ньому діяла Пресова Кватира, стрілецьке ви-

давництво, хор і оркестр під орудою відомого композитора 

четаря Михайла Гайворонського. Через Кіш пройшло за 

війну близько 10 тисяч новобранців. Для їх підготовки до 

боїв узимку 1916 р. створено Вишкіл УСС під командуван-

ням майбутнього генерала і командувача УГА отамана Ми-

рона Тарнавського. Отож, обов’язки капелана були широ-

кими і відповідальними. Про сумлінність о. А. Пшепюр-

ського свідчать кілька бойових нагород. Зауважимо, що 

внаслідок захворювання наприкінці 1918 р. він залишив 

військову службу в полку УСС. Після війни був парохом 

Старяви під Мостискою на Львівщині, радником перемись-

кого єпископа Й. Коциловського. Помер у 1945 р. «Небуден-

ний священик, що ціле життя і свої сили посвятив праці 

над піднесенням культурно-освітного та господарського рі-

вня свого народу, – писав про нього І. Лебедович, – зазнаю-

чи багато прикрощів з боку польської і большевицької вла-

ди, а в рішальний момент готовий був жертвувати і своє 

життя за волю України» [266, с. 193]. 

Восени 1915 р. полк Українських Січових Стрільців 

на чолі з полковником Грицем Коссаком брав участь у кро-

вопролитних боях на Поділлі, зокрема у відомій битві під 

Семиківцями у жовтні, де загинули 49, поранено 168 і діс-

талися у полон 157 січовиків [313, с. 131]. У ті дні пройшов 

бойове хрещення новопризначений капелан польових ку-

ренів 29-літній о. Микола Їжак. Уродженець галицького 
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села Чесники на Рогатинщині, закінчив гімназію, семіна-

рію й був висвячений Митрополитом Андреєм Шептицьким 

на священика в 1911 році. 

На відміну від фельдкуратів австрійських полків, які 

виконували виключно релігійні функції, українські капелани, 

зокрема о. М. Їжак мали набагато ширший масштаб своєї дія-

льності. Душпастир вважав своїм обов’язком втручатися у ви-

ховну роботу командирів, вести бесіди зі стрільцями з різних 

питань фронтового життя. Він не лише надавав моральну пі-

дтримку пораненим, провадив поховання полеглих згідно ре-

лігійних канонів, але й вів детальний їх облік. Саме йому за-

вдячують нащадки за точний список 133 старшин і стрільців 

полку УСС, полеглих у боях під Потуторами і на Лисоні у сер-

пні–вересні 1916 р., в якому представлені дати народження і 

місце походження, дати і місце загибелі. Цей список був опуб-

лікований у львівській пресі [111, 1916, 17 жовтня]. 

Після важких боїв восени 1916 р. полк УСС було ви-

ведено в другий ешелон оборони, де він здобув відпочинок 

та умови для поповнення резервами і впорядкування. На-

ряду з бойовою підготовкою, інженерними оборонними ро-

ботами відновилася широкомасштабна ідейно-виховна, ку-

льтурно-освітня діяльність, у якій о. М. Їжак брав активну 

участь. Спільно з командуванням він вів її різними форма-

ми і методами національно-виховного змісту: регулярними 

Богослужіннями, бесідами з вояками, посвяченнями стрі-

лецьких могил і пам’ятників, поглиблював національну 

свідомість січовиків, закладав міцне підґрунтя української 

визвольної ідеології, підносив галицьке стрілецтво як по-

тужний чинник у визвольній боротьбі українського народу 

за незалежність і соборність. 

Діяльність польового духівника сприяла розгортанню 

на фронті у 1917 р. нового симптоматичного явища – братан-

ня вояків протидіючих армій. Зауважимо, що у фронтових ча-

стинах 8-ї російської армії, які діяли проти австрійських 

військ, частка українців сягала 55%. А у 1-й Кубанській коза-

чій дивізії, з якою січовикам часто доводилося схрещувати 
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зброю, вона перевищувала 90%. Майже повністю українськи-

ми були її Запорізький, Полтавський, Уманський та Чорно-

морський полки. У їх складі діяли польові священики правос-

лавної церкви. Але під час братання солдатів, започатковане 

саме українцями австрійської та російської армій, капелани 

обох сторін сприяли цим настроям. Особливо широкого розма-

ху це явище набрало після Лютневої революції 1917 р. в Росії, 

падіння царату та утворення в Україні Центральної Ради на-

весні 1917 р. Проте, російське командування відкликало коза-

ків і виставило проти січовиків лейб-гвардії Фінляндський 

полк. У одному з боїв під Куропатниками 1 липня 1917 р. 

о. М. Їжак потрапив до російського полону [220, с. 458]. 

На початку 1917 р. до Вишколу УСС у Розвадові при-

був капеланом о. Юліан Фацієвич, який невдовзі й замінив 

о. М. Їжака на посаді польового духівника полку УСС.  

40-літній капелан походив зі старовинної, з понад 200-літньою 

традицією, священицької родини Калуського повіту на 

Прикарпатті. По закінченні перемиської гімназії та теології 

в університетах Львова і Відня був висвячений митрополи-

том А. Шептицьким й очолював парафії, а 1916 р. добровільно 

зголосився до війська. У тиловому Розвадові перебував недов-

го. «В березні 1917 р. пішов з нашим куренем на фронт під 

Бережани, – згадував колишній поручник полку УСС Роман 

Купчинський. Нас післали до окопів під Куропатниками. Ми 

стояли на краю ліса і там нас Отець часто відвідував. Бувало 

ходив по окопах, розмовляв з хлопцями, а в неділю в лісі від-

правляв Службу Божу і сповідав» [266, с. 200]. 

Як свідчить о. І. Лебедович, польовий духівник ви-

явив себе на фронті з найкращого боку. Перед Великоднем 

звернувся до парафіян у Княгиничах з проханням зібрати 

для фронтовиків паски, особисто привіз їх на чотирьох во-

зах в бойові порядки січовиків. На Великдень у лісі відпра-

вив урочисте Богослужіння, висвятив паски і виступив перед 

стрільцями з теплою промовою. З-під Куропатників рушив до 

іншого куреня під Конюхами, де теж організував святочну 

службу і вручив січовиками подарунки [266, с. 201].  
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У жовтні 1917 р. о. Ю. Фацієвич запросив митрополи-

та А. Шептицького відвідати запільні Кіш і Вишкіл. 28 жо-

втня у Розвадові відбулася урочиста зустріч Січовиків з ми-

трополитом, який освятив прапор Легіону УСС, переглянув 

дефіляду військ, освятив стрілецький пам’ятник полеглим і 

в Рудниках був присутнім на концерті [220, с. 435].  

Напередодні відходу полку УСС на Велику Україну в 

лютому 1918 р. митрополит А. Шептицький відкликав 

о. Ю. Фацієвича з війська й призначив парохом Стрілиська 

Нового, де він раптово помер у червні 1928 р. після Служби 

Божої на стрілецьких могилах у Зелені Свята.  

У ті ж дні на посаду полкового капелана призначено 

30-літнього о. Анатоля Базилевича, висвяченого львівським 

митрополитом у 1911 р. З перших днів світової війни він 

був фельдкуратом полку австрійської армії, отже досить до-

свідченим польовим духівником. «Горячий патріот, – писав 

про нього І. Лебедович, – використовував свої знайомства з 

визначними особами ще з австрійського війська в користь 

української справи. Був у приязних відносинах з «Василем 

Вишиваним» [266, с. 91].  

Остання обставина мала неабияке значення для полку 

УСС у зв’язку з тим, що ерцгерцог Вільгельм Габсбург, якого 

за палку прихильність до українців звали Василем Вишива-

ним, очолив у березні 1918 р. військову групу австрійської ар-

мії, до складу якої увійшов полк січовиків. Насамперед, він 

ліквідував загрозу розформування українського легіону з боку 

начальника генштабу генерал-полковника Арца фон Штрау-

сенбурга. У квітні група В. Габсбурга у складі 11-ї Львівської 

піхотної дивізії та легіону УСС зайняли без боїв Херсон, а за 

кілька днів відкинули більшовицькі частини за Олександ-

рівськ (нині Запоріжжя), і у цьому районі січовики перебули 

березень–травень 1918 р. Вільгельм Габсбург неодноразово 

захищав легіон УСС на чолі з отаманом Осипом Микиткою, 

на якого постійно скаржилися за категоричну відмову брати 

участь у придушенні селянських виступів проти гетьманської 

влади. У червні січовиків перекинуто в район Єлисаветграда 

(нині Кіровоград) а восени – у Чернівці [272, с. 196–197].  
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Впродовж всього періоду перебування легіону УСС на 

Придніпрянщині, бойових дій не було. Отже, діяльність 

о. А. Базилевича зводилась до відправи релігійних обрядів 

та виховної роботи. Місцевим жителям надзвичайно імпо-

нували богослужіння греко-католицького священика, які 

супроводжувалися прекрасно вишколеним стрілецьким хо-

ром. Відтак, на Службу Божу галичан збирався багатолюд-

ний загал наддніпрянців.  

Перекинутий на Буковину полк УСС розмістився в 

районі Чернівців. Але перебував там недовго, оскільки у 

ході Першолистопадового 1918 р. зриву у Львові й Галичині 

був відкликаний командувачем українського війська 

Д. Вітовським до галицької столиці. Відтак, разом із січови-

ками о. А. Базилевич взяв участь у перших боях Галицької 

армії за Львів, згодом пройшов через українські визвольні 

змагання 1918–1920 рр. Після війни він був парохом на Го-

роденківщині й помер у 1940 році в с. Викторові.  

Підсумовуючи, слід зазначити, що впродовж усієї вій-

ни полк Українських Січових Стрільців виявляв високі бо-

йові якості, а його старшини, підстаршини і стрільці – зраз-

ки мужності й героїзму, непорушної вірності українській 

справі. «Вони боролися тільки за Україну, – зауважував 

Степан Ріпецький, – за інтереси української нації, за виз-

волення поневоленого москалями українського народу, за 

незалежну українську державу. Тільки за цю ідею проли-

вали кров і гинули УСС» [313, с. 314].  

Неможливо переоцінити величезного внеску у вихо-

вання високих морально-політичних і бойових якостей 

українських вояків капеланів полку січовиків – отців Анд-

рія Пшепюрського, Миколи Їжака, Юліана Фацієвича та 

Анатоля Базилевича, які завжди були у гущі січового стрі-

лецтва, надихали бійців і командирів на подвиги. Їх фрон-

товий досвід, як і традиції інших українських капеланів 

австрійської армії, були перейняті і широко застосовували-

ся польовими духівниками Української Галицької Армії у 

ході визвольних війн 1918–1920 рр.  
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Розділ 3 
 

АРМІЙСЬКЕ ДУХОВЕНСТВО НАДДНІПРЯНЩИНИ У 

ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАННЯХ 1917–1921 РР. 

 

 

3.1. Традиції православного священицтва  

козацького війська і російської армії 

 

Традиції військового православного священицтва 

сягають в далеку минувшину – часи дружин перших ки-

ївських князів та зародження українського постійного 

війська. «Коли ж українська держава вже сконсолідува-

лася, – в часах Володимира Великого, Ярослава Мудрого 

й їх наступників – коли були вже границі тривкі й усе 

державне життя стало на сильних підвалинах, – писав 

І. Крип’якевич, – наше військо на пару століть прийняло 

постійні організаційні форми» [229, с. 3]. Вже в ту добу, 

ХI–ХII століття, християнська православна церква віді-

гравала в Київській Русі велику роль. Зокрема, у 

ХIII столітті київська митрополія мала 16 єпархій, з них 

10 на українських землях. Населення відзначалося ве-

ликою побожністю, звичайно ходили до церкви щоденно. 

Ця традиція розповсюджувалася й на військо. Перед ве-

ликими походами київські князі організовували вели-

кий загальний молебен за участю ієрархів церкви. Зу-

стрічаються свідчення про наявність священиків безпо-

середньо у війську в період походів і битв. У одному  

з літописів відзначалося: «Князь Володимир приста- 

вив попів своїх, щоб їхали наперед війська і співали 

тропарі та кондаки Чесного Хреста і на канон святої Бо-

городиці» [229, с. 54].  

Набагато ширше вкорінюється церква у козацьке 

військо доби Запорізької Січі. Зауважимо, що в період 

феодалізму релігією був пройнятий внутрішній і зовніш-

ній світ людини. Величезний фактологічний історичний 
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матеріал свідчить, що запорізькі козаки були глибоко ві-

руючими людьми й дотримувалися християнської право-

славної віри. Гасло боротьби за православну віру було од-

ним із головних у ході національно-визвольної війни 

1648–1654 рр. під проводом гетьмана Богдана Хмельни-

цького. Зрештою, у ті часи усі збройні конфлікти і війни 

набували релігійного характеру.  

Вже з кінця XVI століття у місцях постійного перебу-

вання реєстрового козацтва виникли перші їх парафії: 

Трахтемирівська церква, згодом Межигірський монастир у 

Вишгороді під Києвом, який існував до кінця існування 

Запорізької Січі. Священики цих храмів й були першими 

постійними духівниками українського війська. Вони під-

лягали київському митрополиту. Але наприкінці XVII ст., 

коли Україна ввійшла до складу Росії на правах автономії, 

духовенство Запорізької Січі домоглося незалежності від 

митрополії і практично від московської патріархії. Її фор-

постом став Межигірський Святопреображенський монас-

тир, який призначав на Січ священиків. Очолював війсь-

кове духовенство «начальник запорізьких храмів» Володи-

мир Сокальський.  

Вимоги до військового духовенства були високими. 

Неодмінною умовою було читати проповіді без папірця й 

лише українською мовою. Священики, які прибували з 

Межигірського монастиря, залишалися у Січі лише один 

рік. Вони зобов’язані були приймати присягу на вірність 

Кошу. Звичайно вони були нежонатими, за винятком тих, 

хто служив у периферійних полках – паланках. Їх за-

тверджували на Раді Кошу, де, до речі, могли обирати 

священиків від запорізьких громад. Від 1760 р. впрова-

джено головний центр козацької військової церкви – Ста-

ро-Козацьке намісницьке духовне правління. Головним 

священиком обрано військового старшину Григорія По-

рохню [160, с. 211]. Варто відзначити, що провід Січі, 

всупереч наказу головнокомандувача російським війсь-

ками і генерал-губернатора Малоросії під час війни з Ту-
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реччиною фельдмаршала П. Рум’янцева, відмовився під-

порядкувати військове духовенство обер-священикам ді-

ючої армії.  

За підрахунками О. Апанович, до кінця існування 

Січі в межах Вольностей Війська Запорізького було 

44 постійні церкви і 13 каплиць. Крім того, кожна палан-

ка або формування козаків мали похідні церкви – спеціа-

льні намети з грубого полотна. Вони встановлювалися у 

місцях дислокування козацьких загонів або польової сто-

рожі: на пограниччю, відповідно обслуговувалися польо-

вими духівниками [160, с. 213].  

Богослужіння у запорізьких військових церквах ві-

дправлялися щодня. В них відзначалися також затвер-

джені у Січі релігійні свята. Крім загальноприйнятих, 

особливою пошаною було свято Покрови 1 (14) жовтня. 

Користувалися популярністю церкви Миколая, Михайла 

та Андрія Первозванного. Військове духовенство дістава-

ло утримання нарівні із старшинами Січі, крім того, кош-

ти на благоустрій і будівництво храмів, яке здійснювало-

ся власне козацькою державою. При церквах діяли шко-

ли, шпиталі, притулки для старих і убогих. Вони були 

центрами духовного та культурно-освітнього життя укра-

їнського козацтва. Ця система церковної інституції існу-

вала в козацькому війську України до остаточного зруй-

нування Січі Москвою у 1775 р. Його залишки у вигляді 

реєстрових козацьких полків Лівобережної України були 

реорганізовані у п’ять гусарських полків гусарської групи 

Української кінноти.  

З початком війни з Наполеоном 1812 р. російський 

імператор Олександр І вирішив використати українські 

полки. Було сформовано 15 кінно-козацьких та 4 піші й 

кінні бригади, крім того, у війні взяли участь сім існуючих. 

Чимало з них пройшли бойовий шлях до Парижу, були на-

городжені за успішні дії в битвах на території Польщі, Ні-

меччини, Франції. Чотири полки кінно-козацької дивізії, 

які побували у Парижі 1825 р., були переведені до Чугуєва 
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й існували до 1917 р. Згідно усталеної в Російській армії 

системи, в українських полках діяли полкові священики 

православної церкви, які призначалися Москвою. Так було і 

у новосформованих шести кінно-козацьких полках, які бра-

ли участь у Кримській війні 1854–1855 рр.  

Система військового духовенства в російській армії 

стала набирати організованих форм на початку ХХ ст. До 

того збройними формуваннями опікувалися місцеві єпархії, 

які призначали священиків і контролювали їх діяльність. 

Поступово у процесі одержавлення церкви налагоджувала-

ся система централізованого керівництва військовим духо-

венством. Вперше вона була запроваджена на флоті. 8 квіт-

ня 1719 р. указом імператора Петра Першого на кораблях 

військово-морського флоту впроваджено ієромонахів, які 

вилучалися з підпорядкування місцевих єпархій і закріп-

лялись за військово-морськими базами. Згідно указові, іє-

ромонахи флоту призначалися «для відправлення служб, 

поученія словесного або письменного, у наставлення лю-

дям, відвідування і піклування хворими». Пізніше, за Ка-

терини Другої, 1788 р. керівництво флотськими священи-

ками було покладено на створений архієпископат, який 

очолив обер-ієромонах Никодим. Духовенство армійських 

полків залишалося у підпорядкуванні адміністративно-

територіальних єпархій своєї дислокації. Але 1716 р. ука-

зом Петра Першого на період війни чи походів російської 

армії на кожну армію і корпус призначалися обер-польові 

священики. Зокрема, під час альпійських походів Суво-

рова 1799 р. обер-польовим священиком армії призначено 

вчителя Київської духовної семінарії о. Дмитра Сигаре-

вича [265, с. 7].  

Система управління військовим духовенством росій-

ської армії поступово удосконалювалася. Указами Павла 

Першого 1800 р. впроваджено постійну посаду обер-

польових священиків армій і корпусів, їм було підпоряд-

ковано усіх полкових священиків, які в той час залучали-
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ся на військову службу. Для підготовки кадрів військово-

го духовенства засновано спеціальну армійську духовну 

семінарію.  

Враховуючи досвід війни з Наполеоном, імператор 

Олександр Перший через Сенат впровадив окремо для ар-

мії і флоту посади обер-священиків, як на мирний, так і во-

єнний час. Вони підлягали обер-священикові Головного 

Штабу. У 1858 р. утворено управління Головного священи-

ка Головного Штабу і Головних священиків армії та флоту, 

які 1890 р. були об’єднані у Відомство Головних священиків 

суходільних і військово-морських сил імперії при Військо-

вому Міністерстві. Головних (обер) священиків призначав 

на посаду Священий Синод Російської православної церк-

ви, або особисто імператор.  

Зауважимо, що наприкінці XIX ст. імператором Олек-

сандром Третім було здійснено низку важливих реформ в 

управлінні державою, зокрема армією і військовим духо-

венством. Протопресвітеру збройних сил було безпосередньо 

підпорядковано все військове духовенство: головні свяще-

ники армії і флоту, дивізійні благочинні, полкові, корабе-

льні, шпитальні, тюремні та інші священики. Для підне-

сення престижу духовенства, були прирівняні в правах і 

стані до офіцерів і генералів армії: головні священики гва-

рдії - до чину генерал-лейтенанта головні священики вій-

ськових округ – генерал-майора, дивізійні благочинні – 

полковника, нештатні протоієреї – підполковника, полкові і 

корабельні священики – капітана, псаломщики – підпрапо-

рщика [323, с. 10].  

Чисельність військового духовенства Росії постійно 

зростала: з 500 у 1885 р. до 975 – у 1908-му і 5000 – у 1914-му. 

Розвитку його структури і матеріальному забезпеченню 

служби Військове міністерство приділяло велику увагу. 

Кожний полк чи гарнізон мав свою церкву. Лише за війсь-

кового міністра О. Куропаткіна було побудовано 300 полко-

вих храмів. Кожний полк мав свого святого покровителя, а 

на полковому прапорі було гасло: «З нами Бог!» Солдати 
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починали і завершували день організованою молитвою. У 

кожній роті чи батареї були облаштовані іконами кімнати 

для моління. Солдатам видавалися кишенькові молитов-

ники [323, с. 12–15].  

Діяльність військового духовенства була скерована на 

підтримку морально-бойового духу особового складу зброй-

них сил Росії. «Російське військо, – наголошував С. Бул-

гаков, – трималося двома силами: залізною дисципліною та 

вірою. Безперечно, за умов широкої релігійності народів Ро-

сійської імперії, військове духовенство мало значний вплив 

на солдатські маси. У праці «Церква і армія в Росії» росій-

ський полковник В. Полікарпов слушно відзначав: «війсь-

кові пастирі – священики армії і флоту благословляли на 

подвиги хоробрих, надихали малодушних, втішали поране-

них і проводили в останню дорогу загиблих». Слід відзна-

чити, що російська армія була багато – національною, від-

так неоднорідною за конфесійною належністю вояків. Так, 

1912 р. в ній проходили службу 89% православних, 5,5% ка-

толиків, 2,8% протестантів, 0,8% мусульман. Отже, в ній 

були православні священики, католицькі ксьондзи, мулли, 

раввини та ін. [304, с. 59–60].  

Центральне керівництво військового духовенства зве-

ртало особливу увагу на діяльність полкових священиків, 

найбільш наближених до солдатів і офіцерів. Їх функціона-

льні обов’язки визначалися в спеціальних директивах і на-

казах Протопресвітера військового і морського духовенства. 

Зокрема, «Керівні вказівки духовенству діючої армії» від 

1916 р. наголошували, що військові священики насамперед 

повинні «непрестанно молитися, щоб Господь не залишив 

Своєю милостю нашу Батьківщину і Армію, а також 

пам’ятати, що кінець війни залежить від волі Божої та на-

пруження сил народних … усіляко і словом і ділом сприяти 

піднесенню духу і сил військової частини, до якої він нале-

жить». Головними обов’язками священиків визначалося: 

здійснювати богослужіння у звичайні та святкові дні; орга-

нізовувати урочисті молитви перед початком бойових дій і 
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панахиди по вбитих у бою; під час бою бути в бойових по-

рядках частини, піклуватися, щоб вбиті не залишалися без 

поховань; постійно проводити бесіди з особовим складом, 

піклуватися про полкові бібліотеки; повідомляти рідних про 

загибель вояків; організовувати в частині товариства допо-

моги сім’ям загиблих; виявляти приклад для всіх військо-

виків [296, с. 2–3].  

Крім усього, військові священики були зобов’язані 

оберігати особовий склад від проникнення в середовище 

шкідливих вчень та ідеологій, усувати недоліки в його 

вихованні. Додамо, що Статут внутрішньої служби армії 

вимагав від усіх офіцерів слідкувати, щоб всі православні 

християни не уникали Служби Божої, регулярно сповіда-

лися тощо.  

Варто відзначити, що спеціальними указами на свя-

щеників покладалася організація поховань солдатів і офі-

церів після бою. Ще наказом від 1887 р. Головнокомандувач 

гвардії і Петербурзького військового округу виклав порядок 

поховань військових, який включав: оповіщення начальни-

ків і родичів, організацію служби Божої у ході церемонії по-

ховання, порядок поховань на військовому цвинтарі, вста-

новлення хреста і напису, створення часовень на цвинта-

рях, зобов’язувалося мати план цвинтаря. У ході бойових 

дій на фронтах Першої світової війни Відомство Протопрес-

вітера регулярно видавало накази, в яких визначали за-

вдання військового духовенства. Зокрема, наказом від 1 сі-

чня 1916 р. викладено теми і порядок богослужінь і пропо-

відей. У наказі від 29 травня того року викладено вимогу 

повідомляти відомство про подвиги в боях солдатів, офіце-

рів, священиків. Наказ від 18 березня 1916 р. вимагав від 

духовенства при вступі на територію інших держав стави-

тися «до всього православного духовенства – з любов’ю, до 

іновірців – коректно» [14, с. 8–17].  

Особливу увагу приділялося релігійному вихованню у 

військово-навчальних закладах російської імперії. Заува-

жимо, що напередодні Першої світової війни в Росії діяли 
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28 кадетських і два Морських корпуси, в яких навчалися 

близько 10 тисяч кадетів. Готували офіцерів 11 піхотних,  

3 кінних, 2 козачих і 3 артилерійських училищ, які за пері-

од 1863–1914 рр. випустили для армії 53 тис. офіцерів. У 

кожному з навчальних закладів проходили службу військо-

ві священики, у розпорядженні яких було 80 церков. Крім 

загальноприйнятих Богослужінь, священики були зо-

бов’язані проводити раз на тиждень колективні бесіди з 

юнкерами на релігійні теми. Цікаво, що Статут внутрішньої 

служби рекомендував священикам утримуватися від бесід 

на політичні теми [260, с. 38–40].  

Російська преса часів Першої світової війни наводила 

чимало фактів зразкової служби військових священиків, їх 

подвиги в боях, про нагородження душпастирів високими 

нагородами. Журнал «Война» 1915 р. повідомляв, що Геор-

гіївським хрестом був нагороджений полковий священик 

о. Дмитро Мітерєв, який під сильним артилерійським об-

стрілом німців збирав на полі бою поранених, згодом орга-

нізував поховання вбитих. Орденами св. Анни II ступеня з 

мечами були відзначені героїчні вчинки о. В. Німенського 

(мав 66 літ), та протоієрея С. Рожковського; орденом 

св. Володимира з мечами нагороджено о. Миколу Поспєло-

ва [72, 1915, № 29, с. 3–4].  

Підсумовуючи історію військового духовенства Росій-

ської імперії, зауважимо, що православна держава і її ар-

мійські та флотські священики відігравали важливу роль у 

формуванні морального обліку війська. Між тим, коли 

1917 р. в Росії прийшли до влади більшовики на чолі з 

В. Леніним, одним із перших був декрет від 16 січня 1918 р. 

про ліквідацію інституту військового духовенства. Церква 

була відділена від держави й поступово розгортався її розг-

ром, який було довершено сталінським керівництвом на 

зламі 30-х років. Зрештою, Російська Православна церква 

була використана Сталіним 1943 р. у розпалі радянсько-

німецької війни. Щоправда, вона безпосереднього впливу 

на військо та його виховання не мала. 
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3.2. Душпастирі військових формувань  

Української Центральної Ради 

  

Українське військове духовенство в Наддніпрянщи-

ні відродилося в роки національно-визвольних змагань 

1917–1921 рр. Цей процес розпочався і проходив у над-

звичайно складних умовах. Його спричинили три основні 

фактори:  

1. Революційний рух, слушно зауважував Дмитро До-

рошенко, «розвивався під соціялістичними гаслами, сам по 

собі не сприяв інтересу до релігії й до церкви» [210, с. 408]. 

Керівництво Центральної Ради й насамперед відвертий ан-

тиклерикал голова уряду В.Винниченко, вважаючи церко-

вні справи й релігію приватною справою громадян держа-

ви, навіть не створили міністерства віросповідань, підпо-

рядкувавши справи Церкви відділові при міністерстві 

внутрішніх справ. На думку Івана Огієнка, митрополита і 

визначного історика, у ході Української революції впливова 

складова частина суспільства – Церква не була певним чи-

ном задіяна, що й стало однією з вагомих причин поразки 

визвольної боротьби. Можна погодитися із сучасним істори-

ком Церкви Богданом Андрусишином, який відзначав: 

«Драма полягала у тому, що революція 1917–1920 рр. була 

без Церкви, навпаки часто виступала проти Церкви. Церк-

ва й народ були в руках духовенства, а революційна інтелі-

генція була проти духовенства» [157, с. 12].  

2. Усі дев’ять православних єпархій на території Укра-

їни, які мали 25 єпископів, підлягали владі російського 

найсвятішого Синоду, відтак канонічно залежали від Моск-

ви, яка в особі Тимчасового уряду прагнула залишити 

Україну у своїй орбіті. Лише наприкінці 1917 р., після про-

голошення Універсалів Центральної Ради щодо незалежно-

сті України, новоутворена Українська Православна Церко-

вна Рада наважилася скликати Всеукраїнський Правосла-

вний Церковний Собор для створення автокефальної 

церкви. Відзначимо, що одним із ініціаторів заходу став 
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III Всеукраїнський військовий з’їзд. Відтак, у відозві щодо 

скликання Собору було зазначено: «Кожна військова украї-

нська частина має надіслати по одному воякові, а українсь-

кі частини київської залоги по троє вояків… В Соборі мають 

взяти участь панотці всіх українських військових частин» 

[94, 1917, № 192]. Слід відзначити, що й на цьому етапі це-

рковний рух в Україні не отримав підтримки з боку Гене-

рального Секретаріату, зокрема наміри про утворення 

окремого органу в уряді для керівництва й упорядкування 

церковних справ. У ті дні на шпальтах «Нової Ради» її ре-

дактор А. Ніковський попереджав: «народна маса вірує, 

хреститься, молиться і шанує церкву, що коли український 

уряд не заопікується церквою, то нею охоче заопікується 

московський сінод і патріарх, і тоді вийде, що на Україні 

існуватиме приватна релігійна спілка, яка підлягатиме мо-

сковському патріарху і буде скріпляти на Україні гнізда 

русифікації» [94, 1917, № 189].  

3. Суттєвим фактором впливу було негативне відно-

шення лідерів Центральної Ради до створення постійної 

регулярної армії. Тоді як угруповання військовиків на чолі 

з М. Міхновським виступало за організацію регулярної ар-

мії як гаранта існування самостійної України провідники 

Центральної Ради, які схилялися спочатку до автономії 

України в складі Росії, заявляли: «Постійне регулярне вій-

сько як засіб панування буржуазних класів не відповідає 

змаганням народу й робочого класу». Вони схилялися до 

думки замінити військо народною міліцією [195, с. 60]. Зро-

стаюче протистояння з Тимчасовим урядом Росії та бурхли-

ве поширення українського національного руху в армії, ро-

згортання процесу українізації частин російської армії зму-

сили провід Центральної Ради й Генеральний Секретаріат 

займатися проблемами військового будівництва [38]. Ви-

значну роль відіграв тоді Симон Петлюра, який очолив 

створений у листопаді 1917 р. Генеральний секретаріат 

військових справ. Він заснував Генеральний військовий 

штаб – орган формування перших частин українського 
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війська [196]. Саме С. Петлюра відновив національне 

військове духовенство.  

«Яко державний муж, Симон Васильович ясно розу-

мів, що державу можна створити тільки з міцним, дисци-

плінованим військом, вихованим у здоровому національ-

ному дусі, – згадував пізніше Головний духівник Прото-

пресвітер Армії УНР Павло Пащевський. – А цей дух 

молодій Українській армії в значній мірі могло надати 

свідоме українське духовенство. І Симон Васильович по-

чав підшукувати це духовенство». Наприкінці червня 

1917 р. у ході Всеукраїнського церковного з’їзду в Києві 

він зустрівся з представником Херсонщини о. П. Пащев-

ським і запропонував йому посаду військового священика 

1-го Українського запасного полку (згодом полк ім. геть-

мана П. Дорошенка). Водночас священиком полку ім. 

Б. Хмельницького він призначив о. Миколу Маринича. 

Як писав П. Пащевський, С. Петлюра просив підібрати 

священиків капеланами українських військових частин, 

а також скаржився, що «Центральна Рада дуже проти-

виться формуванню якої б то не було Української армії, 

боялися взагалі «мілітаризму», а ще більше страшним 

для неї було б перебування і діяльність в армії військо-

вого духовенства, яке буде поширювати «клерикалізм». 

Тому немає ніякої надії, щоб Центральна Рада уділяла 

для військового духовенства яке будь утримання, а при-

йдеться військовим панотцям жити з тих допомог, які 

будуть уділяти військові частини Української армії» 

[297, с. 327–328].  

Вибір С. Петлюри виявився надзвичайно вдалим.  

43-літній досвідчений священик Павло Пащевський наро-

дився під Каневом, отримав середню духовну освіту в Києві, 

там же – два курси університету, після прийняття сану 

священика мав парафії на Поліссі та Херсонщині. Патріо-

тично настроєний о. П. Пащевський 1917 р. служив у Київ-

ській духовній консисторії, близько зійшовся з С. Петлю-

рою, входив до Всеукраїнської православної церковної ради. 
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Його активна праця в середовищі солдатських мас у період 

розкладу російської армії, масового дезертирства сприяла 

тому, що Дорошенківський полк зберіг дисципліну і боє-

здатність. Його 1200 вояків під командуванням хорунжого 

Пелещука на початку 1918 р. билися з більшовицькими 

частинами Муравйова під Конотопом і Києвом. Навесні 

1918 р. о. П. Пащевського залучили до роботи у департаме-

нті і сповідань міністерства внутрішніх справ УНР. У лавах 

Армії УНР він перебував увесь період визвольних змагань 

1917–1921 рр. [172, с. 248–249].  

Відзначимо, що вслід за Богданівським і Дорошенків-

ським восени 1917 р. були сформовані українські полки 

ім. Полуботка, Богуна, Грушевського, Сагайдачного, Шев-

ченка, Наливайка. Спочатку в них та інших частинах пан-

отцями перебували священики полків російської армії. Але 

внаслідок непевного становища та матеріальних нестач, 

вони поступово відходили, їх місця займали національно 

свідомі українські священики, серед яких були отці П. Білон, 

М. Матеюк, В. Сукачів, А. Матеюк, О. Маричів. Проте дале-

ко не всі частини молодої української армії мали польових 

духівників. Нерідко розбурхане анархією козацтво під 

впливом агітації усували капеланів. «Приходилося буква-

льно не тільки проводити дні, – згадував о. П. Пащевсь-

кий, – а й ночі в касарнях з козаками, освідомлюючи їх з 

національного й релігійного боку» [297, с. 328].  

Військові священики брали активну участь у релі-

гійному житті молодої держави, виступали ініціаторами 

єпархіальних з’їздів, які приймали рішення щодо відо-

кремлення від Москви Української православної церкви. 

Не випадково до утвореної у грудні 1917 р. Всеукраїнсь-

кої православної церковної ради увійшли капелани вій-

ськових частин П. Пащевський, П. Сікорський, а полко-

вий священик, член Центральної Ради Олександр Мари-

чев став її головою. Рада проголосила себе тимчасовою 

вищою владою Православної Церкви в Україні до скли-

кання Всеукраїнського Собору. Отець О. Маричев упро-
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довж всієї Першої світової війни перебував на фронті, 

завжди був поряд із солдатами. Про його політичні пог-

ляди красномовно свідчила анкета, в якій він зазначав: 

«Моє бажання бачити в пастирі Церкви молітвенника, 

навчателя та слугу народові. Розвій Церкви може бути 

тільки при повної незалежності від всіх зовнішніх форм 

політичного та адміністративного життя. Віра, істина, єд-

ність, братерство та любов …В відродженні неньки Укра-

їни наша сила, наша слава і для неї повинні віддати всі 

сили ті, хто вихований потом та кров’ю рідного народу» 

[327, с. 139]. Отець О. Маричев з капеланом Богданівсь-

кого полку М. Мариничем були делегатами Церковного 

Собору, авторами радикальних пропозицій щодо автоке-

фалії. На жаль, наступ більшовицьких військ Муравйова 

на Київ та окупація міста зірвали працю Собору.  

Варто зауважити, що саме Дорошенківський та Бог-

данівський полки Центральної Ради, де капеланами були 

отці П. Пащевський та М. Маринич, а також Галицько-

Буковинський курінь Січових Стрільців Євгена Конова-

льця, в якому душпастирем був о. Олександр Маричев, 

виявилися в битві за Київ найбоєздатнішими військови-

ми частинами. Безперечно, в цьому була значна заслуга 

духовенства, яке своїм впливом зміцнювало моральний 

дух козацтва, й відтак користувалася авторитетом і пова-

гою серед них. «Найбільшу пошану та любов військове 

духовенство, – наголошував о. П. Пащевський, – здобува-

ло як від вояків, так і від українського населення тим, що 

не панячилося, а поділяло разом з вояками і горе, і злид-

ні, і нужду, не боячись разом з вояками, з хрестом в ру-

ках, йти в наступ проти ворога. Бувало нераз кулі, немов 

бджоли, гудуть кругом тебе, а ти вперто й сміливо йдеш 

поруч з козаками вперед, переконаний в правоті святої 

своєї справи» [297, с. 329].  

Слід відзначити, що всі урочистості з нагоди подій 

державної ваги, величні військові паради, які зазвичай 

проходили у Києві на Софійській площі біля пам’ятника 
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Богданові Хмельницькому, відбувалися лише після молеб-

ну за участю духовенства. У такий спосіб урочисто проголо-

шувалися Універсали Центральної Ради за участю величе-

зної кількості населення Києва та частин його українського 

гарнізону. У цих заходах духовенство брало активну участь, 

що справляло велике враження на присутніх.  

Таким чином, капелани перших українських війсь-

кових формувань доби Центральної Ради за несприятли-

вих умов праці зуміли проявити себе ефективно необхід-

ною інституцією збройних сил молодої держави. Вони 

опрацювали певні форми і методи душпастирської діяль-

ності у військах армії, яка захищала інтереси українсько-

го народу в умовах нових взаємовідносин між команду-

ванням і солдатськими масами, об’єднаних єдиним за-

вданням відстоювати незалежність власної держави. Їх 

досвід набув поширення уже в Дієвій армії УНР, таборах 

інтернування в Польщі. 

 

 

3.3. Панотці Збройних сил Української  

Держави 

 

Інституція військового духовенства, як і загалом кад-

рова політика, кардинально змінилася після утворення на-

прикінці квітня 1918 р. Української Держави під проводом 

гетьмана Павла Скоропадського [39, Оп. 2, спр. 19, арк. 2–

84]. Будучи високоосвіченим воєначальником, він глибоко 

усвідомлював, що існування держави неможливе без регу-

лярної, професійно підготовленої армії. «Розуміючи, що під-

става і запорука існування Української держави – це ар-

мія, – зазначав відомий військовий історик доби визволь-

них змагань Борис Монкевич, – Гетьман, як визначний 

військовий діяч, звернув свої турботи головно на організа-

цію регулярної української армії» [283, с. 68]. В умовах, ко-

ли німецькі окупаційні власті чинили завзятий опір війсь-

ковому будівництву в Україні, П. Скоропадський наполег-
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ливо формував поки що кадрові вісім армійських корпу-

сів, кожний з яких мав дві піші дивізії, відтак вісім стрі-

лецьких а також шість артилерійських та чотири кінних 

полків. Вони були на кінець осені повністю укомплекто-

вані офіцерським і унтер-офіцерським складом. Були 

створені військові навчальні заклади: кадетські корпуси, 

військові училища, зокрема у Києві, Полтаві, Чугуєві, 

Одесі, Єлисаветграді.  

Гетьман П. Скоропадський, на відміну від попередніх 

керманичів України, був глибоко віруючою людиною. Як 

свідчив о. І. Нагаєвський, в його резиденції була каплиця, 

де він, а також члени його сім’ї брали участь у богослужін-

нях. Відтак корінним чином змінилося ставлення держави 

до Церкви. Вже у першій Грамоті Гетьмана від 29 квітня 

1918 р. в розділі «Про віру» наголошувалося, що «передовою 

в Українській Державі вірою є християнська православна». 

В кабінеті міністрів було утворено спеціальне Міністерство 

ісповідань, яке очолив професор філософії Київського уні-

верситету Василь Зіньківський – послідовний борець за 

українізацію Церкви, утворення автокефалії [287, с. 373].  

Таких же поглядів дотримувався і П. Скоропадський. 

У своїх спогадах він писав: «Особисто я – глибоко віруючий 

православний християнин. Безмежно прив’язаний до нашо-

го православ’я, але не можу без щирого співчуття дивитися 

на те, у що перетворилася наша Церква, завдяки огидній 

політиці, яку вела стара російська влада по відношенню до 

неї. Віра задушена, вбито все живе, святе в нашій релігії» 

[211, с. 198]. Його позиція була чітко висловлена на Соборі 

6 липня 1918 р., де Гетьман звернувся до делегатів україн-

ською мовою із закликом «щоб всі діла української церкви 

рішалися тут у нас – на Україні» [211, с. 327]. Не без його 

впливу засідання Церковного Собору 12 листопада 1918 р. 

прийняло декларацію, в якій наголошувалося: «Автокефа-

лія української церкви – це не лише церковна, але й націо-

нальна наша необхідність. Це конечна потреба нашої церк-

ви, нашої держави, нашої нації. І хто розуміє та щиро 
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сприймає інтереси українського народу, той приймає й ав-

токефалію української церкви» [211, с. 334].  

Інститут військового духовенства збройних сил Украї-

нської Держави розгортався у ході військового будівництва. 

Першими капеланами гетьманського війська були панотці 

військових частин, які були сформовані за Центральної Ра-

ди і успадковані новою владою. Зокрема, в Окремій Запорі-

зькій дивізії генерала Олександра Натіїва дивізійним бла-

гочинним став протоієрей Анатолій Волкович. Це був досві-

дчений військовий священик. З 1894 р. він був капеланом 

13-го гусарського Нарвського полку, який дислокувався на 

Волині, брав участь у битвах світової війни. За Центральної 

Ради о. А. Волкович був полковим священиком Запорізько-

го корпусу, а після його реорганізації за Гетьманату в диві-

зію, яка охороняла північні кордони України, на прохання 

генерала Натіїва Міністерство ісповідань затвердило його 

на цій високій посаді [34, Оп. 2, спр. 210, арк. 260]. Полко-

вими священиками дивізії були отці Василь Сукачів, Ми-

кола Маринич та Микола Машняга. Це були національно 

свідомі, патріотично настроєні українські душпастирі. Пе-

ребуваючи у середовищі козацтва, вони позитивно вплива-

ли на морально-політичний стан військових частин. Крім 

того, їм досить часто доводилося на прохання місцевого на-

селення виконувати пастирські обов’язки: хрестити дітей, 

вінчати молодих, ховати померлих чи загиблих. Слід за-

уважити, що у ході антигетьманського повстання Директо-

рії, яке мало чітко визначений характер масового націона-

льного виступу українського народу проти німецької окупа-

ції та утисків влади, Запорізька дивізія, а також так звана 

Сіра та Чорноморський Кіш, які були повнокровними фор-

муваннями й мали українських капеланів, перейшли на бік 

Директорії. Відзначимо, що капеланами в них тоді були 

отці П. Білон, А. Матеюк, І. Камерзан та інші.  

Зовсім по-іншому з національного боку виглядав кор-

пус військових священиків частин, укомплектованих офі-

церським складом і частково унтер-офіцерами, які фактич-
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но створилися на базі формувань колишньої російської ар-

мії. Характеризуючи їх особовий склад, галицький військовий 

історик Богдан Гнатевич писав: «Восени 1918 р. вже були 

сформовані геть чисто старшинські й підстаршинські кадри в 

корпусах і кінних дивізіях. Старшин приймали тільки з пе-

редвоєнними кваліфікаціями. Через те до армії ввійшли ста-

ршини, хоч і фахово освічені, але з національвого огляду бай-

дужі. Принято теж дуже багато старшин-москвалів, що взага-

лі вороже ставилися до українства» [229, с. 427].  

Варто зауважити, що в гетьманській армії служило 

чимало генералів і вищих офіцерів українців, які чесно 

служили українській справі й згодом стали визначними 

воєначальниками Армії УНР, зокрема генерали М. Омеля-

невич-Павленко, М. Юнаків, М. Капустянський, А. Вовк, 

О. Удовиченко, М. Безручко та інші. Але в цілому з харак-

теристикою Б. Гнатевича можна погодитися. Відповідно та-

ким чином слід характеризувати військових священиків 

вказаних частин. Зрештою, їм не довелося довго діяти: на-

каз Армії Української Держави Гетьмана П. Скоропад-

ського № 245 про їх призначення вийшов лише 11 жовтня 

1918 р. за два місяці до падіння Гетьманату. І все ж вважа-

ємо за потрібне його розглянути. Цим наказом були приз-

начені 48 панотців піших полків: 

1-й Волинський армійський корпус; 1-ша піша дивізія 

(Житомир) 1-й Луцький – Микола Доброхотів, 2-й Волинсь-

кий – протоієрей Захарій Єндасів, 3-й Брест-Литовський – 

протоієрей Костянтин Максимович; 4-й Холмський – Леонід 

Ненадкевич; 2-га піша дивізія (Рівне), 5-й Кременецький – 

Олексій Руженцов, 6-й Житомирський – Іван Гандзюк. 

2-й Подільський армійський корпус. 3-тя піша дивізія 

(Вінниця), 7-й Проскурівський – протоієрей Микола Мора-

чевич, 8-й Подільський – Сергій Кордюков, 9-й Вінниць-

кий – протоієрей Геннадій Касторський; 4-та піша дивізія 

(Жмеринка): 10-й Липовецький – Іван Литвинчук,  

11-й Уманський – протоієрей Петро Глаголів, 12-й Брац-

лавський – протоієрей Степан Шепеляв;  
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3-й Одеський армійський корпус. 5-та піша дивізія 

(Одеса): 

13-й Тираспольський – протоієрей Степан Сеченович, 

14-й Поморський – протоієрей Леонід Розанов; 15-й Одесь-

кий – Василь Кристальов. 6-та піша дивізія (Одеса):  

16-й Єлисаветградський – протоієрей Грицько Смирягин; 

17-й Олександрійський – протоієрей Парфеній Холодний, 

18-й Запорозький – протоієрей Семен Доронович.  

4-й Київський армійський корпус. 7-ма піша диві-

зія (Київ):  

19-й Овруцький – Василь Левитський, 20-й Радоми-

шльський – протоієрей Йосип Капенко, 21-й Сквирський – 

Олександр Горбацевич. 

8-ма піша дивізія (Черкаси): 22-й Канівський – про-

тоієрей Андрій Бекаревич; 23-й Черкаський – протоієрей 

Никодим Сіментковський; 24-й Чигиринський – Андрій 

Животків.  

5-й Чернігівський армійський корпус. 9-та піша диві-

зія (Чернігів): 25-й Чернігівський – протоієрей Дмитро Мі-

терєв, 26-й Козелецький – Павло Кропотов, 27-й Ніжин-

ський – протоієрей Георгій Митропольський; 10-та піша 

дивізія (Прилуки): 28-й Стародубський – Микола Сніж-

ницький; 29-й Борзненський – протоієрей Микола Дуб-

няков, 30-й Конотопський – протоієрей Дмитро Нещеретов. 

6-й Полтавський армійський корпус. 11-та піша диві-

зія (Полтава);  

31-й Ромненський – протоієрей Василь Власов,  

32-й Сумський – протоієрей Олександр Куминський,  

33-й Ахтирський – Марко Ячиновський.  

12-та піша дивізія (Лубни): 34-й Лубенський – протоі-

єрей Микола Ігнатович, 35-й Кременчуцький – Євген Яр-

жемський, 36-м Полтавський – протоієрей Дмитро Рупенін.  

7-й Харківський армійський корпус. 13-та піша диві-

зія (Харків);  

37-й Бірючський – Олександр Романкевич, 38-й 

Куп’янський – Михайло Феліксов, 39-й Ізюмський – протоі-
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єрей Микола Крестовоздвиженський; 14-та піша дивізія 

(Бахмут): 40-й Харківський – протоієрей Костянтин Воскре-

сенський, 41-й Корочанський – протоієрей Юстин Пігулев-

ський, 42-й Валкський – протоієрей Василь Сукачів.  

8-й Катеринославський армійський корпус. 15-та піша 

дивізія (Катеринослав): 43-й Катеринославський – протоіє-

рей Василь Ігнатенко, 44-й Січовий – протоієрей Микола 

Селецький, 45-й Бердянський – протоієрей Михайло Раду-

гін; 16-та піша дивізія (Павлоград): 46-й Бахмутський – 

протоієрей Федір Глібовський, 47-й Олександрівський – 

Тимофій Закрицький, 48-й Маріупольський – протоієрей 

Федір Муравйов [25, с. 1–3].  

Зауважимо, що після поразки Гетьманату із вказаних 

48-ми полкових військових священиків в українському вій-

ську залишився служити лише о. Василь Сукачів. Щоправ-

да, до цього спричинилася помилкова позиція Директорії. У 

відповідь на запит Спілки військових священиків, яка дія-

ла у добу Української Держави, щодо матеріальної допомо-

ги, Департамент Православної Церкви Міністерства іспові-

дань заявив, що вони не мають права на одержання допо-

моги, оскільки не служили у війську Директорії [34, Оп. 1, 

спр. 48, арк. 1 зв.]. Внаслідок недовіри до генералітету, офі-

церів, а також військових священиків збройних сил Геть-

манату, близько 80% їх були змушені залишити службу й 

шукати можливості для забезпечення свого існування. 

Чимало з них виїхали за межі України й приєдналися до 

армій Денікіна, Колчака, Врангеля. Зокрема, за підраху-

нками російського історика Л. Онікова, у Добровольчій 

армії генерала Денікіна 1919 р. служили близько 

1000 кадрового військового духовенства, в Російській ар-

мії Врангеля в Криму – близько 500, а в Колчака – кілька 

тисяч [65, 1996, 15 липня].  

Отже, багатогранна діяльність корпусу військових 

священиків засвідчила хибність політики Центральної Ра-

ди щодо душпастирської служби.  
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3.4. Військове духовенство Армії Української На-

родної Республіки 

 

У ході антигетьманського повстання у листопаді-

грудні 1918 р. відбулося бурхливе зростання українського 

війська Директорії. Дехто з істориків вважає, що загальна 

їх кількість сягала 300 тис. вояків. Але бойова сила повс-

танських частин була загалом незначною. «Маси повстан-

ців, слабо зорганізовані, нездисципліновані, ведені здебі-

льша, самозванними отаманами, – відзначав Б. Гнатевич, – 

розлітались від першого удару ворога, переходили на його 

бік, а то, віддалившись від регулярної армії, творили повс-

танчі загони» [229, с. 456]. Проте, зусиллями Головного 

Отамана С. Петлюри й талановитих, відданих українській 

справі воєначальників Є. Коновальця О. Осецького, М. Юна-

ківа, О. Галкина, П. Єрошевича, В. Петріва, М. Капустян-

ського, М. Омеляновича-Павленка та інших, у ході другої 

українсько-більшовицької війни 1919 р. були створені ціл-

ком боєздатні Запорізький корпус, Осадний корпус Січових 

Стрільців, кілька піших дивізій. 

Керівництво УНР зробило певні висновки з досвіду 

попереднього військового будівництва за часів Центральної 

Ради, відтак, намагалося враховувати фактор військового 

духовенства у процесі піднесення морально-бойового стану 

війська. В одному з перших законів про автокефалію Укра-

їнської Православної Церкви від 1 січня 1919 р. зазначало-

ся, що Головний священик Армії УНР входить до складу 

Українського Церковного Синоду. Для забезпечення релі-

гійно-духовних потреб особового складу збройних сил у січні 

1919 р. створено Головну управу військового духовенства, 

яка була складовою Генерального штабу Армії УНР. Нею 

було взято на облік близько 30 капеланів військових частин 

і наказом від 15 січня 1919 р. їх було оголошено на службі в 

армії з 1 січня того року. За статусом і правами військові 

священики були прирівняні до старшин у званні підполко-

вника, відповідно отримали матеріальне і грошове забезпе-
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чення. Звичайно, всі вони були православного віроспові-

дання [251, с. 149]. Зауважимо, що у корпусі Січових Стрі-

льців Є. Коновальця, який майже наполовину складався з 

галичан греко-католиків, при штабі було впроваджено 

представників православної і греко-католицької Церков. 

Діяльністю православних капеланів керував протоієрей 

О. Маричев, а греко-католицьких – о. Семен Гребенюк. 

Представники різних течій християнства тісно співпрацю-

вали заради спільної мети – зміцнення морально-бойового 

стану вояків корпусу, який, до речі, був найбоєздатнішою 

формацією Армії УНР [206, с. 115]. 

Слід відзначити, що вже в грудні 1918 р. зразу ж по 

вступі Армії УНР до Києва і приходу Директорії до влади в 

Україні було впроваджено інституцію військового духовенс-

тва й наказом Головного Отамана призначено Головним 

священиком українського війська о. Антонія Матеюка. Це 

був досвідчений релігійний діяч. Уродженець Холмщини, 

здобув духовну освіту у Холмській духовній семінарії, отри-

мав сан священика й душпастирував на батьківщині. Він 

близько сприйняв ідеї Української революції 1917 р., пред-

ставляв Холмщину й Підляшшя у Центральній Раді, буду-

чи військовим священиком 248-го запасного полку, який 

дислокувався у Києві з 1915 р. Коли розпочалася перша 

українсько-більшовицька війна, він став капеланом Запорі-

зького загону генерала К. Прісовського, який боронив Київ, 

відступав до Житомира й повернувся в столицю навесні 

1918 р., де був розгорнутий у Запорізьку дивізію. Відтак, о. 

А. Матеюк став дивізійним благочинним. За Директорії 

військовий священик був обраний до складу Українського 

Священного Синоду, брав активну участь у становленні на-

ціональної Церкви та розбудови структури армійського ду-

ховенства. У листопаді 1919 р. його хворого на тиф захопи-

ли в полон у Жмеринці денікінці і розстріляли [172, с. 206]. 

Зусиллями Духовної управи під керівництвом 

о. А. Матеюка військові частини укомплектовувалися капе-

ланами, хоча нерідко командири самостійно запрошували 
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на службу місцевих священиків. Слід визнати, що в умовах 

безперервних бойових дій проти більшовицьких, денікінсь-

ких та польських військ інституція капеланів Армії УНР не 

набула чітких організаційних форм, як це було зокрема у 

Галицькій армії, або російській, де кожний полк мав війсь-

кового священика. Полкових капеланів у армії майже не 

було. Щоправда, всі дивізії були ними укомплектовані.  

Зокрема, дивізійними священиками були: 1-ї Запорізької – 

о. А. Волкович, 2-ї Волинської – о. В. Сукачів, 3-ї Залізної – 

о. П. П’ятаченко, 4-ї Київської – М. Маринич, П. Мельник, 

5-ї Херсонської – о. М. Раїнський, 6-ї Січової – о. П. Білон, 

П. Табінський, Окремої кінної – М. Обертович. 

Чимало досвідчених священиків служили капелана-

ми інших формацій. Так, душпастирем інженерної школи 

старшин у Кам’янці-Подільському був виходець зі свяще-

ницької родин Єлисаветграда о. Юрій Жевченко. Він закін-

чив Єлисаветградську духовну семінарію, філософський 

факультет Одеського університету, у 1911 р. висвячений на 

священика. В роки Першої світової війни 1914–1918 рр. був 

капеланом піхотного полку на фронті. На початку 1918 р. 

став душпастирем старшинської школи у Києві. У 1919 р., 

будучи душпастирем Інженерної школи, обраний членом 

Духовної управи Головного штабу Армії УНР. Зауважимо, 

що після війни він був Сквирським єпископом УАПЦ, а під 

час розгрому більшовиками церкви 1929 р. ув’язнений і за-

гинув у концтаборі у Сибіру [300, с. 68–69]. Серед інших, 

слід відзначити капелана Юнацької школи о. Никандра 

Никитюка, штабу військ Запілля о. Василя Варваріва,  

2-ї бригади технічних військ о. Йосипа Грушецького, Гене-

рального штабу – о. Євгена Ружицького. 

Відсутність законодавчих правових актів щодо органі-

зації служби військового духовенства негативно відбивалося 

на її діяльності, що серйозно непокоїло досвідчених капела-

нів. Про це свідчить архівний документ – лист дивізійного 

священика о. Василя Сукачіва до Міністра ісповідань уряду 

УНР, в якому він наголошував: «Необхідно, щоб авторитет 
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панотців мав підставу і в законних установах – себто – в 

штатах. Між тим, на превеликий жаль, становище військо-

вого панотця дуже мало з’ясовано. Військові штати передба-

чають всіх панотців без розділу як тілько куренних, а послі-

дній окремий наказ підрозділяє весь склад панотців: на го-

ловного і «решту» і тільки, без розділу на дивізійних, 

бригадних та інших. Не береться до уваги ні сан, ні довголі-

тня служба – всі приравнені по посаді до підполковника. Не-

обхідно виробити досить обосновані штати духовенства, його 

управління, докладно визначити обов’язки кожної ступені 

управління, його підлеглість в праці і службовий зв’язок од-

ного з другим, щоб взагалі управління собою виявляло гарно 

налагоджений апарат, де все між собою зв’язано і одно дру-

гому допомогам. За зразок можна взяти штати військового 

духовенства за старі часи» [34, Оп. 2, спр. 110, арк. 21]. 

Варто зауважити, що недоліки в організації служби вій-

ськового духовенства були здебільшого результатом об’єк-

тивних обставин, насамперед безперервних бойових дій Армії 

УНР на кількох фронтах. Особливо складна ситуація для неї 

утворилася восени 1919 р., коли вона була притиснута до за-

хідних кордонів держави. Саме тоді Міністерство ісповідань 

УНР очолив відомий український релігійний і громадський 

діяч перший ректор Кам’янець-Подільського університету та 

міністр освіти в уряді УНР, уродженець Київщини Іван Огієн-

ко. Звертаючись з цієї нагоди 17 вересня 1919 р. до українсь-

кого народу, він зокрема наголошував: «Щиро закликаю Вас, 

всечесні панотці, лавою стати до негайної праці збудування 

волі і державності Українського народу на релігійно-

освітньому ґрунті. Відновіть в собі духа стародавнього пастир-

ства, коли панотці йшли плече в плече з народом, коли були 

вони найкращими заступниками народу в його релігійно-

національному поступі. Тепер, коли всі само верстви україн-

ського народу з надзвичайними самопожертвами будують 

державність і волю України, Вам, панотці, повинно перед вес-

ти в цій справі святій [230, с. 278]. 

Армійське духовенство прийняло цей заклик як про-

граму своєї діяльності серед козацтва. Воно взяло активну 



 – 70 – 

участь у акції прийняття присяги оновленого тексту, яку 

давали уряд і Армія УНР 14 жовтня. Цією акцією демон-

струвалася вірність державного апарату і війська народові 

України в боротьбі на захист Вітчизни. Урочиста акція су-

проводжувалася Службою Божою, церковними піснями в 

присутності керівництва держави й справила глибоке вра-

ження на вояків. Після смерті о. А. Матеюка Головну упра-

ву військового духовенства Армії УНР у листопаді 1919 р. 

очолив Протопресвітер о. Павло Пащевський. Саме у ті дні 

наприкінці листопада – початку грудня армія опинилася в 

оточенні поблизу Любара під загрозою повного знищення 

або інтернування у Польщі. Зібравшись з силами, її части-

ни під командуванням генерала М. Омеляновича-Пав-

ленка прорвали фронт і здійснили героїчний рейд по тилах 

більшовицьких і денікінських військ від 6 грудня до 6 тра-

вня 1920 р., який увійшов у історію визвольної війни украї-

нського народу як Перший Зимовий похід. Серед його учас-

ників були й капелани. «1 от 6 грудня 1919 р. після урочис-

того молебну розпочався всім знаний, подиву гідний 

«Зимовий похід», – згадував Протопресвітер війська. Разом 

з Українською Армією, щиро помолившись і віддаючи себе 

на ласку Божу, вирушила й частина українського духовенс-

тва, а саме я, як Протопресвітер Української Армії, небіж-

чик бл.п. протоієрей Василь Сукачів і небіжчик бл.п. свя-

щеник Микола Маринич. Нашим завданням було підтри-

мувати духа Армії, духовно і морально обслуговувати її й 

якнайширше освідомляти населення в правдивості святих 

наших змагань з хижим ворогом» [120, 1938, Ч. 9, с. 5–6]. 

Під час Зимового походу, який проліг по землях пів-

денних і центральних губерній України, капелани діяли 

безпосередньо у військових частинах, а протопресвітер 

П. Пащевський пересувався зі штабом Запорізької дивізії, 

який виконував функції штабу армії. «Пішки йшов за коло-

ною і панотець Павло Пащевський, – писав О. Доценко, – 

який тішився симпатіями Запорожців і став правдивим по-

радником і отцем духовним всього війська» [4, с. ХVI]. Слід 
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відзначити, що військові священики надавали широку ду-

ховну опіку місцевому селянству, яке через війну часто зали-

шалося без священиків. Наявність в українському війську 

православних священиків справляла велике враження на мі-

сцеве населення Херсонщини, Єлисаветградщини, Катерино-

славщини, Черкащини, Київщини, де довелося перебувати 

Армії УНР. Протопресвітер згадував, як на Херсонщині селя-

ни вигукували: «Оце то правильна партія? Бач, з Богом ідуть! 

Не те, що більшовики, або проклятий Махно! [145, с. 56]. 

Цю діяльність капеланів своєї армії високо оцінював її 

командувач генерал М. Омелянович-Павленко, який у кни-

зі про Зимовий похід писав: «Присутність у війську україн-

ському священиків і щире виконання релігійних потреб та-

кож дуже імпонувало селянським масам; можна було спо-

стерігати, як у спільній молитві село і військо єдналося в 

загальній журбі про долю Рідного Краю; при похоронах за-

битих або померлих від тифу козаків звичайно брало участь 

все село – всі жінки загалом клопоталися, щоб прибрати 

гарно покійника, кладучи його в домовину. Святочно, з ве-

ликим піднесенням духу відбувався такий похорон, і тут 

над новою труною знов було єднання. На крові та сльозах 

зміцнилася козацька й селянська думка – прокльони й за-

клики до помсти змішувалися з салютаційними сальвами 

та співом гимну «Ще не вмерла Україна» [143, с. 278]. 

Після повернення Армії УНР із Зимового походу у 

м. Ямполі її огляд здійснив особисто Головний Отаман 

С. Петлюра, було проведено урочистий молебен, парад 

військ та виступ Головного Отамана, який щиро подякував 

козакам, старшинам і військовим священикам за здійснен-

ня стратегічної операції та масовий героїзм її учасників. 

Згодом, 29 липня 1920 р. за його підписом і військового мі-

ністра В. Сальського до військ надійшов наказ, у якому за-

значалося: Протоієрею дієвої Армії Павлові Пащевському і 

священикам Волинської дивізії Василю Сукачіву, Київської 

дивізії – Миколі Мариничу від імени Республіки і мого ого-

лошую подяку за ту релігійно-моральну допомогу, яку вони 
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давали нашій рідній Армії під час її незабутнього Зимового 

походу в тилу ворога [24, с. 3–4]. Тоді ж С. Петлюра оголо-

сив цих капеланів армії Лицарями Залізного хреста. 

Після поразки визвольної війни Армії УНР в союзі з 

Польщею проти більшовицької Росії та інтернування украї-

нського війська в листопаді 1920 р. у польські табори, в 

надзвичайно важких побутових умовах перебування на чу-

жині, морально-бойових дух вояків був суттєво підірваний. 

Між тим, уряд УНР і командування Дієвої армії прагнуло 

зберегти боєздатність її дивізій і частин у надії на продов-

ження збройної боротьби за визволення батьківщини. У на-

казі Головного Отамана від 23 листопада 1920 р. команду-

вачу Армії УНР генералові Омеляновичу-Павленку чітко 

зазначалося, щоб була повністю збережена структура і чи-

сельність українського війська (3888 старшин, 35260 коза-

ків, 74 гармати, 8 бронепоїздів та ін., а період інтернування 

використати «в цілях організації і підготовчої праці для по-

вернення в Україну» [244, с. 8, 30]. 

За цих умов діяльність військового духовенства наби-

рала значної ваги. «Великої духовної опіки потребували ко-

заки та стрільці, котрі опинилися в польських таборах і 

шпиталях після залишення рідних теренів, зазнавши важ-

ких фізичних і духовних випробувань, – слушно зауважує 

Б. Андрусишин. Тільки свідомий, патріотично вихований 

громадянин – військовик Армії УНР – міг стійко витриму-

вати тяжкі поневіряння на чужині. Тому колишні військові 

священики продовжували виконувати свої обов’язки серед 

інтернованих вояків Української Армії, відправляючи Слу-

жбу Божу, сповідуючи, підтримуючи їхній моральний дух 

не лише проповідями та бесідами, а й розповсюдженням 

книжок і часописів» [159, с. 113]. 

Перш за все Головний Отаман на основі представлень 

Міністра ісповідань та Протопресвітера Армії УНР П. Па-

щевського видав спеціальний наказ, яким оголошено уточ-

нену структуру служби військового духовенства. До Голов-

ної управи військового духовенства при протопресвітері ар-
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мії увійшли найбільш досвідчені і авторитетні капелани 

о. М. Маринич, протоієреї А. Волкович і В. Сукачів. Щопра-

вда, це призначення не звільняло членів управи від 

обов’язків дивізійних душпастирів. Відтак, капеланами вій-

ськових частин і з’єднань дивізії були затверджені: 1-ї За-

порізької дивізії – А. Волковича, 2-ї Волинської – 

В. Сукачіва, 3-ї Залізної – П. П’ятаченка, 4-ї Київської – 

М. Маринича, 5-ї Херсонської – М. Раїнського, 6-ї Січової – 

П. Білона, Окремої кінної – М. Обертовича, 1-ї Кулеметної – 

Є. Ружицького, Юнацької школи – Н. Никитюка до інших 

частин пізнішими наказами були призначені І. Губа, 

В. Варварів, П. Табінський, Ф. Семакович, Г. Карякін, 

І. Теодорович, Д. Залізнік, Ю. Жевченко [24, С. 79; 34, 

Оп. 2, спр. 97, арк. 39; спр. 138, арк. 16, 41, 73, 96; Оп. 2, 

спр. 653, арк. 69, 94, 98]. Згідно з розпорядженням Головно-

го Отамана і штабу армії, у кожному з таборів – Пикуличі, 

Ланцуті, Вадовиці, Александрів Куявський, Стшалково, 

Каліш, Щипйорно – розміщувалися штаби дивізії та їх пол-

ки й інші частини. Комендантом табору був командир диві-

зії, а її капелан – головним священиком. 

Після розміщення частин армії у таборах та деяких 

структурних змінах в організації військового духовенства з 

метою пристосування до нових умов, Міністр ісповідань 

І. Огієнко скликав у Каліші з’їзд душпастирів армії. З цієї 

нагоди у листі до панотців всіх частин та керівників церко-

вних братств, які щойно стали засновуватися в таборах ін-

тернованих, від 2 березня 1921 р. він писав: «В справі духо-

вної опіки наших біженців з України і інтернованих коза-

ків, а також в справах церковних взагалі, назріло багато 

питань, які потребують обговорення і вирішення. Для цього 

Міністерство ісповідань скликає на неділю 13 березня збори 

всіх українських панотців, що перебувають за межами 

Української Народної Республіки, а також представників 

світських, церковних організацій і деяких культурно-

освітніх установ». Порядок денний з’їзду включав доповідь 

Міністра ісповідань І. Огієнка про церковне життя за ме-
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жами батьківщини та українізацію православної церкви; 

головний реферат професора В. Біднова про духовну опіку 

козацтва в таборах, заснування в них церковних братств та 

потреби військових священиків; інформацію таборових капе-

ланів про стан релігійного життя в частинах та в потребах, які 

виникли; заходи щодо покращення стану духовної опіки воя-

ків, зокрема заснування в Тарнові – тимчасовій столиці уряду 

УНР Української Церковної Ради, розбудови церков, органі-

зації церковних братств та ін. [34, Оп. 2, спр. 97, арк. 2–3]. 

Архівний документ – протокол засідань з’їзду від 13–

14 березня 1921 р. свідчить, що на ньому було розглянуто 

багато важливих проблем, які відіграли величезну роль у 

розгортанні релігійного життя у таборах інтернованих 

військ Армії УНР. До речі, на урочистому відкритті з’їзду та 

Службі Божій з цієї нагоди були присутні Голова Ради Рес-

публіки І. Фещенко-Чопівський, міністри П. Саліковський, 

В. Прокопович, представник військового міністерства гене-

рал В. Гудима та інші діячі УНР. 

Важливі проблеми організації та покращення духов-

ної опіки вояків Армії УНР виніс на обговорення протопре-

світер П. Пащевський. Зокрема, він запропонував підпо-

рядкувати капеланів в адміністративному відношенні Вій-

ськовому міністерству, у церковних справах Міністерству 

ісповідань і в канонічних – Українському Святійшому Си-

ноду. Головний священик війська наголошував на радика-

льному покращенні матеріального стану панотців, ужити 

негайних і рішучих заходів щодо будівництва у кожному 

таборі церкви, розгорнути заснування у кожному таборі це-

рковних братств й запропонував проект Статуту Братства 

Св. Покрови, яке передбачало «моральне об’єднання украї-

нського козацтва та його національно-релігійного вихован-

ня». Військові священики з таборів Александріва Куявсько-

го, Ланцута, Пьотркув, Вадовиці, Пикуличі відзначали як 

головний недолік – відсутність церков і просили матеріаль-

ного забезпечення для їх побудови, що було головним зміс-

том звернення з’їзду до Ради Республіки. Вирішенню нага-
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льних потреб військового духовенства сприяло обрання до 

Української Церковної Ради протопресвітера П. Пащевсь-

кого та дивізійних капеланів А. Волковича та М. Маринича. 

В одностайно схваленому листі учасників з’їзду до Го-

ловного Отамана С. Петлюри зазначалося: «Всі військові 

панотці висловлюють тверде бажання невпинно працювати 

для релігійно-морального та культурно-національного ви-

ховання українського козацтва, щоб з нього вийшли вірні, 

непохитні борці за волю України та її державної незалеж-

ності» [34, Оп. 2, спр. 97, арк. 24–28]. 

З’їзд військового духовенства суттєво пожвавив релі-

гійне життя в таборах інтернованих військ Армії УНР. Роз-

горнулося будівництво і облаштування храмів. Найактив-

ніше ця робота відбувалася в таборі Александрів Куявсь-

кий, де дислокувалася 6-та Січова стрілецька дивізія 

генерала М. Безручка. «Влаштувавши своє внутрішнє жит-

тя, – писала табірна газета «Наше життя» у спеціальній ру-

бриці «З нашого церковного життя», – увага нашої дивізії 

була звернута на задоволення релігійних потреб. В цьому 

ділі багато зробив і допоміг, як морально, так і матеріально 

наш командир генерал Безручко. При його допомозі було 

висвячено на священика теперішнього панотця Білона, 

який оправдав надії, що покладалися на нього. Невдовзі 

церква була готова. Намальовані ікони Мати Божої і Хрис-

та художника О. Куриласа (копії)» [93, 1921, 24 квітня]. 

У своїх спогадах о. П. Білон писав, що у ті дні він був 

одним священиком на 5000 вояків табору. Службу Божу на 

різдвяні свята відправляв у таборовому бараці. На його 

прохання командир дивізії виділив технічний курінь під 

командуванням підполковника Бокітька, який на базі ба-

раку побудував церкву, а група малярів під керівництвом 

М. Крушельницького її художньо оформили. Її урочисте 

відкриття відбулося на Шевченківські дні 9 березня 

1921 р. Службу в ній правив почергово з о. М. Мари-

ничем, який прибув з частинами 4-ї Київської дивізії з 

Ланцута [123, с. 3–4]. 
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Зауважимо, що військовий душпастир П. Білон був 

одним з найбільш активних і досвідчених капеланів армії 

[48, Оп. 1, спр. 6, арк. 144–145]. «Великою популярністю і 

пошаною користується, як серед нас, так і серед чужих емі-

грантів, наш панотець Білон, який цього заслуговує, – від-

значала табірна газета. – Морально чиста і релігійне пере-

конана натура панотця Білона не може не звернути на себе 

уваги, його енергія і молодечий запал, з яким він береться 

за справу рідної церкви, дає надію на кращу будучність 

нашої Церкви, яка допоможе нам поширити національну 

свідомість поміж населенням України і буде основним ка-

менем в підвалинах нашої Держави» [93, 1921, 24 квітня]. 

Додамо, що серед документів Міністерства ісповідань збере-

глося донесення о. П. Білона міністрові І. Огієнку, що 10 трав-

ня 1921 р. дивізійна церква повністю оздоблена іконами та 

прикрасами в українському стилі та що на замовлення 

панотців М. Раїнського і В. Сукачіва ним у дивізійній дру-

карні видані молитовники [34, Оп. 2, спр. 101, арк. 51]. 

Зусиллями капеланів та командування військових 

частин улітку 1921 р. практично у всіх таборах діяли обла-

штовані належним чином церкви, щоправда, не вистачало 

необхідних для служб речей. У зв’язку з цим протоієрей 

В. Сукачів проявив цінну ініціативу. У листі до міністра 

І. Огієнка від 12 липня 1921 р. він зазначав, що під час роз-

валу у 1917–1918 рр. російської армії, багато військових 

священиків частин передали на зберігання до церков на 

Волині свої похідні церкви з цінним майном, зокрема до 

Рівненського собору – чотири церкви, до храму в Здолбунові – 

дві та ін. Особисто В. Сукачів, тоді священик гарматної бри-

гади, свою похідну церкву в комплекті здав до Рівненського 

собору. Отже, пропонував капелан, необхідно повернути це 

майно Армії УНР, що може повністю задовольнити потреби 

таборових церков [34, Оп. 2, спр. 138, арк. 21–22]. Відтак, 

протопресвітер армії П. Пащевський звернувся до ієрархів 

православної церкви на Волині та греко-католицької в Га-

личині з проханням допомогти матеріально забезпечити 
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працю військового духовенства в таборах. У відповідь було 

одержано певну допомогу, зокрема коштами. 

Велику увагу приділяли Міністерство ісповідань та 

Головна управа військового духовенства поширенню осере-

дків Братств св. Покрови та Кирило-Мефодіївських серед 

військових частин. Одним з перших постало Братство 

св. Покрови у таборі Александрів Куявський, організоване 

панотцем П. Білоном у серпні 1921 р. [48, Оп. 1, спр. 6, 

арк. 18–19]. На загальних зборах вояків табору головою 

Братства було обрано о. П. Білона, почесним членом – гене-

рала М. Безручка. Його програма передбачала: регулярні 

бесіди з козаками на релігійні теми, духовні концерти цер-

ковного хору, видання церковних книг, культурно-

освітницьку працю серед таборитів, благодійницьку діяль-

ність. Існувала Братство на членські внески перших 

200 стрільців і старшин, які вступили до нього [123, с. 8–9; 

44, Оп. 1, спр. 48, арк. 243; спр. 115, арк. 172–173]. 

Дивізійному капеланові активно допомагав панотець 

Петро Табінський. Уродженець Берестечка, закінчив Жи-

томирську духовну семінарію, Петроградську духовну ака-

демію і був до 1918 р. її професором. Згодом – ректором По-

дільської духовної семінарії, а 1920 р. став капеланом  

6-ї Січової дивізії. Після війни і ліквідації таборів поверну-

вся на Волинь, з 1931 р. був викладачем у Львівській бого-

словській академії. Репресований 1944 р. органами НКВС, 

помер 1948 у радянському концтаборі [172, с. 319–321]. 

У вересні 1921 р. Братство розпочало видавати жур-

нал «Релігійно-Науковий Вісник», який став першим духо-

вним православним журналом українською мовою. Велику 

роботу проводило Братство щодо упорядкування могил 

українських вояків, які померли у таборі. На спеціальному 

військово-меморіальному цвинтарі, який зберігся до сього-

дні, споруджено величний курган з пам’ятником і написом 

«Борцям за волю України». На цвинтарі покоїться прах 

тридцяти старшин і козаків Армії УНР На урочистому 

освяченні військового цвинтаря 18 вересня 1921 р. був при-
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сутнім протопресвітер армії П. Пащевський. Слід відзначи-

ти, що табір у Александрові Куявському був зразковим не 

лише активною діяльністю військових священиків. Його 

відвідували Головний Отаман С. Петлюра, головнокоман-

дувач Армії УГА генерал М. Омелянович-Павленко, війсь-

ковий міністр В. Сальський та інші керівники держави й 

армії [321, с. 71]. 

Діяльність Братств стала головною темою обговорення 

на другому з’їзді військового духовенства у Каліші 9 січня 

1922 р. Саме на ньому під проводом протопресвітера 

П. Пащевського та представників командування генералів 

О. Пороховщикова та В. Ольшовського було прийнято ряд 

важливих постанов, зокрема, про створення за пропозицією 

міністра І. Огієнка Головної Військової Ради Братства 

св. Покрови, до якої обрано по два представника від кожно-

го таборового дивізійного Братств. З’їзд затвердив текст 

Статуту Братства та врочисту обіцянку його членів при 

вступі – моральний кодекс. Учасникам з’їзду були предста-

влені українські національні ризи для капеланів, виготов-

лені поручником медичної служби 6-ї Січової дивізії Хрис-

тиною Сушковою, дружиною командира бригади полковни-

ка Р. Сушка та вдовою генерала Є. Мішківського п. Євге-

нією. Жінки також виготовили обруси в національному 

стилі до Святого Престолу. 

З доповідями і повідомленнями на з’їзді виступили 

голови таборових Братств: П. Білон (6-та Січова дивізія), 

В. Сукачів (2-га Волинська), П. Мельник (4-та Київська), 

А. Волкович (1-ша Запорізька), Ф. Сімакович (3-тя Залізна), 

М. Раїнський (Кулеметна), Н. Никитюк (Юнацька школа) 

та інші. Всього взяли участь у з’їзді 15 військових священи-

ків – голів таборових церковних Братств [34, Оп. 2, спр. 139, 

арк. 68–73; 123, с. 18]. 

Слід відзначити, що військове духовенство провадило 

в таборах потужну виховну роботу. Зокрема, В. Сукачів, 

який до того ж обіймав посаду керівника культурно-

освітнього відділу Волинської дивізії, доповідав, що у таборі 
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«впроваджено у війську широку агітацію у напрямку націо-

нальної свідомості», зокрема організовано двомісячні курси 

українознавства, бібліотеку, козацький і церковний хори, 

налагоджено видання листівок, військового співаника, пор-

третів і біографій провідних діячів УНР та Діючої армії [40, 

Оп. 3, спр. 7, арк. 12]. 

Саме на військових священиків міністр ісповідань 

І. Огієнко поклав завдання увічнення героїв визвольних 

змагань. У листі до протопресвітера П. Пащевського у лип-

ні 1921 р. він наголошував: «Три роки запеклої боротьбі за 

волю України дуже багато надзвичайно цікавих лицарсь-

ких вчинків окремих осіб і частин. Багато лицарів віддали 

Україні все, що вони мали, і найбільше з них поклали жит-

тя своє за волю України. Імена лицарів не повинні забува-

ти – їх треба зберегти в науку потомкам. От з-за чого дуже 

прошу Бас, Високоповажний Пане-отче, розпорядитися: 

1. Щоби при кожній церкві вівся синодик всіх лицарів в бо-

ротьбі за волю України. 2. Щоб імена цих лицарів з корот-

ким зазначенням лицарського вчинку на гарно розмальо-

ваних листах картону були розвішані на стінах храмів» [34, 

Оп. 2, спр. 133, арк. 14,14 зв.]. Зауважимо, що загальний 

синодик вояків Армії УНР, які героїчно загинули у боротьбі 

за незалежність України, був виданий під редагуванням 

І. Огієнка 1921 р. в Тарнові окремою брошурою. 

Від самого початку інтернування Армії УНР у Поль-

щі, серед її вояків підтримувалася віра у повернення на Ба-

тьківщину, що визвольна боротьба за її волю не закінчила-

ся а перервалася на деякий час. Саме у цьому напрямку 

роботи протоієрей В. Сукачів пропонував у листі до міністра 

І. Огієнка низку заходів. «Наш пастирський обов’язок, – пи-

сав він у квітні 1921 р., – налагодити знову цей зв’язок з 

батьківщиною. За часи походів на Україні, Служба Божа, 

промови військових капеланів мали велике враження на 

наших селян, а взагалі інституція військових панотців була 

живим авторитетним і зрозумілим для селян зв’язком між 

ними і Армією. Існування військових панотців підвищило в 
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очах населення авторитет Армії і вселяло до неї довіру се-

лян. Тому, на мій погляд, було б дуже приємно налагодити і 

тепер зв’язок нашого духовенства з селянами при допомозі 

відозв до населення, складених й релігійно-національній 

ідеї» [34, Оп. 2, спр. 110, арк. 5]. 

Капелани брали активну участь у підготовці держав-

них і релігійних свят, діяльності освітніх закладів, насам-

перед шкіл, оскільки були членами культурно-освітніх від-

ділів, а нерідко їх очолювали [47, Оп. 1, спр. 5, арк. 33–

36].Так, протоієрей В. Сукачів доповідав міністрові 

І. Огієнку, що при церкві Волинської дивізії у таборі Вадо-

виці 17 квітня 1921 р. відкрита школа для дітей старшин і 

новаків та призначено вчителя [34, Оп. 2, спр. 101, арк. 53]. 

Капелан П. Білон заснував школу при своїй церкві в Олек-

сандрові Куявському, яку відвідали американська та анг-

лійська місії й надали матеріальну допомогу для придбан-

ня підручників. Слід відзначити, що о. П. Білон використо-

вував приїзд до табору високих гостей на користь церкви. 

Зокрема, під час приїзду генералів М. Юнаківа, В. Саль-

ського, міністра О. Саліковського запрошував до храму, до-

повідав про потреби. Зокрема, домігся приїзду відомого ма-

ляра П. Холодного з Калішу для остаточного оздоблення 

церкви. На храмовому святі св. Покрови запросив генералів 

О. Удовиченка та О. Загродського сприяти успішній діяль-

ності культурно-освітнього відділу, зокрема видавничої 

справи [123, с. 21–23]. 

Однією зі складних проблем діяльності інституту вій-

ськових священиків була підготовка кадрів панотців. У кві-

тні 1921 р. міністр І. Огієнко у листі до протопресвітера 

П. Пащеського наголошував, що необхідно посилити увагу 

підготовці кадрів капеланів Армії УНР. Він писав: «Коли 

Українська Армія повернеться в Україну і буде збільшува-

тися, панотців потрібно буде велика кількість». Отже слід 

вже зараз готувати, висвячувати панотців, давати їм тимча-

сові парафії серед української еміграції. Зокрема, він про-

понував підібрати богословів для навчання на філософсь-
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ких факультетах університетів у Бєлграді, Загребі, Окс-

форду та Духовній академії в Софії [34, Оп. 2, спр. 101, 

арк. 9–10, 45]. Тоді ж з числа козаків було відібрано вісім 

кандидатів для відправки за кордон. 

Найефективнішим заходом для вирішення проблеми 

кадрів стало заснування пастирських курсів у таборі Каліш 

15 листопада 1921 р. під проводом протопресвітера П. Па-

щевського. До його штату було зараховано чотирьох панот-

ців як викладачів. Термін навчання передбачався чотири 

місяці, кількість курсантів – 60. Короткий курс навчання 

визначався не лише ситуацією, а враховував ступінь підго-

товки курсантів. Чимало з них навчалися раніше в духов-

них семінаріях. Зокрема поручник 3-ї дивізії М. Ба-

чинський закінчив два курси, хорунжий 2-ї дивізії М. Ле-

щук – курс. Хорунжі С. Черневський, М. Євчук, М. Ко-

лосник, І. Мельник закінчили учительські семінарії, а 

М. Євтушенко – два курси університету. Таким чином, вже 

в таборах були підготовлені до висвячення на священиків 

близько трьох десятків випускників пастирських курсів, ви-

свячення здійснював єпископ Кременецький Діонісій за 

представленням протопресвітера Армії УНР [34, Оп. 2, 

спр. 173, арк. 15, 23, 88–89]. На прохання П. Пащевського 

ректори Львівської, Перемиської, Станіславської духовних 

семінарій взяли свого роду шефство над пастирськими кур-

сами й суттєво допомогли підручниками та іншими книга-

ми релігійного змісту. 

Керівництво УНР, насамперед міністр І. Огієнко, у 

своїх наказах і розпорядженнях постійного піклування про 

військових священиків, діяльність таборових храмів. У лис-

ті до Військового міністра, у квітні 1921 р. він наголошував: 

«Добре поставлена церковна справа в армії має своє велике 

моральне і національне значення і може відігравати це 

своє значення лише в тому разі, коли церкви військові бу-

дуть у належний спосіб задоволені всім для них потрібним і 

необхідним», відтак, він просив ужити «заходів, аби церкви 

військові та панотці були задоволені потрібним як в най-
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кращий спосіб, щоб вони могли більш нормально проводити 

свою виховну і культурно-національну працю» [34, Оп. 2, 

спр. 142, арк. 23–24]. Одним із проявів піклування капела-

нами було надання їм належного правного і службового 

стану: вони були прирівняні до рангу підполковників з від-

повідним грошовим забезпеченням. Зокрема оклад прото-

пресвітера П. Пащевського дорівнював ставці заступника 

міністра й дорівнював 36000 грн. або 18000 марок. Оклад 

Дивізійного панотця дорівнював 14000 грн. або 7200 марок 

[37, Оп. 2, спр. 478, арк. 28]. 

Таким чином, створений у ході напруженої збройної 

боротьби Армії УНР інститут військових священиків зіграв 

важливу роль у підтримці високого морально-бойового духу 

старшин і козаків. Цьому сприяло вдале доукомплектуван-

ня військових частин капеланами з почуттями високої на-

ціональної свідомості, патріотизму, відданістю ідеям Церк-

ви і своєму народові. Панотці П. Пащевський, П. Білон, 

М. Маринич, В. Сукачів, А. Волкович та інші були не лише 

душпастирями для козацтва, але й прикладом мужності у 

ході бойових дій, несли у маси українства правду про боро-

тьбу за народну справу. «Отець Микола Маринич, учасник 

Зимового походу, великий патріот, гарний промовець, – 

згадував о. П. Білон. – Під час нашої боротьби о. Маринич 

приймав участь в мобілізації війська. Не раз говорив на-

тхненні промови до наших селян і вербував нових бійців до 

нашого війська». Цей панотець 1921 р. був захоплений і 

розстріляний більшовиками [123, с. 5]. Велику роль відігра-

вали капелани в особливих умовах – інтернування на тери-

торії Польщі, коли перебування вояків армії було пов’язано 

з неймовірно важкими морально-політичними та побутови-

ми умовами. Після ліквідації 1924 р. таборів і отримання 

статусу емігрантів, частина панотців виїхали на Волинь, де 

отримали парафії, або емігрували за межі Польщі, зокрема 

за океан. Усі вони продовжували діяльність на користь 

України. 
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Розділ 4 
 

ПОЛЬОВЕ ДУХОВЕНСТВО ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ 

 

 

4.1. Організація і структура Преподобництва Вій-

ськового міністерства та його законодавчі акти 

 

В результаті поразки блоку Центральних держав у 

Першій світовій війні та піднесення національно-

визвольного руху восени 1918 р. Австро-Угорська імперія 

розвалилася. На її уламках відновлювали незалежність 

Польща, Чехословаччина, Угорщина, Югославія. 18–19 жов-

тня у Львові відбулася конституанта – представницьке зіб-

рання українських послів парламенту і крайового сейму, 

єпископату, керівників політичних партій. Було обрано 

Українську Національну Раду на чолі з Євгеном Петруше-

вичем, яка мала утворити на західноукраїнських землях 

незалежну державу. У зв’язку із загрозою поляків захопити 

владу в краї під керівництвом Центрального Військового 

Комітету в ніч на 1 листопада було здійснено збройне повс-

тання у Львові, в Галичині й Буковині, в результаті якого 

влада перейшла в руки українського народу. 

У революційних подіях активну роль відіграло духо-

венство Греко-католицької церкви. «В Листопадовому Зриві 

1918 р., блискучим вислідом якого було створення ЗОУНР, – 

відзначав о. Василь Лаба, – у рядах її творців – геройських 

українських старшин і стрільців, політичних діячів і світсь-

ких громадян, найшовся теж український духівник. Він не 

міг стояти осторонь в ту вирішну хвилю, на яку підготовляв 

свій народ. Майже у всіх галицьких містах і містечках, зна-

ні з їхньої громадянської діяльності, духівники були учас-

никами перебирання в українські руки влади і членами 

створення місцевих українських урядів. Сміло можна ска-

зати, що, у цей час історичної проби, наше духовенство зби-

тою лавою стануло поруч світської інтелігенції й селянства під 
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прапором власної державности й усіма можливими засобами 

її розбудовувало. І однаково, як у Листопадові дні, незабутні-

ми залишаться імена українських духівників, що у ті дні вір-

но і гідно сповнили свій народній обов’язок» [262, с. 310]. 

Безперечно, вирішальну роль у ставленні церкви до 

революційних подій відіграла позиція митрополита Андрея 

Шептицького. Обраний членом Української Народної Ради 

він з єпископами Г. Хомишином і Й. Коциловським був уча-

сником української конституанти. Відзначимо, що до Ради 

увійшли також єпископ Г. Хомишин, священики отці 

С. Височанський, Ю. Дзерович, І. Капустянський, С. Кархут, 

П. Карпінський, Е. Качмарський, С. Матковський, С. Метеля, 

С. Онишкевич, С. Петрушевич, О. Погорецький, О. Стефано-

вич, І. Федевич, П. Філяс (ЧСВВ), М. Цегельський, Т. Чайків-

ський, С. Юрик, І. Яворський [273, с. 83–88]. 

О. Іван Лебедович слушно зауважував, що «не лише у 

проводі нашої новозорганізованої держави стояли предста-

вники нашого найвищого духовенства, але теж і львину ча-

стину організування Листопадового Зриву на низах в дні  

1-го листопада 1918 р. перевело українське греко-като-

лицьке духовенство» [202, с. 306]. Організаторами або учас-

никами революційного перевороту на Львівщині були: де-

кан А. Долинський (Броди), О.М. Герасимович (Лешнев), 

О. Левицький (Олесько), декан Д. Лепкий (Старий Самбір), 

С. Онишкевич (Рудки), о. М. Мосора (Сколе), о. М. Бобер-

ський, о. А. Мельник, о. Ю. Татомир і о. Ф. Рябій (Самбірщи-

на), декан І. Волосянський (Сокаль), о. І. Ясеницький і о. А. Ка-

лужняцький (Дрогобиччина) та інші. Не менш активну участь 

брали священики Тернопільщини і Станіславівщини, Буко-

вини, Лемківщини, східних повітів Засяння [20, с. 307]. 

З перших днів існування Західно-Української Народ-

ної Республіки її збройним силам довелося вести напруже-

ну боротьбу проти агресії з боку Польщі, яку активно підт-

римували країни Антанти, особливо Франція. За цих умов 

молодій державі довелося спішно створювати власну армію. 

Оскільки уряд і командування українськими військами, що 
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знаходилися у Львові, боролися з поляками за столицю, на 

периферії створювались окремі частини і загони практично 

стихійно, зусиллями місцевих старшин-українців. Безпосе-

редню участь у створенні перших військових підрозділів 

молодої Галицької армії брала Греко-католицька церква. 

Зокрема, протоігумен ЧСВВ ігумен Жовківський о. Плато-

нід Філяс у зверненні до населення повіту закликав: «Всім 

станути кріпко і непохитно вокруг нашої Національної Ра-

ди, яка наш нарід заступає перед цілим світом, захищати 

свою землю від ворогів». Священики Жовківщини організу-

вали урочисте заприсяжнення створених загонів і відправ-

ку їх на фронт [218, с. 113]. 

У ті листопадові дні добровольцями, польовими духі-

вниками перших загонів стали чимало священиків. Одним 

з них був о. Теодор Чайківський з Яворова, який прийшов 

до новоствореного загону – групи поручника Івана Клєя, а 

згодом став капеланом 6-ї Равської бригади. До бойової 

групи «Угнів» зголосився о. Михайло Твердохліб, парох з 

с. Вербиці поблизу Угнева. Капеланом групи отамана 

К. Гофмана став о. Іван Косонога, а групи «Лютовиська» – 

о. Іван Колтонюк. До створення в складі військового мініс-

терства Преподобництва, не маючи відповідних наказів, 

настанов, польові духівники, більшість яких мали досвід 

служби капеланами в австрійській армії, брали на озброєн-

ня її організацію. «В державі, яка щойно організувалася, – 

зауважував о. Василь Лаба, – в розгарі війни, у відрізанні 

від церковного центру – Львівського Митрополичого пре-

столу, ініціятивні і досвідчені духівники робили все те, що 

наказували хвиля й потреба» [262, с. 311]. Зокрема, так бу-

ло на Миколаївщині, де уніатське духовенство відіграло чи 

не вирішальну роль у здійсненні Першолистопадового зри-

ву та в процесі державного і військового будівництва у пе-

рші дні існування молодої української держави. «За почут-

тями національної свідомості, – відзначали львівські істо-

рики М. Литвин і К. Науменко, – греко-католицькі свяще-

ники Миколаївщини сприяли консолідації українського 
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суспільства у воєнні роки, допомагали творити державні 

інституції, зокрема Галицьку армію» [282, с. 218]. Особливу 

активність виявили священики о. Андрій Стадник (м. Мико-

лаїв), о. Іван Продзевич (с. Веринь), о. Василь Телешевський 

(с. Велика Воля), о. Петро Луцький (с. Поляна), о. Роман Ка-

ратницький (с. Добряни) – згодом капелан 3-го корпусу УГА 

та інші. Не випадково після окупації Миколаївщини поляки 

вивезли у концтабори 20 священиків повіту [7, с. 259–260]. 

Отже, з перших днів утворення військових формувань 

Галицької армії, якими стали окремі бойові групи у приф-

ронтових місцевостях, до них приєдналися також самостійні 

загони або курені, сформовані за ініціативою українських 

старшин відпускників чи виздоровців. Окружні військові 

команди, створені наказом військового міністерства ЗУНР, 

до них прийшли добровільно, або були запрошені команда-

нтами десятки священиків-патріотів, які й стали першими 

польовими духівниками. Багато інших добровільно обслу-

говували дислоковані у їхніх місцевостях фронтові частини 

та структури армійського запілля. У листопаді-грудні 

1918 р. Начальна Команда Галицької армії розгорнула по-

тужну працю в царині військово-патріотичного виховання й 

піднесення морально-бойового духу українських стрільців і 

старшин [42, Оп. 1, спр. 4, арк. 1–3]. 

Уряд ЗУНР і військове міністерство на чолі з полков-

ником Д.Вітовським усвідомлювало значимість духовної 

опіки вояків армії. Відтак, у процесі розгортання військово-

го будівництва утворюється чітка структура служби польо-

вого духовництва Галицької армії. Його організаційна схе-

ма була визначена Держаним секретаріатом військових 

справ (ДСВС) 1 січня 1919 р. у спеціальному наказі полко-

вника Д. Вітовського «Організація духовництва Українсь-

кого Війська», який був ініційований Преподобником ДСВС 

о. Миколою Їжаком і оприлюднений 4 лютого 1919 р. За-

уважимо, що як і в інших галузях державотворчої роботи, в 

основу організації служби капеланів покладено зразки авс-
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трійської армії, оскільки досить значна частина священиків 

проходила службу у цісарському війську й мала досвід війни. 

Згідно наказу при військовому міністерстві 1 січня 

1919 р. утворено вищий орган польового духовенства 

Збройних сил Зарядче Преподобництво, на чолі якого став  

34-літній священик уродженець Рогатинщини, недавній 

польовий духівник Легіону УСС о. Микола Їжак. Цей орган 

успадкував і прийняв на себе усі справи і функції Фельдві-

каріату австрійського армії. У наказі зазначалося: «Всі ду-

хівники Українського Війська підлягають Зарядчому Пре-

подобництву ДСВС, при боєвих формаціях посередно, в ко-

шах і окружних лічницях безпосередно. Духівників 

військових покликує Зарядче Преподобництво. Тих, які не 

були резервними духівниками австрійської армії, предкла-

дає до іменування Державному Секретаріатові Військових 

Справ. В цей самий спосіб може наступити і звільнення від 

військової служби, якщо Зарядче Преподобництво узнає 

особу духівника за невідповідну. Звільнення по причині 

хвороби духівника уділює Зарядче Преподобництво на під-

ставі оречення висудної комісії. Перенесення духівників з 

боєвих формацій до кошій або лічниць, якщо воно не слідує 

із-за хвороби або нездатности до полевої служби, довершує 

Зарядче Преподобництво на внесення Полевого Преподоб-

ництва» [71, ч. 6, с. 6]. Водночас при Начальній Команді 

Галицької армії (НКГА) створено Польове Преподобництво 

на чолі з недавнім фельдкуратом і деканом австрійської 

армії 36-літнім о. Андрієм Калятою, який постійно знаходи-

вся зі своєю референтурою при Ставці армії в Ходорові. 

Преподобництво успадкувало функції Фельдсуперіату при 

Головній Команді австрійської армії. Йому підлягали без-

посередньо всі польові духівники – капелани бойових час-

тин і з’єднань від полку до корпусу, а на першому етапі вій-

ськового будівництва – бойових груп та інших формувань. 

Отже, саме Польове Преподобництво керувало діяльністю 

фронтових капеланів, тоді як капелани запілля: кошів і лі-

чниць підлягали безпосередньо Зарядчому в Станіславові. 
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До структур польового духовництва також входили утворені 

у складі штабів галицьких корпусів відповідні референту-

ри, яким було підпорядковано відділи духівників бригад і 

полків. Вони обслуговували стрілецькі курені, сотні, батареї 

та інші підрозділи фронтових частин [333, с. 60]. 

Подальші накази і розпорядження військового мініс-

терства і Зарядчого Преподобництва, зокрема від 24 і 

28 лютого, 1 березня, 22 квітня 1919 р., більш чітко і глибо-

ко визначили компетенції і обов’язки всіх структур польово-

го духовництва та безпосередньо капеланів. Прерогативою 

Зарядчого Преподобництва було загальне керівництво дія-

льністю служби військового духовництва, їх матеріальне 

забезпечення, дотримання правового статусу, вирішення 

кадрових проблем: прийом на службу і звільнення, переве-

дення до інших частин, присвоєння звань, надання відпусток, 

термін яких перевищував два тижні та ін. Згідно наказу від 4 

лютого 1919 р. йому безпосередньо підлягали Польове Препо-

добництво НКГА, служби духовництва Окружних військових 

команд, старшинських піхотних і артилерійських шкіл, кошів 

(запасних частин), вишколів і шпиталів, тобто усіх частин, 

закладів і установ запілля [71, ч. 6, с. 6–7]. 

Преподобництво ДСВС з перших днів свого існування 

піклувалося про підготовку поповнення капеланів для 

майже 100-тисячної Галицької армії. Зауважимо, що за пі-

драхунками о. І. Лебедовича, в її частинах служило 

96 священиків Греко-католицької церкви, з яких майже 

третина загинули. Відтак втрати українських капеланів 

вдесятеро перевищили втрати фельдкуратів австрійської 

армії в роки Першої світової війни у відсотку до загальної 

кількості [343, с. 320; 266, с. 81–86]. Вже 28 лютого 1919 р. 

заступник військового міністра отаман П. Бубела за пред-

ставленням о. М. Їжака видав наказ командирам корпусів, 

бригад, полків та інших військових частин і закладів, у 

якому зазначалося: «Всі богослови, в першій мірі укінчені, 

узнані при переглядах здібними до військової служби без 

оружжя, підлягають Зарядчому Преподобництву ДСВС. 
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Окружні команди надішлють негайно спис відобраних до 

війська богословів… Укінчені богослови зголосяться 

20 марта с.р. в Зарядче Преподобництво… в цілі одержання 

духовних свячень» [71, ч. 7, с. 6]. Іншим розпорядженням 

військового міністерства від 18 березня 1919 р. усім бого-

словам, які служили вояками в частинах армії, у зв’язку з 

незавершенням навчання, надавалася відпустка до Станіс-

лавова для закінчення другого року курсу й можливості ви-

св’ячення на капелана [57, Оп. 1, спр. 146, арк. 18]. 

З метою матеріального забезпечення виконання фун-

кціональних обов’язків польовими духівниками, у пого-

дженні з ДСВС Преподобник о. М. Їжак видав 11 лютого 

1919 р. наказ Окружним і повітовим військовим командам 

зібрати й переслати до Станіславова усі конфісковані в авс-

трійських частин на терені Галичини й Буковини під час 

перевороту польові каплиці та інші церковні речі, придатні 

до використання українськими капеланами. Водночас, ви-

магалося від усіх своїх служб доповісти про наявність 

польових каплиць у кожній частині та їх потреби [71, ч. 6. 

с. 7]. Розпорядженням ДСВС від 22 квітня 1919 р. впрова-

джено взамін австрійського зразка новий однострій капелана: 

«Духівники носять духовний жупан по коліна, в часі війни зі 

сукна полевої краски, в часи мира з чорного сукна, шапка, 

сподні і плащ так як у старшин. Відзнаки ступеня як у стар-

шин з узглядненням сукна фіолетної краски» [22, с. 181]. 

Усі військові священики Галицької армії були урівня-

ні в правах із старшинами, відповідно з ними забезпечува-

лися матеріально, користувалися певними привілеями. Бу-

ло впроваджено два ступені найменувань: польовий духів-

ник і преподобник, причому останній мав кілька рангів; їх 

іменування, як і військовиків, здійснювала Рада державних 

секретарів, тобто уряд, згідно спільних представлень війсь-

кового міністра і Зарядчого Преподобника. Списки імену-

вань регулярно публікувалися у Віснику ДСВС. Зокрема, 

лише у одному з Розпоряджень уряду за підписом його го-

лови С. Голубовича від 1 березня 1919 р. іменовано Препо-
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добником VII ранги о. Івана Озімкевича, Преподобником 

VIII ранги о. Дмитра Панасовича, духівника 2-го корпусу 

Галицької армії. Польовими духівниками галицьких бри-

гад іменовані отці Осип Бала (1-ша Гірська), Володимир 

Галайчук (3-тя Бережанська), Іван Косонога (8-ма Самбір-

ська), Василь Опарівський (11-та Стрийська), Михайло 

Твердохліб (9-та Белзьке) та інші, всього 16 осіб [21, с. 322]. 

Серед широкого кола функціональних обов’язків 

польових духівників, командування армії та Преподобниц-

тва відзначали як одну з найбільш відповідальних ведення 

обліку полеглих вояків, організацію їх поховань та влашту-

вання стрілецьких цвинтарів. Особлива увага командирів і 

фронтових капеланів до цих ритуалів була успадкована від 

Легіону УСС. Впродовж світової війни традиція поховань 

полеглих за обов’язковою участю священика, військових 

підрозділів та стрілецького оркестру в присутності місцевих 

жителів навколишніх сіл неухильно дотримувалася. На 

кожній могилі ставили хрест з таблицями і написами, у мі-

сцях колективних поховань створювали військові цвинтарі, 

насипали кургани, увінчані стрілецькими хрестами. Слід 

додати, що вони збереглися донині на горі Маківці, у Льво-

ві, на Поділлі. 

Порядок поховань і вшанувань полеглих регламенту-

вав, зокрема наказ отамана П. Бубели від 24 лютого 1919 р. 

«Духовникам і військовим командам»: «Вітчина і ми мусимо 

сплатити свій довг – повинність супроти наших борців-

героїв! – наголошував заступник військового міністра, і ви-

магав, – убитих, – оскільки відносини на фронті позволять, 

хоронити на спеціальнім «Козацькім кладбищі, заложенім 

чи то в полі чи насільських та міських кладбищах, вибрав-

ши для цего найгарніще місце. Хоронити кожнього убитого 

осібне. Могила мусить бути зазначена хрестом з таблицею, 

на котрій подано має бути ім’я і прізвище, місце, рік уро-

дження і день смерті… Ні одна козацька могила не сміє за-

лишатися без хреста і написі… Щоб духівники могли спов-

нить свою задачу, мусять всі команди помоч їм у всім, 
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пам’ятаючи, що ми, всі живучі, зобов’язані сплатить наш 

довг супроти погибших товаришів наших, зв’язаних з на-

ми нерозривною, непоборимою силою – любов’ю України» 

[71, ч. 7, с. 5]. 

Наказ Преподобника о. М. Їжака від 4 лютого 1919 р. 

впроваджував порядок обліку полеглих вояків і покладав 

цей обов’язок на польових духівників військових частин та 

шпиталів. Насамперед, він наголошував: «Всі духівники 

Українського Війська мусять як найсовіснійше вести мет-

рики смерти упавших в бою вояків так галицьких як і над-

дніпрянських (у складі Галицької у той час діяли частини і 

підрозділи Наддніпрянської армії УНР – авт.), а також чле-

нів ворожої армії». Метрики (посвідчення) про смерть вояки 

повинні були підтверджені двома свідками смерті, або по-

хорон, а також лікарем частини. Капелани були повинні 

надсилати їх Польовому Преподобництву, яке представляло 

їх Преподобництву ДСВС. До метрик слід було додавати 

схему місця поховань та ім’я й прізвище священика, який 

брав участь у похованні. Преподобництво ДСВС надсилало 

свідчення про смерть родинам полеглих, вело загальний 

список безповоротних втрат [71, ч. 6, с. 6].  

Враховуючи вплив цих ритуалів і традицій на мора-

льно-психологічний стан стрілецтва, 13 квітня 1919 р. 

оприлюднено наказ НКГА за підписом головнокомандувача 

генерала М. Омеляновича–Павленка щодо порядку похо-

вань в українському війську. На похоронах вояків, крім 

польового духівника, повинні були брати участь безпосере-

дні командири, почесна варта – для старшин півсотня, а 

для стрільців – чота із зброєю для здійснення троєкратного 

залпу в момент поховання. Наказ вимагав про загибель і 

місце поховання надсилати повідомлення родинам. Дані 

про них заносити також у місцеві церковні книги, які на-

дійно зберігалися тривалий час. В армії впроваджено день 7 

червня як поминальний день пам’яті всіх полеглих вояків 

держави, наказано влаштовувати у ці дні панахиди на війсь-

кових цвинтарях та інші масові заходи [71, 1919, 13 квітня]. 
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Преподобництво Державного секретаріату військових 

справ ЗУНР, а згодом Начальної Команди Галицької армії, 

капелани корпусів постійно дбали про укомплектування 

польовими духівниками, насамперед бойових формацій – 

стрілецьких бригад і полків, гарматних полків, а також 

бригадних кошів і лічниць, оскільки саме вони постійно 

знаходилися в середовищі стрілецтва, мали величезний по-

зитивний вплив на особовий склад армії. Досвід Галицької 

армії, без сумніву, має стати в нагоді при відродженні слу-

жби капеланства у Збройних силах незалежної України. 

Щоб пересвідчитися в тому, як відповідально та гу-

манно ставилися до цих проблем командування і духовенс-

тво Галицької армії, варто порівняти стан роботи в Черво-

ній армії часів Другої світової чи радянсько-німецької війни 

1941–1945 рр. Згідно з останніми статистичними даними на 

початок XXI ст., тобто через 66 років після закінчення вій-

ни, щонайменше 500 тисяч радянських вояків, вважаються 

полеглими невідомо коли і де. 

Отож і сьогодні, у місцях бойових дій знаходять безі-

менні останки радянських солдатів, сержантів і офіцерів. 

Для багатьох сотень тисяч родин залишилися невідомі міс-

ця поховань, хоча в книгах безповоротних втрат дивізій, які 

нині зберігаються в архіві, ці дані є. Але у свій час повідом-

лення родинам не надсилалися. Відзначимо, що загальна 

кількість втрат Червоної армії і флоту становила 6329600 осіб, 

а пропали безвісти 4559000. Такого ганебного ставлення до 

своїх вояків не знала жодна армія часів Другої світової вій-

ни [12, с. 329, 334]. 

Слід додати, що на відміну від сталінського керівниц-

тва, яке вважало своїх військових, які потрапляли до поло-

ну, зрадниками батьківщини, й ігнорувало міжнародні 

конвенції у цій сфері, уряд ЗУНР 1 лютого 1919 р. на пере-

говорах з польською делегацією у Львові підписали угоду 

про дотримання Женевської та Гаазької конвенцій про умо-

ви утримання полонених та інтернований вояків. Спеціа-

льні пункти наголошували: «Раненим і хорим полоненим 
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має бути запевнена належна опіка лікарська та релігійна 

по обряду ранених… Інтернованим треба забезпечити від-

повідну опіку лікарську та релігійну по їх обряду (підкр. 

авт.)» [71, ч. 9, с. 7]. 

Таким чином, вже у перші місяці українсько-

польської війни, у ході державного і військового будівницт-

ва за участю вищого керівництва держави, Збройних Сил 

та Греко-католицької церкви, зокрема митрополита 

А. Шептицького, єпископатів, була створена чітка система 

військового духовництва, підготовлено і видано низку зако-

нодавчих актів, які визначили обов’язки і компетенції його 

всіх структур, були створені всі передумови для плідного 

душпастирства капеланів усіх ланок у фронтових частинах 

і запіллі Галицької армії. 

 

 

4.2. Польові духівники корпусів і бригад УГА  

у визвольних війнах 1919–1920 рр. 

 

Визначною віхою в історії Галицької армії став січень 

1919 р, коли в ході війни за короткий термін була здійснена 

докорінна її реорганізація, в результаті якої вона перетво-

рилася, як слушно відзначав український діаспорний істо-

рик і відомий видавець, колишній старшина Дмитро Мики-

тюк, «в поважну, на європейський лад сформовану боєву 

силу, що нараховувала біля 60 тисяч бійців, з добре забез-

печеним запіллям» [20, с. 83]. Позитивний вплив реоргані-

зації армії на її боєздатність відзначав також визначний 

військовий історик полковник Осип Думін, який писав: «З 

початком 1919 р., завдяки начальникові штабу полковнику 

Є. Мишковському, УГА одержала остаточно одностайну ор-

ганізаційну систему, по якій перестроїлась вона на регуля-

рну армію» [256, с. 74–75]. 

За новою схемою на базі бойових груп і окремих час-

тин, які раніше підпорядковувалися зазвичай НКГА, що 

створювало великі труднощі в управлінні при наявності 
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майже 300-кілометрового фронту, були сформовані три кор-

пуси: 1-й на північному крилі фронту від Львова до Сокаля 

під командуванням полковника О.Микитки. Він увібрав у 

себе чотири бригади: 5-ту Сокальську, 6-ту Равську, 9-ту Бел-

зьку і 10-ту Янівську; 2-й корпус полковника М. Тарнав-

ського у складі 1-ї бригади УСС, 2-ї Коломийської, 3-ї Бе-

режанської і 4-ї Золочівської облягав Львів; на південному 

крилі від Львова до Турки фронт тримав 3-й корпус полко-

вника Г. Коссака у складі 1-ї Гірської, 7-ї Львівської,  

8-ї Самбірської та 11-ї Стрийської бригад [271, с. 159]. 

Відповідно з цими змінами більш чіткої структури на-

брала схема польового духовенства. Якщо структура Заряд-

чого Преподобництва змін майже не зазнала: йому зали-

шалися підпорядковані Польове Преподобництво, Окружні 

військові команди, запасні частини, шпиталі та інші фор-

мації запілля, то Преподбництво при НКГА зазнало реор-

ганізації. У його безпосередньому підпорядкуванні тепер 

були польові духівники корпусів (референти духовенства), 

їх очолили найбільш досвідчені, авторитетні священики. 

Капеланом 1-го корпусу призначено о. Петра Кашубу, а пі-

сля його смерті – о. Якима Фещака (ЧСВВ), 38-літнього 

уродженця Бучаччини, висвяченого 1907 р., відомого як ре-

дактора популярного релігійного журналу «Місіонер», та 

жовківської повітової газети «Україна», заснованої в дні 

Першолистопадового 1918 р. зриву в Галичині. З початком 

українсько-польської війни він став польовим духівником 

військової округи Жовква–Рава Руська–Сокаль. Часто пе-

ребував у бойових порядках стрілецтва, за що отримав на-

йменування «Монах–Лицар» [266, с. 201–203]. Капеланом 

3-го корпусу став 50-літній уродженець Самбірщини 

о. Михайло Юзьвяк. Він закінчив гімназію, Духовну семі-

нарію, теологічні студії Львівського університету. В роки 

Першої світової війни був фельдкуратом на італійському 

фронті. Отже мав поважний досвід душпастирської праці, 

до того ж був талановитим промовцем і організатором. 

До кола обов’язків корпусного духівника відносилося 

керівництво, контроль і допомога діяльністю відділів духо-
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венства стрілецьких бригад та частин корпусного підпоряд-

кування: шпиталів, кошів (вишколів), допоміжних техніч-

них військових частин. Вони готували представлення щодо 

вирішення кадрових проблем, матеріального забезпечення 

польового духовенства. Звичайно в референтурі корпусного 

капелана служили ще 2–3 священика, на яких покладали-

ся доручення здебільшого організаційного характеру, вод-

ночас вони були резервом для поповнення. Зокрема, у 1-му 

корпусі майже водночас у складі референтури польового 

духоенства перебували 1919 р. отці П. Кашуба, Я. Фещак, 

Г. Рибчак, О. Баранський [271, с. 148]. 

Преподобництво НКГА та капелани корпусів постійно 

дбали про укомплектування польовими духівниками, на-

самперед бойових формацій – стрілецьких бригад і полків, 

гарматних полків, а також бригадних кошів і лічниць, оскі-

льки саме вони постійно перебували в середовищі стріле-

цтва, мали величезний позитивний вплив на особовий 

склад армії. Про особливий характер їх діяльності слушно 

наголошував Начальний Духівник УГА о. Василь Лаба: «В 

чужих арміях український польовий духівник окрім своїх 

званевих, службових обов’язків не мав змоги вести яку-

небудь народну роботу між українськими жовнірами… В 

рідній українській армії позиція польового духівника була 

куди інакша. Він найшовся в чисто українському середо-

вищу… не чув на совісті тягару розздвоєння і знав, що ніхто 

його про те не посудить. Він втішався беззастережним до-

вір’ям так команди, як і стрільців. Коли він закликав під 

прапор і до вірності прапорові, коли говорив, що краще в 

рідній землі голову зложити, чим на ній рабом жити, то йо-

го слово звучало так, як проповідуване ним Господа сло-

во» …Багато польових духівників УГА вкрилися славою 

справжніх героїв, що разом зі стрільцями стояли на самих 

передових боєвих позиціях, разом з ними запускалися на 

стежі, наражували себе одинаково, як і стрільці. Багатьох, 

около 40, покрила рідна земля, за яку вони віддали своє 

життя» [20, с. 312]. 
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У своїй повсякденній діяльності польові духівники 

УГА керувалися насамперед вказівками Преподобництва 

ДСВС, яке у свою чергу діяло згідно з розпорядженнями і 

пропозиціями митрополита Андрея Шептицького та Папи 

Римського. Зокрема, Митрополича Консисторія вимагала 

від українських капеланів користуватися духовними пра-

вами, наданими на час війни Апостольським Престолом 

військовому духовенству. Слід відзначити, що взагалі всі 

законодавчі акти та ініціативи Преподобництва ДСВС, на-

кази й розпорядження щодо організації та діяльності війсь-

кового духовенства у Галицькій армії у своїй основі базува-

лися на постановах Риму і митрополита УГКЦ. Інколи вони 

мали конкретний характер і призначалися до певних захо-

дів. Так, 24 лютого 1919 р. о. М. Їжак у спеціальному наказі 

усім капеланам армії наголошував, що у Великодній Спові-

ді всіх стрільців слід керуватися вказівками папи Римсько-

го від 4 вересня 1914 і 6 лютого 1915 р., які встановлювали 

її порядок для вояків, що йшли безпосередньо у бій. Препо-

добник нагадував, що «повновласти, дані св. Отцем для ду-

хівників усіх воюючих національностей – не держав, – іс-

нують аж до цілковитого закінчення війни» [71, ч. 7, с. 5]. 

У своїх спогадах фронтовики, ветерани УГА завжди 

відзначали, яке велике враження на вояків справляли уро-

чисті Богослужіння на фронті. Колишній поручник залоги 

прифронтового Сокаля на Львівщині, згодом історик Сте-

пан Шах, писав про Богослужіння на Великдень 1919 р.: 

«Ми влаштували перед церквою, при гарній погоді, війсь-

кову параду під час обходу. При першому співі отця «Хрис-

тос Воскрес» віддали обі сотні трикратну почесну сальву ви-

стрілів, а з тисячної групи сокальських парафіян і наших 

бійців понеслась могутнім хором радісна воскресна пісня 

«Христос воскрес із мертвих» і була це найсвітліша хвиля з 

нашої служби при УГА» [266, с. 19].  

Ієрархи Греко-католицької церкви, насамперед мит-

рополит Андрей Шептицький та Станіславський єпископ 

Григорій Хомишин приділяли велику увагу діяльності 
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польового духовенства українського війська, уживали захо-

дів для консолідації визвольних сил ЗУНР. Свідченням 

цього був з’їзд уніатського духовенства 7–8 травня 1919 р. у 

Станіславові (зауважимо, що Львів на той час вже був оку-

пований польськими військами). У ньому взяли участь по-

над 200 священиків, капеланів, діячів церкви на чолі з єпи-

скопом Г. Хомишиним. Заслухавши доповідь і виступи 

більш як тридцяти делегатів, з’їзд прийняв ухвалу, в якій 

насамперед відзначив важливу роль галицького духовенст-

ва у становленні та розбудові молодої республіки, її 

Збройних Сил і закликав український народ згуртувати-

ся разом з церквою для зміцнення державності на хрис-

тиянських засадах. У вітальній телеграмі воякам Гали-

цької армії делегати наголошували: «Українське греко-

католицьке духовенство шле щирий привіт і слова глибо-

кої пошани для наших геройських військ, цілим сердцем 

жертвує їм всі свої сили для допомоги і молить Всевиш-

нього Бога о благословенні справедливого, святого діла, 

кріпкої сили і побіди для освободження цілої дорогої Віт-

чизни від пихатих ворогів» [105, 1919, 11 травня]. 

Ефективна душпастирська праця капеланів Галиць-

кої армії визначалася також їх особистими якостями, висо-

кою національною свідомістю, патріотизмом і готовністю 

для самопожертви. Не випадково частка полеглих капела-

нів була досить значною. Майже третина їх загинули у ході 

бойових дій та страшної епідемії тифу восени 1919 і взимку 

1920 рр., коли вони, незважаючи на велику небезпеку для 

власного життя, знаходилися поруч з важко та часто смер-

тельно хворими стрільцями і старшинами. Про це свідчить 

огляд діяльності польових духівників галицьких бригад та 

інших частин армії. 

У 1-му корпусі за час українсько-польської війни (лис-

топад 1918 – липень 1919), який мав чотири бригади, про-

ходили службу як капелани бригад 12 священиків. Відзна-

чимо серед них польового духівника 5-ї Сокальської брига-

ди о. Омеляна Баранського, про якого його фронтовий 
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побратим о. В.Пашковський писав: «Пригадую собі ту світлу 

постать Отця Баранського, котрий ділив гірку долю нашої 

УГАрмії. Він, добряга, с правдивою посвятою помагав стрі-

льцям, де лише міг. Від них заразився плямистим тифом і 

довгий час боровся зі смертю» [266, с. 92]. Він народився у 

священичій родині на Старосамбірщині, закінчив теологіч-

ні студії у Львові, а 1908 р. митрополит А. Шептицький ви-

святив його на священика. Деякий час перебував у США 

парохом української громади, повернувся на батьківщину й 

добровільно став у лави Галицької армії. (Після війни пове-

рнувся додому, привіз і здав польову каплицю бригади в 

Національний музей Львова, отримав парафію й деканат у 

Великих Мостах, помер 1929 р.). 

Від першого дня утворення 6-ї Равської бригади її ка-

пеланом був о. Теодор Чайківський. «До найбільш відваж-

них полевих духівників УГАрмії і активних священиків, – 

відзначав о. Лебедович – належить о. Теодор Чайківський, 

полевий духівник 6-ї бригади 1-го корпусу УГА» [266, 

с. 203]. Він походив з повіту Рудки на Львівщині, отримав 

поважну освіту в Перемиській духовній семінарії, Львівсь-

кому університеті, висвячений 1911 р. єпископом К. Чехо-

вичем, служив катехитом у Яворові. Саме населення Яво-

рівського повіту обрало його депутатом Української Націо-

нальної Ради. Восени 1918 р. священик брав активну 

участь у формуванні перших військових частин українсько-

го війська і зголосився капеланом бригади. Колишній ста-

ршина бригади Т. Наконечний у спогадах писав: «День і ніч 

працював о. Теодор Чайківський, займаючись дуже часто 

справами чисто військовими. День і ніч ходив до кожного 

стрільця зокрема, пояснюючи потребу боронити рідну хату. 

Ні на хвилину не врадувався різними неприємностями, а 

своїми гарячими, патріотичними проповідями ворушив ду-

шу. Всю свою силу і увесь труд, все знання і життя жертву-

вав для ідеї, для котрої горіла його щира, високо-

благородна душа. Ні свята, ні дня, ні хвилини не було віль-

ної в о. Теодора Чайківського. Увесь час своєї служби в 
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українській армії був на фронті – в окопах разом зі стріль-

цями, заохочуючи їх до витривалості. Не було в бригаді ні 

одного чоловіка, котрий не любив би його як батька і това-

риша, чи то в бою, чи в спокою, в біді чи серед достатків, в 

здоровю чи в хворобі» [266, с. 204]. Гарячий патріот України 

загинув у бою з більшовицькою кіннотою 2 травня 1920 р. 

під Жмеринкою. 

Першим польовим духівником 9-ї Белзької бригади 

був згадуваний о. Я. Фещак. По його відході до корпусу, по-

саду зайняв о. Михайло Твердохліб, якого замінив 35-літній 

уродженець Підгаєччини високоосвічений священик о. Остап 

Гайдукевич. Після війни він видав у Львові книгу спогадів 

із фронтового життя «Було колись». Уявлення про діяль-

ність капелана бригади у бою яскраво подає один із епізо-

дів: «дві доби не спав, ноги неначе повіднімало. А сяду, то 

зараз засипляю… Не вспів голови приклонити, як дають 

знати, що на західному кінці села, там до останньої хати, 

принесли важко раненого. Немає ради! Спішу туди [126, 

с. 23]. Величезну допомогу йому надавав о. Іван Брикович, 

який у 44 роки під час відступу бригади з Гусятина зголосився 

до неї й не був зарахований у штати, поки його Службу Божу 

не відвідав командир корпусу О. Микитка. Невдовзі о. І. Бри-

кович був іменований капеланом бригади офіційно. 

Теплими словами згадувала 1955 р. колишня медсес-

тра шпиталю 1-го корпусу, згодом жителька м. Буффало 

(США) Марія Янів польового священика 10-ї Янівської бри-

гади о. Володимира Демчука. «Парох села Вигнанки біля 

Брюхович, гарно розумів справу священика в армії. Як ли-

ше прийшли відділи УГА до Вигнанки заняти позиції до 

наступу на Львів, отець Демчук зараз же зголосився в ко-

манданта частини, щоб сповняти обов’язки Духівника при 

частині. Відтоді я бачила о. Душпастиря серед війська на 

найбільше висунених позиціях проти ворога. Наша частина 

мала перших убитих при наступі на двірець в Брюховичах. 

Ще донині чую слова о. Демчука на похороні, котрий відбу-

вся під градом ворожих куль: «Ми не дамо прадідної землі, 
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бо вона зрошена кров’ю наших синів». Після того ще довго 

бачила я о. Духовного з хрестом в руках, все між стрільця-

ми на фронті» [60, 1955, 6 жовтня]. 

Самовіддано працювали капелани польових шпиталів 

1-го корпусу у Жовкві, Радехові, Кам’янці Струмиловій. Зо-

крема у Жовкві перебували отці Я. Фещук і С. Дякович, 

ЧСВВ, яких невдовзі замінив о. Порфірій Боднар (ЧСВВ), 

який зрештою ще не будучи капеланом обслуговував війсь-

кові лічниці на Жовківській дільниці фронту. У своїх спо-

гадах цей польовий духівник писав: «Фронт був недалеко – 

з початку в Жирівці, а відтак у Сваряві, віддаленій понад 

кільометр від Жовкви. Роботи було багато. З фронту, пере-

важно ночами, привозили ранених. Я ходив день за днем по 

лічницях і сповідав наших хлопців… Заповнена була не 

тільки лічниця, але і деякі приватні доми». Неодноразово 

капелану доводилося транспортувати поранених до шпита-

лю в Кам’янку Струмилову. Коли Жовкву зайняли польські 

війська генерала Галлера, у травні 1919 капелан потрапив 

у полон й хворого кинуто до львівських «Бригідок», де вже 

перебувало 42 галицьких священика, серед них о. Андрій 

Іщак, капелан українського гарнізону у Львові. На прохан-

ня о. П. Боднара, йому дозволили опікуватися українцями 

військовополоненими і цивільними, які перебували в тюр-

мах Львова, а згодом – ув’язненими в різних концтаборах. 

Священик згадував, що лише за один об’їзд таборів війсь-

ковополонених він висповідав близько тисячі осіб. А всього, 

згідно його записам, за період 1914–1920 рр. понад як  

74 тисячі військових і цивільних [266, с. 94–100]. 

Не менш відповідально і зразково виконували свої 

функціональні обов’язки капелани 2-го галицького корпусу 

полковника Мирона Тарнавського. Слід зауважити, що ко-

мандування корпусів бригад і полків, інших частин армії 

глибоко усвідомлювали, що діяльність військового духовен-

ства позитивно впливає на моральний стан і боєздатність 

вояків. Відтак, вони з розумінням ставилися до діяльності 

капеланів, допомагали їм, створювали необхідні умови для 
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душпастирської роботи. Одним з них був командир 2-го кор-

пусу, виходець із священицької родини с. Барилів на Радехі-

вщині, досвідчений фронтовик, який пройшов світову війну 

командиром сотні, куреня, полку, деякий час Легіону УСС. 

Зразково була організована праця капеланів 1-ї бри-

гади УСС отамана О. Букшованого, основу якої становили 

січовики українського легіону часів світової війни. У брига-

ді продовжував службу капеланом Вишколу, колишній ду-

хівник Легіону УСС о. Анатоль Базилевич. Польовим духі-

вником бригади був о. Макарій Каровець (ЧСВВ), один із 

найбільш досвідчених в армії. Він був висвячений ще 

1898 р., відомий в Галичині як релігійний і громадський 

діяч, залишив по собі значну творчу спадщину, зокрема  

4 томи «Велика реформа ЧСВВ» (помер 1944 р. у Братисла-

ві). На відміну від інших бригад, 1-а січова складалася з 

полків, кожний з них мав свого капелана. Зокрема ним у  

1-му полку був о. Михайло Кравчук 28-літній священик з 

Калущини був висвячений митрополитом А. Шептицьким 

буквально напередодні українсько-польської війни у верес-

ні 1918 р. Невдовзі після її початку зголосився до Польового 

Преподобника НКГА в Ходорові о. А.Каляти, який призна-

чив молодого священика до 1-го полку січовиків сотника 

З. Носковського. Полк майже не виходив з боїв, брав участь 

у знаменитій Вовчухівській операції в лютому–березні 

1919 р. Якраз тоді о. М. Кравчук прийшов на фронт. «До 

Великодних Свят я щодня, часто від рана до вечора, спові-

дав стрільців, що були розташовані в околиці Самбора», – 

згадував він. Був поруч з бійцями рядом під час драматич-

них боїв і відступу у травні, а також у наступальній Чорт-

ківській операції, в якій його полк неодноразово відзначав-

ся командуванням. Священик був у близьких відносинах з 

письменниками Мирославом Ірчаном (А. Баб’юк) та відо-

мим стрілецьким поетом-пісенником Романом Купчинсь-

ким, співпрацював з Пресовою Кватирою бригади [266, 

с. 144, с. 125–126]. У цій же бригаді капеланами служили 

о. І. Яворський і о. І. Лушпинський (бригадна лічниця). 
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«Про польових духівників УГА можна говорити лише в су-

перлятивах, – слушно відзначав Лев Шанковський. – Це 

були справжні герої, вірні друзі своїх стрільців, які 

з’являлися всюди там, де треба було подати добре слово чи 

навіть особистий приклад. Стрільці любили своїх польових 

духівників і беззастережно вірили їм» [343, с. 320]. До таких 

капеланів належали польові духівники о. Євген Гаврилюн 

з 2-ї Коломийської бригади, колишній священик Львівської 

духовної семінарії, який, за висловом І. Лебедовича, «нале-

жав до добрих і приємних товаришів, брав участь у житті 

читальні, а опісля був ідейним і добрим священиком. Тому 

не дивно, що був він урядах УГА. В початках був духівни-

ком 2-ї Колимийської бригади, а відтак за Збручем, у Вінни 

і призначений до Самбірської Полевої лікарні III Корпусу» 

[266, с. 106]. Саме таким був і духівник 3-ї Бережанської 

бригади о. Еміліян Ковч. 34-літній, висвячений 1911 р. 

священик, у дні Листопадового зриву добровольцем при-

йшов до Бережанської військової команди й був призначе-

ний капеланом Кошу. З ним виїхав на фронт під Львів. Ко-

лишній старшина УГА підполковник Р. Долинський про 

діяльність його на фронті писав: «О. Ковч був повний енер-

гії і сил. Не було кутка в Коші, де наш Духівник не появля-

вся б кілька разів на день, не було відтинку складного жит-

тя Коша, в якому наш Духівник не брав би відповідної для 

нього участи. Кожного ранку, відслуживши Божественну 

Літургію, о. Ковч поспішав до шпиталя, що був уже повний 

учасників боїв за Львів. Щодня можна було його бачити на 

полі вправ в канцелярії, магазинах, всюди він погоджував 

скарги окремих частин чи вояків, завжди знаходив час для 

вояків та полагодоти їх жалі – радше своїм авторитетом та 

здібністю, як правним регуляміном. Для тодішнього коман-

данта Коша, отамана П. Бігуса, о. Ковч був чи не найкра-

щим помічником у виховній праці» [223, с. 17]. 

Варто відзначити, що на відміну від фельдкуратів ав-

стрійської армії і військових священиків російської, діяль-

ність яких обмежувалася чисто релігійними справами, 
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польові духівники Галицької армії втручалися у всі ділян-

ки військової служби і побуту. Вони виявляли інтерес до 

матеріального забезпечення вояків, підтримували тісні 

зв’язки з місцевим населенням та насамперед, своїми ко-

лишніми парафіями. Зокрема, призначений на посаду ду-

хівника Бережанської бригади, о. Ковч перед Великоднем 

1919 р. зібрав у Бережанах подарунки для вояків і з групою 

делегатів із міста привіз на фронт під Львів, причому із 

Свяченим прибув на передній край, де потрапив під шале-

ний обстріл поляків. Він пройшов через усю війну, перебув 

польський концтабір, а в роки німецької окупації 1943 р. 

був заарештований гестапівцями за переховування євреїв. 

Загинув у Майданеку 1944 р. Духівниками 4-ї Золочівської 

бригади були о. Іван Лучинський, висвячений 1916 р. і 

о. Микола Хмільвоський (1907), які пройшли з бригадою усі 

бої 1919–1920 рр., після війни мали парафії в Галичині, 

о. І. Лучинський згодом став настоятелем Духовної семінарії у 

Львові, розстріляний енкаведистами 1945 р., О. Хмільовський 

в часи ліквідації УГКЦ був засланий 1945 р. до Сибіру. 

Досвідчені польові духівники складали референтуру 

3-го корпусу Галицької армії – отці Василь Пелех, Михайло 

Юзьвяк та І. Орловський. «До визначних постатей посеред 

полевих духівників УГА, – писав о. І. Лебедович, – що не 

сходили зі свого посту, а видержали на ньому до кінця, за 

що переплатили своїм здоров’ям, а деякі й життям, нале-

жить о. Василь Пелех, польовий духівник австрійської армії 

і УГА». З початку світової війни він був фельдкуратом 89-го 

Городоцького полку піхоти на російському фронті, 1916 р. 

потрапив у полон, таємно від російських комендантів табо-

ру в Дарниці здійснював духовну опіку українцям греко-

католицького обряду. Згодом втік з полону й зголосився до 

Галицької армії. Духівнику корпусу о. Михайлові Юзьвяку 

було 50 років. До світової війни був катехитом учительної 

семінарії у Самборі. Згодом – фельдкуратом полку на іта-

лійському фронті. Разом зі своїм сином студентом теології 

університету наприкінці 1918 р. добровільно вступив до Га-
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лицької армії польовим духівником шпиталю у Самборі, а 

після створення 3-го корпусу переведений до його штабу 

[266, с. 187–189, 207–208].  

З усіх бригад армії найбільше польових духівників 

було зосереджено у 7-й Львівській бригаді отамана Альф-

реда Бізанца, оскільки вона складалася із полків. У ній 

проходили службу капеланами отці Іван Баричко, Володи-

мир Галайчук, Володимир Ганицький, Теофіль Гординсь-

кий, Микола Романюк і Василь Чернецький. Своєю віддані-

стю Церкві, Українській державі вони надихали вояків ар-

мії на мужність і героїзм та самопожертви у боротьбі за 

волю свого народу. «О. Баричко був добрим парохом і щи-

рим українським патріотом, – писав про щирецького свя-

щеника старшина УГА П. Дуфанець. – На початку війни з 

поляками вступив, як капелян, до 7-ї Стрийської Бригади, 

яку відтак перезвали на Львівську». Він згадував, як на 

Великий Четвер і Великдень капелан бригади часом під 

обстрілом, на передових позиціях в районі Щирця на Льві-

вщині здійснював Службу Божу [266, с. 91]. 

Парох підльвівського Рудно о. В. Ганицький мав  

50 років, коли став капеланом бригади. В Галичині був ві-

домий як громадський діяч, організатор осередків «Сокіл», 

«Січі», «Просвіти», «Сільський Господар», у 1906–1914 рр. 

був душпастиром українських заробітчан в Німеччині. Під 

час світової війни очолював деканат при 10-му австрійсько-

му корпусі, а вже з листопада 1918 р. в Галицькій армії був 

капеланом бойової групи, згодом – бригади. Таким же дос-

відченим священиком був і о. В. Чарнецький – перший 

польовий духівник бригади. Він народився 1867 р., висвя-

чений 1891 р. Був катехитом у Городку на Львівщині. На-

прикінці листопада 1918 р. прибув у штаб групи «Щирець» і 

був зарахований її капеланом. «Квартири не домагався, – 

згадував тодішній командир групи підполковник К. Слюса-

рчук. – Присівся на першу підводу, що від’їздила на 

фронт… і тільки ми його бачили. Бачили його лиш фронто-

вики. Бачили його бродячого впоздовж боєвої лінії на най-
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дальше висунених позиціях. Найсвятіші Дари, санітарна 

поміч, стягання ранених під ворожими вогнем, копання ям 

Героям… Так до 16-го травня 1919 року» [266, с. 207]. За 

п’ятдесят було й полковому капелану бригади, колишньому 

пароху Керниці під Львовом, а в роки війни таборів інтер-

нованих українців у Талєргофі і Гмінді, о. Миколі Романю-

ку, який був між іншим, шкільним приятелем командира  

2-го корпусу генерала М. Тарнавського. Він ділив зі стріль-

цями всі прикрощі воєнного часу, рятував їх в період жах-

ливої епідемії тифу, заразився і помер в листопаді 1919 р. в 

Немирові на Вінниччині. Польовими духівниками 8-ї Сам-

бірської бригади були по черзі отці Іван Косонога, Теодор 

Чайківський та Михайло Юзьвяк. 

Духівником 11-ї Стрийської бригади був о. Василь 

Опарівський, який зголосився до УГА з перших днів украї-

нсько-польської війни й зарахований капеланом бойової 

групи «Хирів». Взимку 1918–1919 р. її курені вели крово-

пролитні бої на південному крилі польсько-українського 

фронту. Капелан зарекомендував себе як палкий патріот 

батьківщини, був прикладом мужності для стрільців і ста-

ршин. У період реорганізації армії він очолив відділ духов-

ництва бригади. Колишній приятель о. В. Опарівського 

В. Бучацький, який добре знав його особисто, зазначав, що 

«на посаді капелана бригади» о. Опарівський з посвятою, не 

раз підчас граду ворожих куль, взірцево сповнив свої 

обов’язки. Здобув собі любов і признання стрільців і стар-

шин» [69, 1959, 29 листопада]. Капелан трагічно загинув на 

фронті у червні 1919 р. і його замінив о. Теофіль Гайдуке-

вич. Зазначимо, що дочка о. В. Опарівського – Наталія ста-

ла пізніше дружиною провідника ОУН Степана Бандери. 

У складі 3-го корпусу була також 1-а Гірська бригада, 

яка тримала фронт на південному відтинку в районі Ста-

рий Самбір – Турка і під час генерального наступу польсь-

ких військ у травні 1919 р. була змушена відступити до Че-

хословаччини, де була інтернована і дислокувалася в Німе-

цькому Яблонному, згодом Йозефів-Ліберці. Її капеланом 
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був колишній фельдкурат австрійської армії часів Першої 

світової війни о. Михайло Кушакевич. «Як польовий духів-

ник УГА, піддержував стрілецтво в дусі, а службу в рядах 

українського війська уважав для себе за велику честь, говоря-

чи, що та найкраще служити Богові й Україні», – зазначав 

о. І. Лебедович [266, с. 156]. Деякий час в бригаді перебували 

капелани отці Й. Бала і Л. Вань, причому останній відійшов з 

бригадою до Чехословаччини. З перших днів перебування за 

межами батьківщини в бригаді було організоване повноцінне 

релігійне життя. Урочисто відзначалися свята, регулярно 

проводилися Богослужіння у облаштованому храмі. В них 

брали участь жителі містечка [116, 1921, ч. 5, с. 16–17]. 

Нелегку ношу несли на плечах капелани військових 

шпиталів Галицької армії отці В. Гинилевич, Т. Горни-

кевич, А. Їщак, І. Яворський, І. Лебедович, А. Баядера, 

М. Кривуцький, М. Яросевич, О. Баранський, П. Бондар, 

І. Горняткевич та інші. Чи не найстаршим і найбільш дос-

відченим з них був о. Володимир Гинилевич 1863 р. наро-

дження, висвячений у Львові 1888 р. До українсько-

польської війни він був парохом на Перемищині, активним 

діячем «Просвіти», «Січі» (з його парафії Тисова до Легіону 

УСС у серпні 1914 р. зголосилося десять добровольців). Во-

сени 1918 р. 55-літній священик з чотирма синами вступив 

до Галицької армії. Як згадував його син Ярослав, «на зау-

вагу, що війна приносить багато невигод і небезпек, які в 

тому віці не так легко переносити – він заявив: «Там, де мій 

народ і мої чотири сини, там і я» і не дався відмовити від 

своєї постанови». Коли ж УГА відступала за Збруч, єпископ 

станіславівський Г. Хомишин пропонував о. Володимиру 

залишитися у складі єпархії, він знову відмовився. Будучи 

капеланом 2-ї запасної Стрийської лічниці в. В. Гинилевич 

заразився тифом і помер у грудні 1919 р. за Збручем. «Ві-

дійшов у вічність священик-вояк, що цілий час свого життя 

стояв як фронтовик на стійці оборони свого краю рідного 

народу і на ній залишився аж до смерти», – заключав Яро-

слав Гинилевич [266, с. 122]. 
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Навіть неповний, за обмеженого обсягу праці, огляд і 

аналіз структури польового духовенства і діяльності капе-

ланів корпусів бригад та інших частин Галицької армії сві-

дчить про значний внесок капеланів – священицтва Греко-

католицької церкви у визвольну боротьбу українського на-

роду за незалежність молодої держави ЗУНР у ході україн-

сько-польської війни 1918–1919 рр. 

У середині травня 1919 р. польські війська, посилені 

60-тисячною армією генерала Й. Галлера, що прибула з 

Франції, завдали нещівного удару по усьому 300-кіломет-

ровому фронту, змусивши УГА відступити до Збруча. Од-

нак, зібравшись із силами, її командування відповіло блис-

кучою наступальною Чортківською операцією. У її ході 

впродовж 8–28 червня поляки були відкинуті майже до 

Львова. Але прибулий на фронт із підкріпленнями маршал 

Ю. Пілсудський, який особисто очолив польські війська Га-

лицького фронту, зумів завдати контрудару галичанам, що 

залишилися без боєприпасів і набоїв. Отже полякам вдало-

ся відтиснути українські війська до Збруча, які після пере-

говорів уряду ЗУНР із Головним Отаманом С. Петлюрою, у 

середині липня 1919 р. відступили за кордон в район 

Кам’янця-Подільського і з’єдналися з Дієвою армією УНР. У 

ті дні більшовицькі війська, окупувавши майже всю Украї-

ну, затиснули армію С. Петлюри на клаптику території до 

Дністра і Збруча, де вона опинилася на грані катастрофи. Її 

врятував прихід 45-тисячної загартованої війною Галицької 

армії. Розпочалася нова сторінка в історії УГА, яка увібрала 

у себе героїчну боротьбу проти більшовицьких і денікінсь-

ких армій, страшну епідемію тифу, намагання врятуватися 

шляхом угод з командуванням білої та червоної армій та її 

трагічну загибель у квітні 1920 р. Польове духовенство ар-

мії розділило долю її бійців і командирів на всіх етапах ви-

звольних змагань у Наддніпрянщині, намагаючись підтри-

мувати їх морально-бойовий дух та полегшити страждання.  

Після переходу за Збруч і об’єднання з Дієвою армією 

УНР попередня структура військового духовенства в УГА 
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збереглася недоторканною. Начальний капелан армії 

о. Микола Їжак постійно наголошував корпусним духівни-

кам оо. П. Кашубі, М. Юзьвяку, Я. Фещаку та І. Орлов-

ському, а також капеланам бригад, полків, інших частин про-

довжувати в нових умовах виконання усталених функціона-

льних обов’язків. Водночас, слід було врахувати, що особовий 

склад Армії УНР та місцеве населення дотримувалося право-

славної віри. Відтак, слід було встановлювати дружні зв’язки 

насамперед з православним духовенства. Зауважимо, що на 

той час у Армії УНР не було створено корпусу військового 

духовенства, хоча в деяких частинах діяли головним чином 

колишні військові священики царської армії. 

Значну допомогу надавали капеланам УГА цивільні 

священики, які разом із армією під загрозою переслідувань 

польської влади або прагнучи поділити свою долю з українсь-

ким військом з патріотичних почуттів, відійшли за Збруч. Як 

згадував один із найближчих помічників президента Є. Пет-

рушевича о. Йосафат Жан (ЧСВВ), який прибув до Галичини 

з Канади добровольцем, вступив капеланом УГА. «Разом з 

нашим військом приїхало багато світських священиків (около 

200). Майже всі були без засобів до життя. Генерал Курмано-

вич (начальник штабу УГА, згодом об’єднаних армій – авт.) на 

мою просьбу… старався в Головного Отамана Петлюри, щоб 

примостити наших священиків учителями в поодиноких се-

лах… Генерал Тарнавський (тодішній командувач УГА) зми-

лосердився над нашими нещасними священиками та прика-

зав по змозі приймати їх на які-небудь посади при армії» [266, 

с. 134]. Додамо, що для відступу за Збруч у них були вагомі 

підстави: після окупації Галичини поляки арештували й 

ув’язнили в тюрми або запроторили в табори у Львівській 

єпархії 290 парохів, сотрудників чи катехитів. У Станіславів-

ській єпархії було піддано репресіям 81 служителя церкви, з 

них двох замордовано. Крім того, 44 монахів Чину св. Василія 

Великого [7, с. 259–264; 266, с. 237–242]. 

При переході через Збруч на землі Наддніпрянської 

України, уряд ЗУНР і командування УГА враховувало від-
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мінності менталітету місцевого населення, яке майже три 

століття перебувало у складі Російської імперії, піддавалося 

впливу чужої ідеології, національній дискримінації, було у 

лоні Російської православної церкви. Відтак уживалися не-

обхідні заходи для встановлення дружніх відносин між во-

яками Галицької армії та жителями краю. Значну роль по-

винні були відігравати польові духівники військових час-

тин, про що наголошувало Преподобництво ДСВС, а також 

Начальний духівник НКГА о. А. Калята з перших днів пере-

бування за Збручем. До цього спонукала прикра ситуація, ко-

ли частини Галицької армії, за свідченням «Денника НКГА», 

часом зустрічали «прямо вороже і провокуюче становище пог-

раничного населення. В II-тім і III-тім Корпусах трапилося, 

що населення стріляло на поодиноких стрільців, збираючих 

на полі пашу для коней» [2, с. 16]. Зауважмо, що під час Дру-

гої світової війни впродовж чотирьох років українців розділяв 

фронт, й вони билися у протистоянні під чужими прапорами. 

Для вирішення проблеми галицькі капелани насам-

перед намагалися зав’язати дружні стосунки з місцевими 

священиками, часто домовлялися про проведення Служби 

Божої у їх храмах. Зокрема, польові духівники 1-ї бригади 

УСС о. М. Карівець та о. М. Кравчук вже за кілька днів піс-

ля відступу за Збруч у районі Кам’янця-Подільського орга-

нізували Службу Божу для січовиків у православній церкві 

за угодою з місцевим священиком. Місцеві жителі з вели-

ким інтересом спостерігали за службою, яку правили капе-

лани українською мовою та ще й у супроводі гарного стрі-

лецького хору [266, с. 145]. Польовий духівник 11-ї Стрий-

ської бригади о. О. Гайдукевич, який лишив по собі 

змістовну книгу спогадів, свідчив, що населення Наддніп-

рянщини досить позитивно реагувало на діяльність капе-

ланів іншої конфесії. «По Богослужіннях, – згадував він ви-

падок, який стався в містечку Горячівка на Поділлі, – вхо-

дить дижурний до кімнати і заявляє, що «до Отця прийшло 

кільках тутешніх селян за ділом». Кажу просити їх до сере-

дини. Ввійшло сімох господарів. Церковний староста здоро-
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вить з празником і каже: «А ми до вас, батюшка, з прохан-

ням. У нас, як знаєте, бандити вбили батюшку і тепер ніко-

му служити. Без батюшки якось годі так бути. От ми проха-

ємо щоб ви в нас остали на парохії. Хороше служите, по на-

шому, значить, по-українські…» З подібними пропозиціями 

стрічалось більше наших польових духівників на східно-

українських землях» [266, с. 119]. 

Між тим, російські православні ієрархи застерігали ду-

ховенство і вірних від контактів з греко-католиками. 

Кам’янецький єпископ Пімен надіслав священикам спеціаль-

не послання, яким вимагав не вступати у контакти з греко-

католицькими капеланами Галицької армії, не дозволяв на-

давати їм православні храми для проведення релігійних від-

прав. Особливо попереджав про неприпустимість стосунків з 

Василіянами, яких щоправда в УГА було лише кілька [237, 

с. 126]. Проте, завдяки наполегливій праці польового духовен-

ства стосунки з місцевим населенням і православним духо-

венством міцніли й скоро переросли у дружні. «В одному з об-

лизьких сіл, де були заквартировані частини Бригади, – писав 

І. Лебедович про діяльність капелана 11-ї Стрийської о. О. Гай-

дукевича, – відправив Воскресну Утреню і співану Службу 

Божу, а в самім Лучинчику читану Службу Божу. Відправам 

приглядалося місцеве населення враз із священиком, і зі 

сльозами в очах ловило кожне слово проповіді» [266, с. 120]. 

Про подібну подію писав о. М. Каровець, який служив 

Службу Божу в православному храмі за участю місцевих 

жителів і священика: «В цей день випала перша річниця 

нашої державності… Я відправив Службу Божу для Брига-

ди. Співав хор старшин… Я мав проповідь, відтак був пара-

стас за померших Стрільців Бригади. По Богослужінні була 

ще промова хорунжого Баб’юка (письменник М. Ірчан авт.). 

Зачав на релігійну тему. Промова була гарна, саме тому, 

що на мотив релігійний. Православний священик був на 

моїй Службі Божій» [237, с. 126]. 

Внаслідок спілкування з галицькими капеланами та 

під впливом їх національної свідомості й самовідданості 
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українській справі, деякі місцеві священики переймалися 

ідеями екуменізму. Так, настоятель православного собору у 

Вінниці у розмові з о. О. Гайдукевичем заявляв, що «право-

славна Церква, у тих обставинах, які назрівають, (йшлося 

про зайняття об’єднаними українськими арміями Києва у 

серпні 1919 р. й відновлення влади УНР на всіх етнічних 

землях), не вдержиться. Одиноке спасіння – це злука обох 

українських Церков, православної та уніятської. Пора вже 

нам покінчити цей роздор та з’єднатись не тільки націона-

льно, але й релігійно.» На це польовий духівник слушно 

зауважував, що «коли між православним духовенством буде 

більше одиниць з такими переконаннями, то в недалекій 

майбутності прийде час, коли з’єднаний національно і релі-

гійно нарід, під проводом Великого нашого Владики (мит-

рополита А. Шептицького – авт.), зуміє заняти належне мі-

сце в світі» [126, с. 119]. 

На жаль, сподівання галицького капелана не справ-

дилися й сьогодні у незалежній соборній Україні. Більше 

того, розкол між православною і греко-католицькою конфе-

сіями доповнює відсутність єдності у самій православній, 

яка нині розколена на три самодостатні одиниці: Київсько-

го, Московського патріархату та Автокефальну. Ідеї екуме-

нізму, які проповідував митрополит УГКЦ Андрей Шепти-

цький, залишаються лише темою дискусій. 

Чи не найяскравіше проявилася відданість польового 

духовенства УГА Церкві і народу в трагічні часи масової епі-

демії тифу, яка восени 1919 – взимку 1920 рр. переполовини-

ла особовий склад армії й завдала їй втрат, які набагато разів 

перевищували бойові. У листопаді 1919 р. близько 15 тисяч 

стрільців і старшин армії були охоплені епідемією. УГА повні-

стю втратила боєздатність, що змусило її командувача генера-

ла М. Тарнавського, а згодом О. Микитку укласти перемир’я з 

командуванням Одеської групи денікінського генерала Шіл-

лінга. Це був єдиний вихід зберегти залишки армії, які не 

втратили свої автономії, власної організації, зокрема інститу-

ту польових духівників [190, с. 165–166]. 
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Ситуація була катастрофічною. Наспіх облаштовані 

польові шпиталі, розкидані по усьому півдні Правобереж-

жя, були переповнені важкохворими. 30 листопада НКГА 

доповідало: «Стан хорих Галицької Армії в самім етапі 

представляється так: Проскурів (нині Хмельницький) – 

1600, Деражня – 500, Тульчин – 1200, Дунаївці – 200, Жва-

нчик – 100, Крушанівка-Грушка – 200, Нова Ушиця – 100, 

Глібів – 150, Могилів – 400, Лучинець – 300, Єлтушково – 

200, Манківці – 150, Летичів – 500, Жмеринка – 500, Бар – 

2500, понадто в менших місцевостях по 50 до 100 хорих» [2, 

с. 131]. У звіті відсутні дані зокрема про Вінницю, де пере-

бувало близько 3000 хворих. Не вистачало лікарів, медика-

ментів, харчів. Смертність набрала жахливих масштабів. 

За цих умов, Преподобництва ДСВС і НКГА скерува-

ло майже всіх капеланів, а також галицьких парохів із ре-

зерву на працю у військові лічниці. Зауважимо, що ієрархи 

теж майже безперервно знаходилися біля хворих. У ті дні 

заразився й помер у грудні 1919 р. Преподобник о. М.Їжак. 

Як згадував пізніше о. Йосафат Жан (ЧСВВ), ще влітку він 

звернувся до митрополита А. Шептицького з проханням 

призначити своїм Генеральним Вікарієм при війську 

о. Василя Лабу. Митрополит задовільний прохання, і у гру-

дні о. В. Лаба очолив Преподобництво НКГА. 

Про свою працю в шпиталях м. Могилева о. М. Криву-

цький (ЧСВВ), розповідав: «Шпиталі містились в літніх де-

рев’яних бараках… Сповідати хворих почав від бараків I і II 

полків, опісля перейшов до бараків III і IV полків. Мій по-

рядок був звичайно такий: рано в каплиці Служба Божа, 

відтак снідання, а опісля я йшов до шпиталя і причащав 

вояків, висповіданих попереднього дня. По скінченні св. 

Причастя я сповідав в наступному бараці хворих вояків, 

зразу лише галичан, а опісля й місцевих, бо просили… Лю-

ди по цих військових шпиталях вмирали дуже численно, бо 

був великий брак лікарів, санітетів, і лікарств» [266, с. 149]. 

Майже всю службу польовим духівником в УГА провів 

у шпиталях о. Іван Лебедович. Йому було всього 28, але він 
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вже закінчив перемиську гімназію, Духовну семінарію, був 

діячем «Січі», висвячений 1915 р. єпископом Г. Хомишином 

перебув фельдкуратом 77-го полку піхоти на італійському 

фронті та італійський полон. Майже з початку українсько-

польської війни був польовим духівником 1-го галицького 

корпусу, який восени 1919 р. дислокувався у Вінниці. «Хво-

рі на тиф, в гарячці, стрільці і старшини Української Гали-

цької Армії приїздили до шпиталя зі запаленнями легенів, 

або перестудами. Я обходив кожного дня усі кімнати, відві-

дував хворих, уділяв св. Тайни та потішав… Кожного дня 

вмирало на тиф кілька, а той й кільканадцять стрільців і 

старшин. Я зажадав від команди шпиталя, щоб технічна 

частина приготовляла домовину для кожного померлого і 

заявив, що не буду відправляти похорону, доки це не буде 

виконане, бо стрілець заслужив собі бодай на домовину… 

Ми заняли одну частину католицького кладовища в Вінни-

ці і там хоронили наших старшин і стрільців. Перший ста-

ршинський похорон у Вінниці з шпиталя 1-го Корпусу був 

о. Володимира Галицького (капелан 7-ї бригади – авт.), що 

помер 31 жовтня 1919 р. У тому шпиталі помер також 

о. Петро Кашуба (духівник корпусу – авт.) дня 6 грудня 

1919 р.» [266, с. 170]. 

Теплими словами згадував капелана 6-ї Равської бри-

гади тих днів о. Т. Чайківського колишній старшина Т. На-

конечний: «Цілоденні походи, недоспані ночі, жар, курява і 

голод, виснажили стрілецтво до краю. Кожний бажав від-

почити, бо думав, що треба скріпити свої сили до нових боїв. 

Та не відпочивав наш духівник. Де найбільший гурток 

стрільців, там він приходить, сідає, виймає тютюн (сам не 

курив) і частує стрільців. Звільна починає розмову і зачаро-

вує змучене у край стрілецтво своєю батьківською розрадою. 

Вони щасливі і він з ними. Шляхотна душа Духівника від-

чувала і розуміла душевні переживання і муки українсько-

го стрілецтва та його палкі пориви до волі, до сонця» [122, 

с. 205]. Душпастир стрільців загинув у бою з більшовиць-

кою кіннотою у травні 1920 р. 
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Попри важкі обставини на фронті, капелани вважали 

за необхідне спільно з командуванням УГА організовувати 

урочисті відзначення Різдва, Йордана та інших релігійних 

свят. Зокрема, Начальний духівник о. В. Лаба ініціював 

вихід спеціального наказу командувача армії генерала 

О. Микитки з нагоди Різдва. У ньому зазначалося: «Далеко 

від рідної хати, здалека від тих, хто очи виплакали, очікую-

чи з тугою повороту своїх батьків, синів, серед байдужого 

окуруження, нищена хоробами і смертністю, святкує герой-

ська Українська Галицька Армія цегорічне Різдво. Скло-

нюючи голову перед памятею героїв, упавших в бою за на-

родну справу, і згадуючи з глибоким жалем тих, що, не ді-

ждавшися щасливого кінця тяжкої боротьби, лягли спочити 

сном на широких полях України – Начальна Команда 

Української Галицької Армії шле з нагоди Різдвяних Свят 

всім старшинам і стрільцям сердечні бажання. Нехай це 

будуть останні сумні свята. Дай нам Боже щасливо пережи-

ти всі проби безжалісно судьби і вернути як побідники до 

рідної хати, та святкувати найблищі свята в крузі наших 

родин» [2, с. 162]. Згідно з розпорядженням о. В. Лаби у всіх 

частинах і шпиталях були проведені Богослужіння, за уча-

стю капеланів організоване відзначення одного з найбіль-

ших релігійних свят. 

Колишній командир гарматного полку 10-ї Янівської 

бригади отаман В.Галан згадував, як гарматчики відзначали 

свято Йордана 1920 р. в м. Чечельнику. Службу Божу правив 

корпусний капелан о. І. Лебедович. На ній були присутніми 

крім галицьких вояків численні місцеві жителі, які, за його 

висловом «ставилися до нас прихильно, а після водохрещя та 

гарматного салюту – з великою повагою» [187, с. 125–126]. 

На початку лютого 1920 р., в ситуації, коли війська  

12-ї та 14-ї червоних армій завдали денікінцям на півдні 

України поразки, і дивізії генерала Шіллінга відкотилися 

до Одеси, Галицька армія внаслідок катастрофічного стану 

рухатися не могла і її нове командування змушене було пі-

ти на угоду з більшовиками. Умови в цілому були прийня-
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тими: вона зберігала свою структуру, отримувала медичну 

допомогу й повинна була використовуватися виключно на 

польському фронті. Армія отримала більш як двомісячний 

перепочинок, її хворі вояки здебільшого вивезені до шпита-

лів Одеси, де отримали кваліфіковане лікування. Невдовзі 

були здійснені зміни командування армії та реорганізація, 

в результаті якої із залишків корпусів формувалися повно-

кровні три бригади. 

Відзначимо, що на всіх посадах від командира чоти до 

командира бригади і Начальної Команди, армійських час-

тин і запільних формацій залишалися галицькі старшини. 

Командармом ЧУГА призначено теж галичанина, який 

пройшов російський полон, Василя Порайка. Згідно систе-

ми в Червоній армії були впроваджені політкомісари час-

тин, зрештою теж галичани, які під час перебування у по-

лоні стали комуністами. 

Командування 12-ї червоної армії, до складу якої 

увійшла ЧУГА, особливо її політичний провід на чолі з 

В. Затонським, намагалися негайно ліквідувати інститут 

польових духівників. У зв’язку з реорганізацією армії були 

розпущені, насамперед Преподобництва ДСВС і НКГА, а 

також референтури корпусів. У цій ситуації польові духів-

ники цих структур залишилися без посад, але з війська ні-

хто не пішов. У ті дні духівник 1-го корпусу о. І. Лебедович 

зібрав нараду галицьких капеланів, на якій було прийняте 

одностайне рішення: «Наших стрільців і старшин в ніяких 

обставинах ми не лишимо. Разом з ними ми вийшли з дому 

і з ними останемо аж до кінця» [333, с. 173]. Духівники кор-

пусної та армійської ланки перемістилися у бригади й пол-

ки. Зокрема, о. І. Лебедович став духівником 5-ї Сокальсь-

кої бригади, а невдовзі – Окремого кінного полку полков-

ника М. Аркаса. Тоді ж духівник 3-го корпусу о. М. Юзьвяк 

перейшов до 8-ї Самбірської бригади. 

Враховуючи суцільну релігійність особового складу 

Галицької армії та у прагненні втримати за нею потужний 

вплив, нове командування на чолі з В. Порайком змушено 
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було діяти у сфері релігійної політики обережно. Його нака-

зом від 3 березня 1920 р. в ЧУГА були скасовані військові 

звання, національні відзнаки: жовтоблакитний прапор, 

тризуб на кашкетах та інше. Щодо капеланів наказано пе-

ревести їх на посади вчителів [2, с. 225]. Воно не заперечу-

вало факту, що майже всі капелани залишалися на місці 

під найменуваннями «учителя моралі», або як вчителів для 

неграмотних вояків й по-суті продовжували виконувати свої 

функціональні обов’язки, хоча за наказом командувача 

В. Порайка від 25 березня 1920 р. всі польові духівники ма-

ли відійти до Бірзули [2, с. 235]. Стрільці і старшини майже 

без перепон відвідували Службу Божу, місцеві храми, де 

часто службу проводили галицькі капелани. Святочно 

пройшов, зокрема, Великдень 1920 р. «На Великдень при-

були ми у велике село Багринівці, – згадував о. І. Ле-

бедович, – По середині села велика площа, а на ній гарна 

мурована церква. Я пішов до місцевого священика і попро-

сив дозволити відправити в церкві співану Службу Божу. 

«Служіть і для моїх і своїх» – сказав місцевий священик. 

Зібрався хор зі старшин. В 10-й рано почалася Богослужба. 

Прийшлі стрільці і старшини полку, але більшу частину 

церкви заповнило місцеве населення. Вони з великою ува-

гою слідкували за цілим ходом богослужіння. Коли поча-

лась проповідь, ціла хвиля посунулася в сторону престола і 

ловила кожне слово науки, голошене українською мовою. З 

великими похвалами стрічались відтак наші стрільці, що 

«галичани» гарно співають. Це мало великий вплив на від-

ношення населення до нашої армії. Старшини і стрільці 

почувались наче серед своїх родин. Місцеве населення гос-

тило їх і обдаровувало крашанками» [266, с. 175]. 

Духівник НКГА о. М. Ріпецький відправляв Богослу-

жіння на Великдень для гарнізону і місцевого населення 

залізничної станції Слобідка на Вінниччині. «На Великде-

нь 11 квітня 1920 року, – писав І. Лебедович, – місцеве гро-

мадянство звеличало на мить стрільців УГА, які полягли за 

волю України, або померли на тиф. Відбувся святочний по-
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хід з процесією на місцеве кладовище, де о. Ріпецький пос-

вятив дубовий хрест і сказав святочну проповідь. Опісля 

похід з могутньою піснею «Христос Воскрес» перейшов по-

при всі стрілецькі могили» [266, с. 198]. Нерідко капеланам 

доводилося долати перепони політкомісарів, щоб провести в 

цей день урочисту Службу Божу. Зокрема, коли о. І. Бри-

кович і командир куреня зупинилися на марші в селі, щоб 

відзначити свято, політкомісари куреня і сотень чинили 

спротив та все ж погодилися. «Співають стрільці, співає 

присутній нарід, – описував подію її учасник сотник 

М. Демчук. Отець Брикович голосить проповідь. Малює те-

рнистий шлях армії, її жертви, могили без хрестів, говорить 

про кров, пролиту за волю. «Засумуй трембіто та по всьому 

світу, що пропало галичанам сорок тисяч цвіту». – ніщо ма-

рно не гине, навіть маленьке зеренце, здається, зогнило, 

пропало, а прийде весна, а воно кільчіться – і дає плід – так 

і ваші труди, ваша кров, зродить волю Україні! Вперед 

стрільці до Галичини, там ждуть вас врятовані ваші рід-

ні», – закінчив проповідь. Плачуть люди, котяться сльози по 

обличчах стрільців, обтирають сльози й політруки і – диво – 

познимали шапки» [266, с. 105]. 

Щодо становища польового духовенства у ті дні пізні-

ше згадував отаман Никифор Гірняк: «Скасовано посади 

польових духівників, та мимо цього стрільці задержали їх 

між собою, ніби то як учителів. В часі Великого Посту стрі-

льці поголовне приступали до сповіди й Причастя, не огля-

даючись на лють своїх політкомів. Великим щастям УГА 

було, що комендантами бригад назначено випробуваних 

наших старшин… Всі вони були добрі боєвики під націона-

льним оглядом без сумніву надійні» [20, с. 524]. Але біль-

шовики терпіли галицьких капеланів у війську недовго. 

Слід відзначити, що зразу ж після жовтневого 1917 р. 

більшовицького перевороту у Петрограді, глава уряду 

В. Ленін оголосив рішучу боротьбу з Церквою під гаслом 

«Церкви і тюрми зрівняємо з землею!». В країні розгорнувся 

терор проти служителів православної церкви, антирелігій-
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на пропаганда була зведена у ранг державної політики. 

Виконуючи злочинний наказ Леніна: «Провести нещадний 

масовий терор проти попів», були розстріляні тисячі свяще-

ників, а також ієрархів церкви, серед яких був митрополит 

Київський і Галицький Володимир. Відтак, 20 квітня 

1920 р. наказом командувача ЧУГА інститут польових духі-

вників було ліквідовано остаточно. Усіх капеланів наказано 

були вилучити зі складу частин армії й скерувати до штабу 

в Київ. Ці заходи викликали вибух обурення з боку особово-

го складу і стали однією з важливих причин антибільшови-

цького виступу галицьких бригад на фронті 24 квітня. Іні-

ціатор виступу командир 2-ї бригади отаман Ю. Головін-

ський у зверненні до галицьких стрільців з цієї нагоди 

писав: «Що ж дали нам большевики? Розділили нашу Ар-

мію між поодинокі совєтсько-московські дивізії, старшин 

наших частин вимордували, частину вивезли в далекі мос-

ковські лягри, наслали хмару комісарів і всякої іншої сво-

лоти в наші частини, знищили духовенство» [20, с. 526]. 

Виступ галицьких бригад, який мав метою 

об’єднатися із Армією УНР, що діяла на півдні України, за-

кінчився невдачею. Кинуті проти галичан більшовицькі 

війська витиснули їх за лінію польського фронту, де вони 

були полонені польськими військами й скеровані у концта-

бори. Серед них була невелика кількість польових духівни-

ків, яких ЧК не встигла репресувати. На території, зайнятій 

більшовицькими військами, залишилася значна кількість 

залишків Галицької армії, зокрема близько трьох тисяч во-

яків здебільшого 1-ї бригади УСС, яка не приєдналася до 

виступу, стільки ж галичан знаходилися в Одесі, де діяли 

два великі шпиталі і збірна Станиця під проводом отамана 

Оробка. До 600 старшин і стрільців перебували у армійсь-

кому шпиталі, який розміщувався у Свято-Михайлівському 

монастирі Києва. Серед них були польові духівники отці 

Андрій Бандера (батько провідника ОУН), І. Лушпинський, 

М. Кравчук та інші [20, с. 558]. Значна частина вояків були 

репресовані органами ЧК, кинуті у підмосковський концта-
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бір Кожухів, або вивезені до Казані в Трудову армію. Галиць-

ка армія, таким чином у квітні-травні 1920 р. закінчила своє 

існування, а разом з нею – інститут польових духівників. 

Капелани армії розділили драматичну долю її стар-

шин і стрільців у період українських визвольних змагань. 

29 з них: отці В. Ванчицький, В. Галайчук, В. Ганицький, 

Т. Гординський, М. Їжак, П. Кашуба, Д. Колтун, Г. Ми-

китюк, Л. Палажій, М. Романюк, Я. Фещак (ЧСВВ), Т. Чай-

ківський, І. Яворський та інші загинули на Великій Украї-

ні. Перебули польський полон у жахливому концтаборі 

Ялівець отці О. Гайдукевич, Д. Лебедович, І. Лучинський, 

В. Пелех, Т. Чайківський, М. Юзьвяк. В період реорганіза-

ції ЧУГА та польсько-більшовицької війни 1920 р. чимало 

капеланів втекли до Галичини і продовжували душпастир-

ство у своїх парафіях, Серед них були отці А. Бандера, 

О. Баранський, І. Брикович, Є. Гаврилюк, М. Каровець, 

О. Ковч, В. Лаба, Д. Панасович, Г. Рибчак та інші. До Армії 

УНР приєднався о. В. Кузьма і М. Кривуцький (останній 

того ж року з групою галицьких вояків пробився до Чехос-

ловаччини, де став капеланом у таборах інтернованої бри-

гади УГА). До цієї бригади прибився й о. Лев Валь. У чесь-

ких таборах інтернованої УГА діяли церкви, державно-

релігійні братства і товариства [45, Оп. 2, спр. 37, арк. 1–7; 

46, Оп. 2, спр. 4, арк. 3–4]. 42 колишні капелани УГА у між-

воєнні роки були парохами в Галичині. В роки Другої світо-

вої війни та відновлення радянської влади у краї, що спри-

чинило брутальну ліквідацію УГКЦ у 1946 р,. були репре-

совані органами НКВС колишні польові духівники отці 

А. Бандера (загинув на засланні 1941 р.), В. Демчук, 

А. Іщак, М. Хмільовський, Т. Чайківський, І. Киприян.  

Емігрували на Захід, або за океан отці Й. Бала (ЧНІ), 

Ф. Бонн (ЧНІ), О. Гайдукевич, Т. Горникевич, Й. Жан 

(ЧСВВ), М. Каровець, М. Кравчук, Є. Кушлик, І. Лебе-

дович, М. Ріпецький. Відомий капелан о. Омелян Ковч 

1943 р. був замордований нацистами у концтаборі Май-

данеку [20, с. 313–317]. 
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Отже, слід відзначити, що польове духовенство Гали-

цької армії відіграло помітну роль у підтримці високого мо-

рально-бойового духу особового складу та вихованню його в 

дусі патріотизму й високої дисципліни. Цьому сприяли ви-

значні особисті якості капеланів, висока освіченість, націо-

нальна свідомість і самопожертва у ході кровопролитних 

битв за українську державність, вірність церковним ідеа-

лам. У період українсько-польської та українсько-

більшовицької війн були відпрацьовані структура служби 

польового духовництва, завдання і компетенції її структур, 

ефективні форми і методи праці у різноманітних ситуаціях, 

які виникали у боротьбі за державність.  

Прологом до Другої світової війни стали драматичні 

події в Закарпатті навесні 1939 р., коли на короткий час 

там виникла самостійна українська держава – Карпатська 

Україна із своїми Збройними силами «Карпатська Січ», у 

складі яких діяли греко-католицькі капелани. В результаті 

Мюнхенського договору 1938 р. Чехословаччина змушена 

була дати автономію українському Закарпаттю. Уряд під 

проводом А.Волошина у ході державотворчої діяльності 

утворив своє військо, у складі якого були капелани: отці 

Степан Сабол і Карло Купар. 15 березня було проголошено 

повну незалежність Карпатської України, а А. Волошин 

став її президентом. Однак, при підтримці Німеччини Уго-

рщина напала на молоду українську державу. «Карпатська 

Січ» під командуванням С. Єфреміва героїчно захищала 

свій край, але за кілька днів зазнала поразки. У тих боях 

капелани були в лавах захисників Вітчизни. В одному з 

них капелан о. К. Купар загинув. «Січовики Карпатської 

України ніколи не забудуть о. Степана Сабола, капелана 

і медбрата, – писав дослідник з Ужгорода Володимир Ма-

тейко, – який урятував життя не одному захисникові 

краю. Він закликав до боротьби, вірив у її успіх, а нащад-

кам залишив свою збірку патріотичної лірики «Зі серцем 

в руках» [62, 2004, ч. 7, квітень]. 
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Розділ 5 
 

КАПЕЛАНИ УКРАЇНСЬКИХ  

ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ  

ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 

 

5.1. Капелани українських батальйонів  

«Нахтігаль» і «Роланд» 

 

Готуючись до нападу на СРСР і розраховуючи на 

швидку перемогу, Гітлер відкидав усі пропозиції від Гене-

рального штабу і деяких провідних діячів III Рейху щодо 

використання у війні проти більшовизму народів сталінсь-

кої імперії, зокрема українців. Але практично за його спи-

ною, шеф абверу В. Канаріс, рейхсфюрер СС Г. Гіммлер на-

передодні війни пішли назустріч намірам Проводу ОУН-Б 

сформувати власні військові частини. Ці прагнення були 

чітко сформульовані у постанові II Великого Збору ОУН у 

квітні 1941 р. Вони передбачали, що ОУН «організує й ви-

школює власну військову силу… Завдання військової сили 

ОУН є: 1) зорганізувати й перевести збройну боротьбу ОУН 

за перемогу Української Національної Революції й здобуття 

Української Держави; 2) бути ядром Української Армії в 

Українській Державі» [53, Оп. 23, спр. 936, арк. 193–194]. 

На переговорах з німецькими зверхниками представ-

ник ОУН Микола Лебедь заявив, що на українських землях 

ОУН має 20–30 тис. членів організації, готових стати до лав 

українського війська у боротьбі з більшовицьким СРСР і 

наполягав на формуванні сильного військового легіону. 

Проте, було дозволено спочатку сформувати у таборі Ной-

гаммері лише батальйон ім. Євгена Коновальця. За вража-

юче гарний спів українців він отримав назву «Соловей (На-

хтігаль)». Практично ним командував майбутній команду-

вач УПА сотник Роман Шухевич. У квітні 1941 р. батальйон 

нараховував 330 добровольців. 
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За вимогою українців в штат батальйону було впрова-

джено посаду капелана. Зауважимо, що в німецькій армії 

капелан призначався на 15 тис. вояків, тобто один на цілу 

дивізію. Душпастирем українських військовиків став о. Іван 

Гриньох [170, с. 57–59]. Він народився 1908 р. на Радехів-

щині, з 1928 р. навчався у Львівській духовній семінарії, 

студіював теологію в університеті Інсбруку, ректором якого 

був кардинал Інніцер. Згодом мав парафію у Галичі, а у 

1935–1939 рр. був викладачем Греко-католицької Богослов-

ської академії у Львові. Товаришував з митрополитом Анд-

реєм Шептицьким, мешкав у палатах собору св. Юра. Після 

зайняття Львова Червоною армією він перебрався до Гене-

ральної Губернії й з готовністю прийняв пропозицію обійня-

ти посаду капелана українського батальйону. У квітні 

1941 р. прибув до Нойгаммеру, де розпочав організацію ду-

ховного життя вояків. 

Домігшись сформування «Нахтігаля», керівництво 

ОУН-Б продовжувало уживати заходів для створення ін-

ших добровольчих бойових частин. Наприкінці квітня 

1941 р. на території Австрії під керівництвом члена Прово-

ду ОУН Р.Ярого створено ще один український батальйон 

чисельністю 300 вояків, який отримав назву «Роланд». Його 

командиром призначено сотника Євгена Побігущого. Вод-

ночас до батальйону прибув капелан, уродженець Теребов-

лянщини, учасник визвольних змагань у Галичині 1918–

1919 рр., капелан полонених стрільців УГА в Модліні, 

о. Іван-Всеволод Дурбак. Досвідчений священик зробив ва-

гомий внесок на підтримку морально-бойового духу україн-

ських вояків [132, с. 34–35]. 

З початком війни обидві українські частини діяли у 

складі групи армій «Південь» на різних ділянках фронту. 

«Нахтігаль» практично без боїв рухався за маршрутом Яво-

рів–Львів–Тернопіль–Проскурів–Жмеринка. Його бійці пе-

ршими вступили до Львова ранком 30 червня 1941 р. й на-

самперед рушили до собору св. Юра. О. І. Гриньох був тепло 

прийнятий митрополитом А. Шептицьким, який з балкону 
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собору привітав українських вояків. Ввечері того дня 

о. І. Гриньох взяв участь у Національних зборах у будинку 

«Просвіти» й виступив від імені командування з вітанням 

та підтримав Акт відновлення Української держави. 7 лип-

ня батальйон покинув Львів. Його сотні взяли участь у бо-

йових діях проти Червоної армії лише під Браїловим і Він-

ницею 20–21 липня. Згодом вони рушили до містечка Юз-

вин, де отримали двотижневий відпочинок. Про діяльність 

капелана у ті дні згадував колишній вояк «Нахтігаля» Ми-

рослав Кальба: «У першу неділю нашого перебування в 

Юзвині перед збудованим нами вівтарем о. д-р Гриньох ві-

дправив Службу Божу, яку співав курінних хор. Довідав-

шись, що відбувається Богослужба, юзвинці принесли цер-

ковні книги та начиння, що їх заховали були після зни-

щення большевиками місцевої церкви. Площа була 

виповнена людьми, які з великим зворушенням молилися. 

Багато людей плакало. Після цього Богослужіння, ставлення 

місцевого населення до нас було сердечне» [132, с. 53]. Серед 

нагороджених за кампанію на Правобережжі був капелан 

о. І. Гриньох, який отримав орден Залізного Хреста 2-го класу. 

Після того, як німецька окупаційна влада арештувала 

групу провідників ОУН на чолі з С.Бандерою та членів 

уряду Української держави, сформованого 30 червня у 

Львові, та його голову Я. Стецька, приєднання Галичини до 

складу Генеральної Губернії зі столицею у Кракові, Р. Шу-

хевич від імені українських вояків висловив письмовий 

протест Берліну. Німці відповіли рішучими діями: 

13 серпня «Нахтігаль» було знято з фронту й відправлено до 

Нойгаммеру. 27 серпня українських вояків було роззброєно 

й відправлено до Франкфурту-на-Одері, де він припинив 

своє існування. Його капелан о. І. Гриньох виїхав тимчасово 

до Берліну [170, с. 72, 73]. 

Батальйон «Роланд» з початком війни діяв на півдні. 

Він поволі рухався через Молдавію на Дубосари й у середи-

ні серпня досяг залізниці Проскурів–Одеса. Але за тих же 

обставин, 14 серпня його було знято з фронту, роззброєно й 
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21 жовтня вивезено до Франкфурта-на-Одері. Впродовж зими 

обидва українські батальйони, об’єднані у так званий Шуцма-

ншафтбатальйон ч. 201 під командуванням майора Є. Побігу-

щого, де проходили вишкіл, відбули у відпустки додому. 

Після розформування «Роланда» о. І.-В. Дурбак пове-

рнувся до Львова. Але вже на початку 1942 р. на прохання 

Є. Побігущого митрополит А. Шептицький делегував його 

на посаду капелана батальйону. Слід відзначити, що мит-

рополит підтримував постійний зв’язок з українськими воя-

ками, які становилися до глави УГКЦ з великою пошаною. 

13 березня 1942 р. старшини Є. Побігущий, Р. Шухевич, 

М. Бригідер, В. Сидор, В.Павлик та інші надіслали митро-

политові листа з щирою подякою за призначення достойно-

го капелана. Коли у березні того року батальйон було пере-

кинуто в Білорусію для боротьби з радянськими партиза-

нами, майор Побігущий доповідав митрополитові: «Хлопці 

мої показалися досі хоробрими вояками і одержали вже кі-

лька писемних признань високим зверхником. Думаю, що 

надальше будемо гідно вдержувати традицію українського 

вояка» [54, спр. 30, арк. 14]. 

Боротьба з радянськими партизанами була складною 

і напруженою, батальйон ніс втрати. Найбільше – у бою 

29 вересня 1942 р. в районі Лепеля на Вітебщині – 26 воя-

ків. У листі до митрополита УГКЦ капелан о. Дурбак писав: 

«Цей останній місяць, то є вересень, був повний таких не-

сподіванок. В останніх часах партизани, що тепер є прави-

льними військовими формаціями, стали дуже агресивними. 

Дня 30 вересня похоронив я в збірній могилі двадцять шість 

найкращих найвідданіших хлопців з нашого куреня… Кочує-

мо аж по багнах Білорусі й надію вже втрачаємо, чи доведеть-

ся нам ще забачити золотоверхий» [205, с. 157–158]. 

Одним із обов’язків капелана було ведення обліку по-

леглих, місця їх поховань і повідомлення родинам. У листі 

до батька командира чоти Р. Кашубинського – священика 

о. І. Кашубинського він писав: «Ромко поляг геройською 

смертю вояка-старшини в лютій січі з партизанами, коли 



 – 125 – 

разом із своєю чотою конвоював транспорт наших ранених. 

Поранений у голову, поліг серед своїх 21 товаришів. Усіх 

поховав я у збірній могилі вчора, т.є. 30.09.42. Ромко помер 

29.09.42 о год. 3:30. Прийміть Всечесніший Отче, найглиб-

ше співчуття від мене і від всіх товаришів зброї Вашого Си-

на. Хай Бог ласкавий дасть Вам сил знести тяжкий болю-

чий удар. З християнським привітом о. Всеволод Дурбак, 

поручик-капелан» [132, с. 75]. 

У грудні 1942 р. внаслідок політичних заяв з боку ко-

мандування батальйону, український легіон відкликали з 

Білорусії, а по прибутті до Львова всі старшини були заа-

рештовані, зокрема й капелан о. І.-В. Дурбак, якого на від-

міну від інших скоро звільнили. Лише за три місяці їх зві-

льнили при умові вступу до дивізії «Галичина», яка форму-

валася у Львові. Згодом митрополит А. Шептицький ске-

рував о. Дурбака капеланом до дивізії «Галичина», де він 

став душпастирем санітарної сотні, а невдовзі – 5-го стріле-

цького полку [132, с. 75–78]. 

Отже, капелани перших українських військових форма-

цій Другої світової війни отці Іван Гриньох та Іван-Всеволод 

Дурбак започаткували нову сторінку в історії українського вій-

ськового духовництва. Продовжуючи традиції польових духів-

ників Галицької армії, вони, працюючи в складних військово-

політичних умовах, гідно виконували свої функціональні 

обов’язки, використовували усі можливі засоби впливу для під-

тримки морально-бойового духу українських вояків, знаходили 

методи співробітництва з часом ворожим оточенням, керували-

ся прагненням сприяти українській справі. 

 

 

5.2. Капелани української дивізії «Галичина» 

 

Ще й сьогодні, через більш як 60 років від того часу, 

коли утворена на західноукраїнських землях добровольча 

дивізія «Галичина» схрестила свою зброю з радянським вій-

ськом під Бродами, її виступ проти повернення більшови-
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цького режиму не має однозначної оцінки. Частина нашого 

суспільства, за висловом історика А. Боляновського, вважає, 

що дивізія «поряд з іншими національними військовими 

формуваннями стала однією з ланок у вікових змаганнях 

українців за створення власної збройної сили», як вагомого 

аргументу у боротьбі за державність [169, с. 7]. Ця думка 

знаходить розуміння навіть у Росії, про що свідчить показ 

на московському телебаченні у липні 2004 р. документаль-

ного фільму, присвяченого дивізії «Галичина» – «Війна. 

Український рахунок». 

Водночас, чималий загал українців все ще дотриму-

ється стереотипів, створених комуністичною пропагандою 

щодо «Галичини» як військового союзника і пособника на-

цистської Німеччини. В радянській історіографії її існуван-

ня усіляко замовчувалося або брутально фальсифікувалося. 

Лише в часи незалежності за допомогою архівних докумен-

тів та праць діаспорних істориків створиться об’єктивна істо-

рія найбільшого регулярного українського з’єднання доби 

Другої світової війни. Насамперед, відзначимо глибоконаукові 

дослідження А. Боляновського [169; 170] і Р. Колісника [242].  

Шлях до заснування власної збройної сили для украї-

нців був досить складним. Ще до радянсько-німецької війни 

політичні угруповання української еміграції: націоналісти 

ОУН, республіканці з табору УНР, монархісти П. Скоро-

падського зверталися до Берліну з пропозиціями утворити з 

метою відновлення самостійної України українське військо, 

яке б взяло участь у її визволенні. Але Гітлер відкидав усі 

проекти формування українських дивізій. «Великим боже-

віллям відносно окупованих східних областей було б дати 

поневоленим народам зброю, – заявляв фюрер на одній з 

нарад у квітні 1942 р. – Історія вчить, що усі пануючі наро-

ди гинули, як тільки дозволяли поневоленим народам мати 

зброю» [293, с. 154].  

Проте, рейхсфюрер СС Г. Гіммлер з перших днів вій-

ни формував в Україні озброєні охоронні батальйони і міс-

цеву поліцію (всього близько 220 тис. вояків), а команду-
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вання вермахту широко практикувало залучення до боро-

тьби з Червоною армією допоміжні частини, утворені здебі-

льшого з військовополонених українців. За підрахунками 

М. Семиряги, щонайменше мільйон громадян СРСР слу-

жили у вермахті, з них до 200 тис. у 180 національних легі-

онах [315, с. 473].  

Та лише у березні 1943 р. зусиллями Українського 

Центрального Комітету під проводом В. Кубійовича та гу-

бернатора Галичини Отто Вахтера отримано від 

Г. Гіммлера дозвіл сформувати у краї добровольчу піхотну 

дивізію. Відтак, 28 квітня 1943 р. у Львові в присутності ти-

сяч львів’ян урочисто проголошено про створення українсь-

кої дивізії «Галичина». Для її формування створено Війсь-

кову Управу під головуванням колишнього командира бри-

гади УГА уродженця Щиреччини полковника абверу 

А. Бізанца. До неї увійшли виключно українці, здебільшого 

колишні старшини Галицької армії на чолі з генералом 

В. Курмановичем, серед них колишній Начальний духівник 

Галицької армії, уродженець Львівщини, професор Бого-

словської академії і соборний крилошанин Митрополичої 

Капітули у Львові о. Василь Лаба [266, с. 157]. 

Утворення української дивізії було схвально сприйня-

то більшістю населення краю, про що свідчило зголошення 

близько 80 тис. добровольців, яких вистачило б на п’ять-

шість дивізій. Акцію підтримало греко-католицьке духовен-

ство на чолі з митрополитом А. Шептицьким, який вважав 

її першим кроком створення української армії. Митрополит 

неодноразово зустрічався з членами Військової управи, де-

легаціями дивізійників, у ході яких вирішувалися пробле-

ми щодо духовної опіки над вояками, оскільки вона вияви-

лася досить складною. 

У збройних формуваннях СС, які мали близько 40 ди-

візій, служби військового духовенства не існувало. Коман-

дування СС вимагало від особового складу відрікатися від 

християнської віри, хоча значна частина дивізій була сфо-

рмована у країнах Прибалтики, Балкан, Центрально-
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Східної Європи, населення яких було досить релігійним й 

дотримувалося католицької, православної чи греко-

католицької віри. Митрополит А.Шептицький та його при-

бічники в УГЦК та Військовій управі наполегливо домага-

лися зробити виняток для української дивізії «Галичина» й 

впровадити в ній інститут капеланів. 

Одним з мотивів опору з боку німецького команду-

вання було побоювання, що митрополит, маючи великий 

вплив на галицьке суспільство, може скерувати дивізію 

проти німецьких інтересів, зокрема приєднає до руху опору 

в краї. Шеф німецької поліції безпеки і СД обергрупенфю-

рер Кальтенбруннер попереджав Гіммлера: «митрополит 

Шептицький, разом з своїм греко-католицьким духовенст-

вом, вже давно намагався приєднати Схід до Ватикану». 

Він, очевидно, має намір продовжувати таку саму політику 

в дивізії. У відповіді від 16 липня 1943 р. штаб Гіммлера 

заспокоював підлеглого: «Рейхсфюрер СС розглянув Вашого 

листа, у якому Ви розмірковували про вступ греко-

католицьких священиків до стрілецької дивізії СС та 

пов’язану з цим небезпеку. Я можу Вам повідомити, що 

рейхсфюрер СС дозволив на вступ священиків. Найкраще 

буде, коли обергрупенфюрер СС Бергер викличе митропо-

лита і повідомить йому, що допоки священики матимуть 

добрий вплив на військо, вони залишаться. Якщо вони дія-

тимуть інакше, ми їх усунемо, а провину за це перекинемо 

на митрополита. На думку рейхсфюрера СС, вступ свяще-

ників до стрілецької дивізії СС «Галичина» справить пози-

тивне враження» [169, с. 45]. 

Отже Гіммлер проігнорував застереження і дозволив 

допуск капеланів від УГКЦ до дивізії, майже всі вояки якої 

були глибоко віруючими парафіянами уніатської церкви. 

Для реалізації створення служби капеланів у Військовій 

Управі засновано відділ духовної опіки на чолі з 

о. В. Лабою, який обійняв посаду референта душпастирства 

при Головній Бойовій Управі. Проте, вже з перших днів за 

ним та іншими українськими капеланами чинився нагляд. 
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Зокрема, великого розголосу серед німців набула перша 

проповідь о. В. Лаби у храмі св. Юра на честь проголошен-

ня формування дивізії «Галичина». У ній було віддано на-

лежне Берлінові й виголошена подяка. «Німецький уряд за 

згодою фюрера німецького народу дозволив галицьким 

українцям створити свою власну добровольчу дивізію, – від-

значав о. В. Лаба, наголошуючи, – у своїй історії українсь-

кий народ зазнав багато кривди від народів, які з ним були 

споріднені і з ним сусідували, які годувалися з його чорно-

зему, яких він охороняв від азійських орд, яким він ніс ку-

льтуру на темну північ… На сьогоднішньому святі постає 

українське національне військо, знову повертаються Січові 

Стрільці, нитка української армії, яку так нагло було пере-

різано… Ми одержуємо змогу створити стрілецьку дивізію. А 

це воскресіння Української Галицької Армії, це нав’язування 

до нашої військової традиції» [76, 1945, 15 травня].  

Ця проповідь була німцями записана на платівку й 

передана губернатору О. Вехтеру, який надіслав її шефу 

особистого штабу Гіммлера оберштурмбанфюреру Р. Брандту. 

З текстом проповіді ознайомився начальник Головного 

управління СС обергрупенфюрер Г. Бергер. Наголошуючи, 

що «У промові є деякі небезпечні мовні звороти, але ми «ви-

рвемо зуба!» Бергер доповів про виступ о. В. Лаби рейхсфю-

реру, який доручив викликати митрополита у Берлін і 

з’ясувати його позицію щодо призначення дивізії. Замість 

хворого митрополита до Берліну виїхав о. В. Лаба. 

Поважний, високоосвічений професор (він знав десять 

мов) справив на Бергера позитивне враження. У звіті Гімм-

лерові про зустріч і бесіду з керівником служби капеланів 

«Галичини» німець повідомляв, що українець в часи Пер-

шої світової війни був капеланом гірських стрільців групи 

«Коломия» в австрійській армії, був відзначений нагорода-

ми. Йому було поставлено відповідні завдання, при чому 

Бергер підкреслював керівникові відділу духовної опіки 

Військової Управи і служби капеланів, яку «велику ласку 

зробив для дивізії райхсфюрер, дозволяючи їй мати своїх 
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священиків». У звіті зазначалося, що в штаті дивізії має бу-

ти 12 капеланів, які 20 серпня 1943 р. будуть проходити 

військовий вишкіл упродовж півтора місяців у таборі Зенн-

гайм у Ельзасі [242, с. 87–88]. 

Після успішного завершення першого етапу форму-

вання дивізії Військова Управа у повному складі 8 липня 

1943 р. мала аудієнцію у митрополита Шептицького, під час 

якої висловила подяку йому та всьому галицькому духовен-

ству за сприяння у створенні української дивізії. «Мені було 

дуже приємно ствердити, як живо цікавиться Екселенція 

Митрополит справою дивізії і як докладно він про цю спра-

ву поінформований,» – відзначав полковник Бізанц. – У 

Святоюрській катедрі з Богом починали ми нашу справу і 

на Святоюрську гору знову прийшли, закінчивши першу 

фазу праці – набірну акцію, стоячи перед початком другої 

фази – військового вишколу [87, 1943, 10, 14 липня].  

Дивізія формувалася як напівмоторизована піхотна 

(гринадирська) за штатами частин вермахту й отримала 

остаточне найменування 14-та Гринадирська дивізія Зброї 

СС (Галицька ч. 1). Вона мала три піхотні 29-й, 30-й та 31-й 

полки, 14-й артилерійський полк, окремі дивізіони – важкої 

артилерії, противотанкової артилерії, зенітний, фюзиленрів 

(розвідувальний), а також батальйони зв’язку, саперний, та 

інші тилові підрозділи й нараховувала в часи відходу на 

фронт улітку 1944 р. 15300 вояків. Слід зауважити, що кі-

лька тисяч добровольців, яких не було зараховано в дивізію 

«Галичина», німецьке військове командування скерувало в 

інші формування, зокрема дивізію «Вікінг» [170, с. 370], 

групу Баєрсдорфа та ін. На жаль, незважаючи на наявність 

досвідчених українських старшин, активних учасників виз-

вольних змагань 1914–1921 рр., всі командні посади від ко-

мандира батальйону до командира дивізії довірені лише 

німцям. Українські старшини отримували посади команди-

рів сотень, чот та ін. 

Згідно угоди з німецьким командуванням було впро-

ваджено посади капеланів у кожному піхотному полку, а 
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також у окремих дивізіонах і батальйонах. Укомплектуван-

ня дивізії капеланами не складало великих труднощів. Пі-

сля заклику митрополита Шептицького до духовенства 

УГКЦ усіляко сприяти акції набору добровольців, чимало 

священиків зголосилися до дивізії. Серед перших доброво-

льців були колишній капелан УГА о. Іван Галибей, оо. Ро-

ман Головатий, Іван Дубчевський, Роман Косович, а також 

23 абітурієнти Львівської духовної семінарії [205, с. 156 ]. 

Крім того, за вказівкою митрополита Шептицького до 

дивізії були скеровані 12 священиків Львівської архиєпар-

хії УГКЦ на посади капеланів штабу дивізії, полків і окре-

мих дивізіонів, батальйонів. Серед них були: колишній ка-

пелан куріня ім. Є. Коновальця, завідатель в Лучинцях 

Іван-Всеволод Дурбак, завідатель в Містках на Самбірщині 

Емануїл Кордуба, студит чину Св. Теодора Василь-Всеволод 

Лещишин, крилошанин Митрополичої Капітули Роман Ло-

бодич, завідатель в Середопільцях Юрій Ванчицький, заві-

датель у Білявцях Ісидор Нагаєвський, катехит із Сколе 

Данило Ковалюк, завідатель у Львові Северин Сапрун, 

священик із Львівщини Михайло Левенець, а також Осип 

Карпинський, Йосиф Кладочний, Іван Голойда. За подан-

ням начального духівника дивізії о. В.Лаби Митрополичий 

Ординаріат УГКЦ скерував їх до служби капеланів «Гали-

чини». Згодом до них приєднався Богдан Левицький 

[54, Оп. 1, спр. 163, арк. 49–51]. 

У липні 1943 р. всі священики, призначені до дивізії, 

виїхали у вишкільний табір Зенгайм у Франції з листом від 

О. Вехтера до коменданта табору, в якому наголошувалося, 

що українські католицькі священики – кандидати на поса-

ди капеланів дивізії «Галичина» мають пройти ґрунтовний 

військовий вишкіл, оскільки дивізія призначена на більшо-

вицький фронт. Українців зведено у так звану «Особливу 

групу», одягнуто у військові однострої й розміщено у казар-

мі по двох у кімнаті. Упродовж майже трьох місяців вони 

проходили вишкіл як звичайні вояки за програмою підста-

ршин. На початку жовтня вони повернулися в Галичину і 
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після короткої відпустки прибули в дивізію. Вони отримали 

призначення: капеланами піхотних полків о. М. Левенець 

(29-й), о. П. Кладочний (30-й), о. Б. Левицький (31-й), 14-го 

артилерійського – В. Лещишин, дивізіону зброї СС 

І. Дурбак, отці Д. Ковалюк, І. Голойда та О. Карпінський 

виїхали у вишкільні табори в південній Франції капела-

нами інших піхотних полків, які формувалися й водночас 

проходили вишкіл. І. Нагаєвський став дивізійним духів-

ником і заступником о. В. Лаби, який здебільшого знахо-

дився у Львові. 

У своїх спогадах о. І. Нагаєвський відзначав, що перед 

від’їздом до місця призначення він мав аудієнцію у митро-

полита А. Шептицького й отримав благословення для паст-

ви і себе. «Я знаю про Ваше призначення і радий, що робите 

велику особисту жертву, – говорив митрополит. – Хай Бог 

благословить вас на важку працю і труди. Дбайте про на-

ших добрих юнаків, бо вони надія, народу. Ваше призна-

чення дуже важке і відповідальне і маєте дбати про душі 

ідейних людей і хоронити їх перед впливом агностиків. Я 

уділяю вам всі повновласті і привілеї, які даються духов-

ним, що виконують свої обов’язки в небезпеці смерті. Не 

знаємо, що зарядить Боже Провидіння. Про свою працю по-

давайте мені свої звіти на письмі, а як буде можливо, при-

ходьте сюди особисто, як тільки зможете. Хай Бог благосло-

вить вас на важну і відповідальну працю. Ми тут будемо 

молитися за вас усіх [141, с. 45]. 

Слід відзначити, що між митрополитом і вояками, зо-

крема капеланами дивізії «Галичина», з перших днів її іс-

нування склалися тісні стосунки. Із розкиданих по всій Єв-

ропі 45-ти вишкільних таборів до Львова приходили вістки 

від вояків дивізії. Характеризуючи перебування «Особливої 

групи» українських священиків у таборі Зеннгайм, о. Осип 

Карпінський у листі від 29 серпня 1943 р. повідомляв мит-

рополита Шептицького про хід вишколу: «Переходимо ви-

шкіл, з яким польовий духівник мусить бути обізнаним, та 

призвичаємося до військової дисципліни, яка не справляє 
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нам найменшої трудності. На загал поводиться нам не-

зле, трактування нас з сторони старшин зовсім коректне, 

багато маємо уступок та удогіднень… Наш вишкіл трива-

тиме до 1 жовтня, а після будемо призначені до поодино-

ких частий дивізії… Кожного дня маємо теоретичне на-

вчання, як також і вправи з військового впоряду» [54, 

Оп. 1, спр. 163, арк. 52].  

2 січня 1944 р. з нагоди Різдва Христового вітального 

листа митрополитові надіслали капелан 29-го полку та його 

тимчасовий командир Є. Побігущий. «В цю святочну хви-

лину Христового Рождества – писали вони, – старшинський 

корпус підстаршини та стрільці 29-го полку СС Доброволь-

чої дивізії «Галичина» приєднуються до голосів Великої 

Української Громади та висловлюють свої синівські поба-

жання. Хай народжене Боже Дитя ще довгі літа кріпить 

Ваші сили, благословить Ваші задуми та почини та допо-

може здійснити Вашу велику ціль поєднання всього Украї-

нського Народу в одному винограднику Христа під Вашим, 

Екселенція, проводом». Невдовзі вояки отримали теплу ві-

дповідь митрополита [54, Оп. 4, спр. 223, арк. 158].  

Отже, після закінчення прискореного вишкільного 

курсу українські капелани розпочали свою діяльність у ча-

стинах дивізії, які майже до літа 1944 р. перебували у да-

лекому тилу й ретельно готувалися до боїв. Вони були урів-

няні в правах і стані з офіцерським складом, носили війсь-

кову форму, але мати нагрудний хрест, як було колись у 

австрійській армії, їм носити заборонили. Знаходилися ка-

пелани звичайно при штабах полків і окремих підрозділів, 

звідки постійно роз’їжджали по куренях і сотнях для вико-

нання функціональних обов’язків. О. В. Лаба як член Вій-

ськової Управи здебільшого перебував у Львові й керівниц-

тво діяльністю капеланів здійснював, головним чином, його 

заступник о. І. Нагаєвський, який знаходився при штабі 

дивізії, її командир генерал Ф. Фрайтаг зустрів українсько-

го священика досить коректно. «Перш усього він сказав ме-

ні, – писав капелан дивізії, – що я належу до штабу Дивізії, 
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що був тоді в початковій стадії, і просив мене, як впливову 

на українських добровольців людину співпрацювати з ним 

в тій справі. При цьому він запевнив мене про свою готов-

ність прийняти мене коли-небудь і послухати моїх порад та 

сугестій, справа йтиме про добро Дивізії. Я запевнив його, 

що моїм завданням є працювати для добра стрільців, а тим 

самим для добра Дивізії, бо й на це призначили мене сюди. 

Водночас я просив його, щоб і він питав мене про мою дум-

ку, якби вийшла яка трудність» [141, с. 55].  

Слід відзначити, що командир дивізії прийшов з по-

сади керівника поліції, не був досвідченим і обізнаним вій-

ськовиком. До того ж не усвідомлював специфіки команду-

вання українськими добровольцями, й відносин з польови-

ми духівниками. Зокрема, він мав намір зарахувати 

о. І. Нагаєвського у відділ пропаганди штабу дивізії й під-

порядкувати його німецьким старшинам. 

Проте, о. І. Нагаєвський заявив, що його завданням є 

душпастирська праця, і він керується вказівками вищої ду-

ховної влади, тобто митрополита А. Шептицького, від кого 

отримує інструкції. В одній з них зокрема наголошувалося: 

«Всі намагання священика повинні зосереджуватися на 

здобутті довір’я вояків, на пізнанні їхнього характеру й ду-

ші, щоб у критичний момент мати на них відповідний 

вплив та допомогти командирові частини осягнути його ме-

ту» [242, с. 88]. 

Оскільки у німецькій армії не існувало організованої 

служби польового духовенства, українським капеланам до-

велося опрацьовувати у ході формування дивізії необхідні 

керівні документи для забезпечення ефективного функціо-

нування служби. За дорученням о. В. Лаби капелан  

29-го піхотного полку о. М. Левенець склав детальну ін-

струкцію для польового духовенства дивізії. Вона визначи-

ла головні обов’язки священиків бойових частин і підрозді-

лів. Насамперед, вони були зобов’язані кожної неділі відп-

равляти Службу Божу і виголошувати проповіді. Зрештою 

відправляти її можна було й у будній день за згодою коман-
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дування. Воякам підрозділів, розкиданих далеко від шта-

бів, дозволялося відвідувати місцеві римо-католицькі хра-

ми, для чого капелани мали домовлятися з їх настоятеля-

ми. Два рази на тиждень капелан повинен проводити з осо-

бовим складом виховні бесіди на теми щодо чесного 

виконання службових обов’язків, дотримання норм христи-

янської моралі, готовності до самопожертви в бою з ворогом, 

вірність батьківщині й товариству, отже виховувати і підт-

римувати високий морально-бойовий дух вояцтва. 

Значну увагу в інструкції для капеланів приділено їх 

участі в інших виховних заходах: організації культурно-

розважальних акцій, стрілецьких хорів, бібліотек. Пропо-

нувалося щотижня давати воякам огляд світових подій, за-

безпечувати їх військовою пресою, інформувати про офіцій-

ні повідомлення вермахту з ситуації на фронтах. Капелану 

вмінялося в обов’язок виховувати у вояків гідне ставлення 

до місцевого цивільного населення. Коли до вояків прибу-

вала родина, саме капелан повинен був опікуватися її роз-

міщенням та харчуванням [137, с. 21–22].  

«Дбайте про душі стрільців», – так говорив мені Слуга 

Божий Митрополит Андрей восени 1943 року, коли благос-

ловив мене на важке життя – обняти обов’язки духівника 

стрільців дивізії «Галичина», – писав у спогадах о. І. На-

гаєвський. – Ці слова великого святця коротко і ядерно вия-

снювали мені майбутні обов’язки в погоду й негоду, в дов-

гих маршах і під градом куль. Обов’язок польового духівни-

ка, до якого я був покликаний, був глибоко людський і 

батьківський. Стрільці в часі вишколу й у часі боїв вияви-

лися добрими парафіянами. Я любив їх наче своїх власних 

братів або синів. Кожний духівник був між стрільцями жи-

вим свідком їх релігійних, моральних і національних ідеа-

лів, за які вони в кожній хвилині готові були віддати своє 

життя. Багато разів я мав нагоду пізнати вартість їх сер-

дець. Скільки Божих ласк я одержав, що залишили глибо-

кий слід у моїй душі. Стоючи на колінах біля важкого ра-

неного, якому міномет обірвав руки і ноги, але в його очах 
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ще жевріло життя, я кріпив його упованням на Господа і 

виправляв на вічну дорогу… Так багато вмирало синів мого 

народу. Вони життя своє віддали на його захист і на його 

вічну славу, бо «немає більшої любови, як хто душу свою 

покладе за друзів своїх» [141, с. 10].  

Під час перебування українських частин у вишкіль-

них таборах європейських країн, переважно з католицьким 

населенням, капелани встановлювали тісні контакти з міс-

цевими священиками і населенням. Капелан 7-го піхотного 

полку Дмитро Ковалюк згадував про відносини українських 

вояків з населенням Сальє-де-Борн у Франції, країні басків: 

«Нарід відносився до нас ворожо, бо вважали нас за німець-

ких СС, але скоро змінили свою думку, завдяки Службі Бо-

жій, яку ми відправляли кожної неділі. Місцевий парох 

дуже щиро мене прийняв, коли довідався, що ми не німці, а 

українці… Мешканці міста були здивовані, що ми ідемо до 

церкви, бо німецькі СС не були віруючими. З цікавістю 

прийшли місцеві люди на нашу Службу Божу. Їх полонив 

наш гарний хор і вони дуже часто заходили на нашу Служ-

бу Божу.» Такі ж дружні відносини склалися з мешканцями 

м. Тарб у Франції, куди було перекинуто полк. О.Д. Кова-

люк свідчив, що «населення переконалося, що ми не якісь 

гестапівці, але вояки поневоленого народу, і ми не прийш-

ли тут заводити якісь порядки. Вони до нас дуже добре ста-

вилися, наші вояки у них могли купувати харчі, чого не мо-

гли отримати німці» [134, с. 36–39].  

Цікаве свідчення про організацію і проведення Служ-

би Божої у вишкільному таборі Гайделягрі навів у спогадах 

о. І. Нагаєвський: «У цьому таборі Богослужіння відбували-

ся на великій площі серед соснового лісу. Посередині було 

приготоване підвищення з дощок, а на ньому стояв звичай-

ний стіл, застелений обрусами, і все інше за приписами 

українського обряду, і при ньому польовий духівник відп-

равляв св. Літургію. Тисячі добровольців з піснею на устах 

маршували сотнями на призначене місце й уставлялися у 

формі букви «П», так що престіл стояв посередині. Перед 
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кожною важливою частиною св. Літургії сурмач грав мело-

дію і по закликах старшин стрільці ставали на «Струнко». 

Після співання св. Євангелії я щонеділі виголошував про-

повідь, призначену для молодих добровольців, щоб зміцни-

ти їх у вірі й заохотити до практикування християнських 

чеснот» [141, с. 49–50].  

Взимку 1944 р. дивізія «Галичина» була зосередже-

на у таборі Нойгаммер й розміщена у добре облаштова-

ному військовому містечкові, де завершувала вишкіл. 

Були створені умови для плідної праці капеланів. Саме в 

цей період все частіше загострювалися відносини з німе-

цьким командуванням. Головною причиною було праг-

нення священиків до незалежності від німців у сфері сво-

єї діяльності й пряме підпорядкування митрополиту 

УГКЦ. У зв’язку з поразками на фронті та поширенням 

бойової діяльності УПА німці з великою підозрою почали 

ставитися до українців. Пізніше штандартенфюрер СС 

Г. Вольф заявляв: «Ми в РСГА були проти творення диві-

зії, не вірячи в українську щирість відносно співпраці з 

німцями. Для нас було очевидно, що ми вишколюємо сво-

їх ворогів, які скоріше чи пізніше пристануть до УПА» 

[214, с. 26]. Це проявлялося спочатку у принизливому 

ставленні німецьких офіцерів та генерала Ф. Фрайтага 

до вояків, а згодом до посиленої діяльності гестапо в се-

редовищі дивізії й арештах старшин і стрільців, зокрему 

розстрілі стрільця Бурлаки з Чортківщини за незначний 

проступок. Капелани дивізії, насамперед о. І. Нагаєв-

ський, неодноразово вступали у конфлікти з німцями, ві-

дстоюючи стрілецтво від огульних звинувачень і переслі-

дувань. Це призвело до усунення з посади дивізійного 

капелана о. І. Нагаєвського перед відправкою дивізії на 

фронт і призначення на його місце о. Володимира Стецю-

ка, який щойно прибув з Галичини й не мав достатнього 

досвіду праці на такій важливій посаді, що цілком влаш-

тувало генерала Ф. Фрайтага. О. І. Нагаєвський деякий 

час перебував під домашнім арештом і чудом уник відп-
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равки в концтабір Дахау. Життя йому врятував о. В. Лаба, 

який знав, що німецьке командування дивилося на україн-

ських капеланів як на ворогів, принаймні як «політично 

підозрілих». Він звертався до митрополита А. Шептицького, 

інформував його про ситуацію, а також заступився за диві-

зійного капелана перед німецьким командуванням. 

Оскільки дивізія «Галичина» належала до формації 

СС і мала виконувати поліцейські функції, то перше бойове 

хрещення її вояки і капелани пройшли в операціях проти 

радянських партизанів у лютому 1944 р. Тоді сформована 

на базі дивізії бойова група під командуванням оберштурм-

банфюрера СС Ф. Баєрсдорфа силою близько 1700 вояків 

була скерована в північно-західні райони України та півні-

чно-східні місцевості Польщі проти радянської партизансь-

кої дивізії П. Вершигори. Капеланом групи було призначе-

но о. І.-В. Дурбака. У боях лютого-березня 1944 р. українсь-

ка бойова група завдала відчутної поразки радянським 

партизанам. Не обійшлося й без втрат, лише в бою під 

Фрамполем полягли 25 українських стрільців. У останню 

дорогу їх проводив панахидою капелан групи. Він же опі-

кувався пораненими та сповідував безнадійних. Як було 

впроваджено інструкціями, капелан складав списки вбитих 

і поранених, місць поховань, облаштовував їх стрілецькими 

хрестами з написами.  

Зауважимо, що з групи Ф. Баєрсдорфа у лютому виді-

лено роту стрільців з капеланом о. І-В. Дурбаком для участі 

в похоронах віце-губернатора Галичини О. Бауера, вбитого 

радянським агентом М.Кузнєцовим [170, с. 386]. 

У ті ж дні 4-й та 5-й піхотні полки галицьких добро-

вольців, які не увійшли до складу дивізії, були перекинуті 

проти партизан в Галичину і Холмщину. Зокрема, 4-й полк, 

де капеланом був о. Осип Карпінський, діяв на Бродівщині 

проти радянських і польських партизанів. Згодом його полк 

скеровано під Тернопіль, де у березневих боях він був розг-

ромлений. У живих лишилося всього близько 200 вояків, 

яких прилучено до дивізії. 
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У зв’язку із загрозливого ситуацією на фронті, на по-

чатку липня 1944 р. дивізія «Галичина» прибула в район 

Бродів, де зайняла рубіж оборони Пониква–Заболотці–

Чехи–Монастирка–Руда Брідська. Саме у ті дні війська ра-

дянського 1-го Українського фронту під командуванням 

маршала Івана Конєва готувалися до рішучого наступу на 

Львів. Його сили набагато перевищували противника, зок-

рема у піхоті – в 3–5 разів, гарматах – у 6, а у танках і авіа-

ції – в чотири рази. 13 липня маршал Конєв завдав могут-

нього удару і своїми танковими арміями вже 20 липня ото-

чив німецьке угруповання, розвиваючи подальший наступ 

на львівському напрямі. 

Полки української дивізії вступили у важкі кровопро-

литні бої в районі Сасів, Майдан, Гута Пеняцька, Опаки. Її 

вояки хоробро билися з противником, зазнаючи значних 

втрат. Отримавши наказ на прорив з кільця, близько трьох 

тисяч пробилися у район Старого Самбора й відійшли в За-

карпаття. До тисячі дивізійників влилися в лави УПА. За 

підрахунками Т. Гунчака, не менш як сім тисяч вояків за-

гинули і близько двох тисяч потрапили у радянський по-

лон. Невдовзі нарком внутрішніх справ СРСР Л. Берія до-

повів й Сталінові, що радянськими військами розгромлена 

під Бродами українська дивізія «Галичина» й серед її орга-

нізаторів і військовиків назвав головного капелана дивізії 

о. Василя Лабу. 

Польові духівники дивізії постійно були серед вояків. 

Загинули, або пропали безвісти половина капеланів, зок-

рема о. В. Лещишин, В.-І. Дурбак, о. В. Стецюк (був роз-

стріляний за наказом генерала Фрайтага, нібито за не-

виконання наказу), важко поранений і не повернувся в 

дивізію о. Й. Кладочний – капелан 30-го полку. У перші 

дні після прориву щасливо повернулися до 29-го полку 

о. М. Левенець і до 31-го полку о. Б. Левицький. Під час 

переходу через Лемківщину поляками вбитий о. І. Го-

лойда [242, с. 90]. 
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5.3. Капелани 1-ї Української дивізії  

Української Національної Армії 

 

Довідавшись, що багатьом воякам дивізії «Галичина» 

вдалося з боями вирватися з оточення, Гіммлер вже 7 серп-

ня 1944 р. віддав розпорядження про її відновлення. 4 вере-

сня в таборі Нойгаммері з близько шести тисяч стрільців і 

старшин були сформовані полки і окремі підрозділи. Цією 

роботою керували А. Бізанц, М. Хронов’ят, Є. Побігущий та 

група німецьких офіцерів на чолі з генералом Фрайтагом, 

який зумів за бездарне командування під Бродами зароби-

ти Залізний Хрест. 

У відновлену дивізію повернулися частина колишніх і 

нові капелани, якими були повністю укомплектовані її час-

тини. Капеланом дивізії призначено о. Михайла Левенця, 

відзначеного за бої під Бродами Залізним Хрестом, капела-

ном штабу – о. Л. Сивенького. Полковими капеланами ста-

ли: о. І. Нагаєвський, якого поновлено на службі заходами 

митрополита А. Шептицького капеланом 29-го полку; 

о. М. Равушинський (30-й полк), о. Б. Левицький (31-й), 

о. Е. Кордуба (гарматний полк), о. О. Бабій, Д. Ковалюк, 

О. Маркевич (Запасний полк), о. І. Томашівський (санітарні 

підрозділи), о. Ю. Габрусевича з великими труднощами че-

рез Гіммлера полковник А. Бізанц повернув у дивізію з ди-

візії «Вінінг» з частиною українських вояків. Він став капе-

ланом окремого запасного куреня [179, с. 142–143]. 

Вже у жовтні ще не до кінця укомплектовану і озброє-

ну українську дивізію було перекинуто в Словаччину для 

придушення повстання, яке вибухнуло за ініціативою ко-

муністів і підтримувалося Радянським Союзом, щоправда, 

повстанці скоро розбіглися по домівках і окремі зіткнення 

відбувалися лише з невеличкими партизанськими загона-

ми, зокрема радянськими. Полки дивізії дислокувалися в 

районі м. Жиліна й встановили дружні стосунки з місцеви-

ми жителями, чому сприяла праця військових священиків. 

Колишній дивізійник, нині відомий історик з української 
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діаспори Василь Верига згадував про похорон стрільця Ми-

хайла Грицика: «Похоронні богослужіння відправив о. Рату-

шинський 10 листопада в місцевім костелі, заповненому 

людьми. А в поході на цвинтар дівчата в білих сукнях несли 

вінки, які зложили на свіжій могилі. Під кінець похорону при-

їхав також і командир куреня майор Віттенмаєр, який поба-

чивши стільки людей, не міг не надивуватися, що цивільне 

словацьке населення громадою прощало українського вояка, 

якби одного зі своїх односельчан» [179, с. 172, 173]. 

Про подібний випадок – похорон десятника Дмитра 

Січкарука з 29-го полку, який загинув у сутичці з радянсь-

кими партизанами, розповідав С. Мединський: «Похорон 

молодого десятника відправив о. М. Левенець. За домови-

ною несли вояки кілька вінків, були вінки й від місцевого 

населення. На цвинтарі зібралося ще більше людей; також 

з поблизької місцевости, де ми попередньо перебували, 

прийшло багато людей» [70, 1972, ч. 37, с. 627].  

Саме у ті дні до дивізії прийшла сумна звістка про 

смерть митрополита А.Шептицького. З цієї нагоди головний 

капелан о. М. Левенець підготував спеціальний наказ по 

дивізії, який був підписаний генералом Фрайтагом. У ньо-

му зокрема відзначалося: «Наша Дивізія тратить в Його Ек-

селенції одного із своїх найвизначніших приятелів і най-

старших добродіїв. З приводу смерти високодостойного мит-

рополита Андрея графа Шептицького наказую: 1. Полеві 

духівники Дивізії мають присвятити неділю 19.11.44. Па-

нихиду (Заупокойну Службу Божу) пам’яті Покійного Мит-

рополита. 2. В проповіді висвітлити діяльність та всі заслу-

ги Митрополита графа Шептицького, як теж вказати на йо-

го єдине в своїй багатогранності значіння для українського 

народу. 3. У всіх частинах присвятити тижні від 12–19.11.44 

в рамках світоглядного навчання одну годину Особовості 

Покійного Митрополита» [179, с. 174].  

За традицією галицькі вояки дивізії гідно святкували 

Різдво 1945 р. На Свят-Вечір у кожній сотні розпоряджен-

ням головного капелана о. М. Левенця відбулися спільні 
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святі вечері з кутею, варениками та ін. й з колядою. Стрі-

льців поздоровляли командири як українці, так і німці.  

7-го січня у розташуванні штабів полків у словацьких кос-

телах у присутності вояків і місцевого населення відбулися 

урочисті Різдвяні богослужіння. На Йордана 19 січня, зок-

рема у 30-му полку, зусиллями капелана М. Ратушинського 

на центральній площі міста встановлено великого хреста, 

облаштовано прикрасами платформу як вівтар, поруч – бо-

чка зі свяченою водою. Капелан відправив йорданські бого-

служіння, посвятив вояків, а вартова сотня відсалютовала 

трьома залпами з крісів. Широку участь брало у цих захо-

дах місцеве населення. 

Наприкінці січня 1945 р. частини дивізії покинули 

Словаччину. Згідно наказу командувача 1-ї німецької тан-

кової армії генерала Г. Хейнріці вона перекидалася в Юго-

славію проти партизанської армії Тіто. Перед відходом у всіх 

частинах капелани відслужили Службу Божу. «У словацькій 

церкві я відслужив св. Літургію, під час якої співав наш хор, – 

згадував о. І. Нагаєвський. – Цю св. Літургію ми служили в 

наміренні словацького народу за їх щиру гостинність до нас. У 

моїй проповіді я просив прощення за всі «вольнії і невольнії» 

недотягнення наших стрільців і запевнив їх у повсякчасній 

вдячності українського народу за їх любов і братнє ставлення 

до українських вояків, як що як і самі словаки, борються за 

свою незалежність… Діти, дівчата, жінки і мужчини просле-

зились і великою громадою йшли за нами кілька кілометрів з 

плачем, якби за своїми рідними» [141, с. 103]. 

Здійснивши піший перехід на відстань 900–1000 км 

через Словаччину і Австрію, дивізія вийшла в район сло-

венського міста Марібор, де розмістився її штаб, 29-й полк, 

артилерія і фюзилери. 30-й дислокувався в Словеноградку, 

а 31-й на німецько-югославському кордоні вздовж Драви. 

Майже водночас сюди прибув Український Легіон Самообо-

рони (Волинський), під командуванням полковника 

П. Дяченка, який усім складом (600 вояків) був включений 

до дивізії. Відтак, у дивізії набагато збільшилася частка во-
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яків православного віросповідання. У зв’язку з цим, нареш-

ті Гіммлером дано дозвіл мати в «Галичині» православних 

священиків. Ними стали о. П. Дубицький і о. І. Скакаль-

ський, які прийшли з легіоном та призначений протопрес-

вітером владикою Палладієм о. О. Новіцький, який власне 

служив у дивізії як вояк [242, с. 91–92]. 

Завданням дивізії була боротьба з партизанськими 

частинами Тіто та четниками Михайловича. Зрештою з 

останніми українці зразу ж встановили неписане перемир’я 

й підтримували майже дружні стосунки. В операціях проти 

тітовців та у ході окремих сутичок дивізія втратила загалом 

кілька десятків стрільців, включаючи загиблих від нальотів 

англійської авіації, їх ховали згідно з традиціями церкви 

полкові капелани. Зокрема, коли у сутичці з партизанами 

загинув рій Гриника з 30-го полку, капелан М. Ратушин-

ський відправив похоронні богослужіння й організував осо-

бисто, внаслідок байдужості німецьких командирів, похоро-

ни з військовими почестями та облаштував хрестом братню 

могилу у м. Веленьї [179, с. 189]. 

17 березня 1945 р. у погодженні з німецьким коман-

дуванням генерал Павло Шандрук оголосив про створення 

Української Національної армії, якій підпорядковано укра-

їнські військові формування, зокрема дивізія «Галичина» 

під найменуванням 1-а Українська Дивізія. Її командиром 

призначено генерала Михайла Крата, уродженця Полтав-

щини, активного учасника українських національно-

визвольних змагань 1917–1921 рр. У квітні її полки прийн-

яли присягу, в якій зокрема зазначалося: «Присягаю Всемо-

гучому Богові перед Святою Його Євангелією і Животворя-

щим Хрестом, не шкодуючи ні життя ні здоров’я, скрізь і 

повсякчас під Українським Національним Прапором боро-

тися із зброєю в руках за свій Народ і свою Батьківщину – 

Україну». Присягу проводили капелани полків і окремих 

підрозділів [242, с. 128; 170, с. 500–501].  

Перекинута зі Словенії до Австрії, дивізія зайняла 

оборону в районі м. Фельдбах, Гляйхенберг проти частин  
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3-го Українського фронту, серед яких було багато українців. 

Через гучномовці українською мовою велася активна агіта-

ція за перехід до радянських військ, яка часом була ефек-

тивною. Війна добігала кінця, й українські командири шу-

кали шляхи для порятунку особового складу. До цього 

спричинилися прибулі в дивізію П. Шандрук, О. Вехтер, 

А. Бізанц. 8 травня частини розпочали відступ у напрямку 

англійських військ. Майже повністю, за виключенням 700 воя-

ків, які потрапили до американців, українці склали зброю 

перед англійцями в м. Шпітталі. Звідти їх перевезли до та-

бору в італійському містечку Белярії на березі Адріатичного 

моря. Комендантом було призначено генерала М. Крата, а 

до штабу увійшли досвідчені командири Борис Барвінсь-

кий, Віктор Малець, Савелій Яськевич. Глибоко усвідом-

люючи важливість відновлення релігійного життя, коман-

дування табору поряд з утворенням життєво важливих 

структур і служб вже у перші дні червня 1945 р. утворило 

Духовний Відділ. Його очолили о. Е. Кордуба, поручник – 

як декан греко-католицьких полкових капеланів, а ними 

були отці Олександр Маркевич, Михайло Ратушинський, 

Олександр Бабій та ієромонах Іов Скакальський, представ-

ник української православної церкви. Відзначимо, що з 

близько десяти тисяч вояків 90% вояків були греко-като-

лицького віросповідання, а решта – православного [178, 

с. 61]. Духовний відділ 1-ї Української дивізії підтримував 

тісні зв’язки з капеланом о. П. Сиваком з 2-го польського 

корпусу генерала Андерса, частини якого дислокувалися 

поблизу Белярії. У складі корпусу перебувало близько чо-

тирьох тисяч вихідців із Західної України, греко-католиків. 

«У важких таборових умовах перед священиками ле-

жала велика відповідальність, – зазначав один із таборитів 

згодом відомий історик Василь Верига, – зберегти мораль 

своєї пастви від зневіри і тотальної деморалізації, яким аж 

занадто сприяли як політичні так і побутові умови табору. 

Але в ім’я правди треба ствердити, що вони – дивізійні 

священики-капелани вив’язалися зі свого завдання. Вони 
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не одному дивізійнику приносили моральну розраду і духо-

ву допомогу» [178, с. 92]. 

Першим випробуванням українців був широкомасш-

табний процес повернення до СРСР його колишніх грома-

дян, який розгорнувся відразу ж по війні за ініціативою 

сталінського керівництва. Спеціальні комісії з репатріації, 

утворені відомством Л. Берії з числа співробітників репре-

сивних органів, докладали усіх зусиль, щоб повернути укра-

їнців дивізій «Галичина», 1-ї Української з УНА в Радянсь-

кий Союз й учинити над ними розправу. Не випадково до та-

бору прибув з великою групою енкаведистів генерал Філіп 

Голіков, голова Репатріаційної комісії Раднаркому СРСР, зго-

дом Маршал Радянського Союзу. Українці одностайно і в ка-

тегоричній формі відкидали пропозиції радянських представ-

ників. Але, враховуючи часто байдуже ставлення західних 

союзників до долі радянських громадян, що спричиняло масо-

ву насильну передачу їх в руки сталінського режиму, особливо 

вояків оголошених «зрадниками» (як це було з власівцями), 

над галичанами нависла смертельна загроза. 

Вирішенню цієї складної проблеми допомогли термі-

нові і ефективні заходи українських капеланів. «Особливою 

заслугою наших українських католицьких душпастирів бу-

ло те, – згадував один з таборитів Богдан Ольгин, – що вони 

перші «пробили вікно у світ», перші подали вістку про нас 

до Риму, що спричинило довгий ланцюг дій і ситуацій, які 

радісними спалахами прояснювали захмарені горизонти 

тогочасного нашого життя» [312, с. 229]. Знаючи, що в Римі 

знаходилася греко-католицька Колегія св. Йосафата та 

єпископ УГКЦ Іван Бучко, вони звернулися до владики за 

допомогою. Вже наприкінці червня 1945 р. до табору при-

були посланці єпископа отці Михайло Ваврик та Іван Біла-

нич, які ознайомилися зі становищем українських військо-

вополонених. До речі, вони були вражені добрим внутріш-

нім порядком у таборі та організованим релігійним життям, 

відвідали вечірню молитву в облаштованому в наметі хра-

мі. Відтак, владика Іван, знаючи прихильне ставлення па-
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пи Пія ХII до українців, повідомив його про загрозу життю 

дивізійників і просив негайно втрутитися у справу репатрі-

ації, не допустити насильницького повернення в сталінську 

імперію на вірну смерть українських вояків. Отож, завдяки 

клопотання папи Римського, який 5 липня 1945 р. у звер-

ненні до урядів Великобританії і США просив: «не репатрі-

ювати насильно українців» [312, с. 61] та своєчасних заходів 

Душпастирського відділу близько десяти тисяч дивізійни-

ків були врятовані від розправи радянських репресивних 

органів. Цілком слушно В. Верига зауважував: «Про полі-

тичне положення полонених українців довідався, спершу 

Ватикан і Папа Пій XII прохав перед аліянтами у справі 

Дивізії». Крім того, вістка про дивізію «Галичина»  

(1-шу Українську дивізію УНА) розійшлася по усьому світо-

ві, дісталася до багатьох близьких і рідних вояків [178, 

с. 96]. Не випадково радянські провідники виставили анг-

лійцям вимогу вилучити з табору на період їх роботи украї-

нських капеланів, що й було здійснено. 

Діяльність капеланів відбувалася згідно планів Дупша-

стирського відділу, узгодженого з командуванням табору. 

Вважаємо за необхідне навести один з документів – розпоря-

дження від 13 червня 1945 р., підписане о. О. Кордубою та на-

чальником штабу В. Малецем щодо проведення Служби Бо-

жої в частинах у день свята Вознесення: «А. Греко-

Католицькі: 1. О. Кордуба – на збірній площі 2-го полку ч. 11, 

для 1-го, 2-го і Запасного полку та Штабової сотні. Співає хор 

під орудою стр. Головацького. Престіл уладжує командир 2-го 

полку. 2. О. Маркевич – на збірній площі ч. 22. Участь беруть 

полки: 3-й, 4-й та Технічний. Співає хор під орудою 

хор. Гумініловича. Престіл уладжує командир Технічного 

полку. 3. О. Бабій – на площі Гарматного полку, ч. 32. Співає 

хор під орудою хор. Мариняка. Участь беруть Гарматний та  

5-й полки. Престол уладжує командир Гарматного полку.  

4. О. Ратушинський відправить Службу Божу в год. 6.00 в ша-

трі Культурно-освітнього відділу коло штабу. Б. Православні. 

О. Ієромонах Скакальський – на площі Запасного полку. Всі 
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частини табору вишлють усіх православних стрільців на пра-

вославну Службу Божу в год. 7.50» [178, с. 93–94]. 

У другій половині жовтня 1945 р. українську дивізію пе-

реведено у табір біля м. Ріміні, в якому побутові умови були 

кращими, що сприяло розгортанню широкомасштабної куль-

турно-просвітницької роботи та більш гідного задоволення 

релігійних потреб таборитів. На той час у таборі перебували 

9300 вояків, з них 288 старшин. Вихідців із Галичини, тобто 

греко-католиків нараховувалося 7900 (85%). Серед дивізійни-

ків було 850 українців Наддніпрянщини, які спільно з уро-

дженцями Волині, Холмщини й Закарпаття складали право-

славну громаду (близько 1200 осіб) [312, с. 65–66].  

Визначною подією релігійного життя на початку пе-

ребування в Ріміні був приїзд до табору єпископа Івана Бу-

чка. Разом з ним прибув також голова Закордонного пред-

ставництва УГВР Микола Лебедь, визначний діяч ОУН. 

Високі гості ознайомилися з побутовими умовами, розвит-

ком духовного життя, зустрілися з капеланами та особовим 

складом дивізії. Все це сприяло організації подальшої до-

помоги. Відтак упродовж двохрічного перебування в Ріміні 

до дивізійників регулярно приїжджали з Риму керівник 

Українського Допомогового Комітету о. М. Ваврик, отці Ко-

гут (ЧСВВ), П. Миськів (ЧСВВ), В. Ковалик (ЧСВВ), 

В. Кушнір, Ю. Катріїв (ЧСВВ), М. Любачівський, Д. Бла-

жейовський, В. Пекар та інші, які брали участь у релігій-

них заходах, привозили літературу, проводили реколекції 

[330, с. 335–337]. Урочисто пройшла зустріч з вояками на 

площі біля церкви, які вишикувалися стройними рядами. 

«Єпископа привітав, за староукраїнським звичаєм, комен-

дант табору, сотник Яськевич, – повідомляла 9 грудня 

1945 р. таборова газета «Батьківщина». – Після того Єпис-

коп пройшов шпалером, благословляючи всіх, до церковці, 

де його привітав таборовий капелян о. пор. Кордуба. Стрі-

лецтво зібралося біля церкви, щоб вислухати Архирейську 

Службу Божу, а до середини ввійшли представники. полків. 

До Богослужіння станув Високодостойний Гість в асисті 
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трьох священиків: оо. Ратушинського, Бабія й Маркевича. 

Співав церковний хор під проводом дес. Головацького. Піс-

ля Богослужіння Преосвященний виголосив проповідь… З 

доручення Святішого Отця передав Преосвященний усім 

присутнім і неприсутнім та нашим родинам Апостольське 

благословення».  

Піклування Ватикану табором дивізії продовжувалося 

впродовж подальшого його існування до червня 1947 р. Ре-

гулярно приїжджали з Риму керівник Українського Допо-

могового Комітету о. М. Ваврик, а також отці Д. Блажейов-

ський, М. Когут (ЧСВВ), В. Ковалик (ЧСВВ), В. Кушнір, 

Ю. Катріїв, М. Любачівський (згодом митрополит УГКЦ у 

Львові), П. Миськів, В. Пекар та інші, які брали участь у 

релігійних заходах, привозили літературу, проводили реко-

лекції [149, с. 41–44]. Згадуючи ті дні, о. Михайло Ваврик 

(ЧСВВ), згодом відомий історик української Церкви, писав: 

«Відтоді українська Дивізія не переставала бути осеред-

ньою точкою нашої комітетської діяльності, що йшла в 

трьох головних напрямках: 1) оборона Дивізії від видачі, 

через безпосередні заходи в альянтських чинників та безпо-

середньо через заступництво апостольського Престолу й ін-

тервенцію українських чинників США й Канади; 2) налад-

нання зв’язків наших дивізійників з їхніми родинами й 

українськими організаціями в Європі й Америці; 3) підмога 

для самої Дивізії, зокрема в релігійній і культурно-

шкільній ділянках» [312, с. 198]. 

Урочисто відзначалися у таборі релігійні та націона-

льні свята. Зокрема на роковини Першолистопадового 1918 р. 

Зриву у Львові й утворення ЗУНР прибули о. М. Ваврик 

(ЧСВВ) з Риму та о. М. Когут, ЧСВВ із США. Разом з капе-

ланом табору о. Е. Кордубою вони провели для дивізії уро-

чисту Службу Божу в таборовій каплиці та взяли участь у 

святковій Академії з цієї нагоди, яку влаштувала таборова 

«Просвіта». Приїзди високих гостей Душпастирський відділ 

намагався використати для вирішення головної проблеми – 

звільнення військовополонених українців з Ріміні. Так, по-
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сол канадського парламенту Антін Глінка після відвідин 

табору мав аудієнцію у Папи Римського у лютому 1947 р., у 

ході якої порушив справу дивізійників. Зауважимо, що зао-

кеанська українська діаспора впродовж 1946–1947 рр. не-

одноразово порушувала справу дивізійників у парламенті й 

конгресі США та Канади, влаштовувала масові віча з резо-

люціями щодо визволення українських вояків. 

25 квітня 1947 р. у присутності всього особового складу 

дивізії англійський генерал Колвел оповістив, що уряд Вели-

кобританії прийняв рішення перевести дивізію в Шотландію. 

Наступного дня українські капелани відправили в таборових 

каплицях молебні з нагоди завершення таборового життя. 

Прибулий з Риму о. М. Ваврик зачитав дивізійникам листа 

єпископа І. Бучка з благословенням для таборитів з нагоди їх 

від’їзду з Ріміні. У період 29 квітня – 10 червня 1947 р. части-

ни дивізії покинули Італію. Перед від’їздом капелани відпра-

вили панахиди на могилах 38 стрільців і старшин, які помер-

ли у таборі, або загинули за трагічних обставин. 

На жаль, становище українців у таборі Шефілд в Шо-

тландії майже не змінилося. Вони були розміщені в бара-

ках за колючим дротом. По суті змінилося лише їх тракту-

вання: не військовополонені, а такі, що добровільно здали-

ся у полон. Вояки отримали змогу працювати й заробляти 

якісь гроші. За традицією капелани налагодили релігійне 

життя, урочисто відзначали свята Різдва і Великодня 1948 р. 

Оскільки дивізійників розкинули в різні табори, разом з ними 

роз’їхалися капелани отці О. Маркевич, М. Ратушинський, 

О. Бабій. До речі, на Великдень українських вояків у таборі 

Вулькфокс відвідав Гетьманич Данило Скоропадський. 

Між тим, долею дивізійників переймалося все більше 

громадсько-політичних організацій української діаспори. 

Не забував про них і Ватикан. Нарешті у вересні 1948 р. 

уряд Великобританії виніс остаточне рішення щодо звіль-

нення українських вояків і надання їм статусу емігрантів. 

Відтак, значна частина їх виїхала за океан. Залишилося 

також чимало, оскільки канадський уряд того року прийняв 



 – 150 – 

рішення не приймати дивізійників, як вояків, що билися на 

боці нацистів. Зокрема о. Олександр Маркевич, який помер 

1964 р. у Манчестері. Там же помер і капелан дивізії 

о. Е. Кордуба 1953 р. Ієромонах І. Скакальський виїхав до 

Бразилії й, будучи Архієпископом Української православної 

церкви, помер у Куритибі 1974 р. [312, с. 40–44]. Зрештою, 

1950 р. англійський уряд повністю зняв інспіровані радян-

ськими чинниками звинувачення дивізійників у колабора-

ціонізмі і чимало їх змогли виїхати до Канади, де існувала 

й збереглася донині потужна українська еміграція. 

 

 

5.4. Організація церковно-релігійного життя  

у формуваннях УПА 

 

В роки Другої світової війни Українська Повстанська 

Армія була по суті єдиною збройною формацією, яка боро-

лася за самостійну соборну Українську державу проти всіх 

окупаційних режимів, як гітлерівського, так і сталінського, 

її частини і загони діяли на західноукраїнських землях Во-

лині, Галичини, Буковини й часом контролювали великі 

території. Армія користувалася широкою підтримкою укра-

їнського населення та його духовенства. У ході збройного 

опору радянському і нацистському тоталітарним режимам 

керівництво ОУН та командування УПА розраховувало на 

підтримку духовних провідників народу в особі кліру греко-

католицької і православної церков. У своїх деклараціях до 

населення краю вони наголошували, що відстоюють демок-

ратію, свободу віри і світогляду, визнають усі релігійні культи, 

які не суперечать громадянській моралі. У період протисто-

яння з радянським режимом вони акцентували увагу на те, 

що воюють проти влади, яка нищить церкви, жорстоко перес-

лідує священнослужителів та вірних [49, Оп. 1, спр. 16, арк. 1; 

51, Оп. 1, спр. 79, арк. 6]. Ці заяви із розумінням сприймалися 

широким загалом духовенства, особливо із розгортанням 

після війни процесу ліквідації УГКЦ. 
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Надаючи великої уваги політично-виховній роботі се-

ред особового складу армії, командування УПА і провід 

ОУН усвідомлювали потужний вплив на повстанців церк-

ви, оскільки релігійність населення Західної України була 

традиційно високою. «Поряд з політвиховниками, відзначає 

сучасний історик С.Ткаченко, важливу роль у створенні на-

лежного морально-психологічного клімату в підрозділах віді-

гравали священики, їх вплив на бійців був дуже великим. 

Священики не входили в штат формувань УПА, але постійно 

знаходилися в старшинських і підстаршинських школах; тим-

часово – у деяких бойових відділах» [324, с. 225]. 

Перші збройні формування УПА під найменуванням 

«Поліська Січ» появилися напередодні радянсько-німецької 

війни під командуванням прихильника уряду УНР в екзилі 

отамана Тараса Боровця-Бульби. Навесні 1942 р. армія чи-

сельністю до восьми тисяч повстанців набрала антинацист-

ського характеру й спільно із загонами ОУН мельниківсь-

кого крила контролювала значний район Полісся і Волині. 

Влітку 1943 р. утворені на Волині збройні формування 

ОУН бандерівського крила підпорядкували загони 

Т. Бульби й утворили єдину формацію УПА з Головною ко-

мандою, на чолі якої став полковник Роман-Дмитро Кляч-

ківський, а також з чіткою структурою. Армію склали чоти-

ри бойові групи: «Заграва». «Богун», «Турів», «Тютюнник», 

які діяли на території Волинської, Рівненської та Житомир-

ської областей. Командирські кадри готували старшинська 

«Дружинники» та підстаршинська школи. Наприкінці 

1943 р. армію очолив генерал Роман Шухевич. У зв’язку  

із зростанням масштабів повстанського руху і розповсю-

дженням його території, утворюються групи УПА-Північ, 

УПА-Захід, УПА-Схід та УПА-Південь, в яких нараховува-

лося близько 60 тисяч вояків [240, с. 31–36]. 

Специфіка партизанської війни проти сильного про-

тивника, якими були окупаційні режими Берліну і Москви, 

надзвичайно ускладнювала організацію церковно-релігій-

ного життя в формуваннях УПА, забезпечення духовних 
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потреб їх вояків. Частини не мали можливості утримувати 

капеланів у штаті та створити умови для їх постійної діяль-

ності. Насамперед, не сприяла цьому маневрена тактика 

бойових дій відділів УПА. По-друге, командири не дозволя-

ли собі ризикувати життям священиків й навіть, маючи у 

складі формувань капеланів, намагалися тримати їх подалі 

від небезпеки, яка по суті завжди оточувала повстанців. 

Отже, постійних душпастирів мали лише старшинські шко-

ли «Дружинники» на Волині та «Олені» – у Карпатах та де-

які тилові частини. 

Незважаючи на складні обставини, командири повс-

танських частин постійно уживали необхідних заходів для 

задоволення релігійних потреб особового складу. Найпоши-

ренішим методом було використання місцевих парохів у 

районах дислокування повстанців. 3 цією метою, зокрема 

політвиховник групи УПА «Заграва» Юрій Рибак, 4 жовтня 

1943 р. у наказі всім комендантам в окрузі «Заграва» зазна-

чав: «Найпізніше до дня 15 жовтня ц.р. …подати скільки в 

терені є священиків, яких, на якій мові відбуваються церко-

вні служби, подати які є в терені релігійні секти, їх настав-

лення до нас» [10, с. 192]. Варто зауважити, що командир 

цієї групи 26-літній уродженець Дермані на Здолбунівщині 

майор Іван Литвинчук походив з родини православного 

священика, навчався в Кременецькії духовній семінарії, 

тому надавав великої уваги релігійному життю в окрузі. 

Відтак, командування «Заграви» взяло на облік всіх 

священиків на території Костопільського, Степанського, 

Дераженського, Людвіпольського та інших районів, які ко-

нтролювали повстанці, на Волині. У звіті від 25 грудня 

1943 р. командувачу УПА майор Литвинчук повідомляв, що 

взяв на облік 44-х православних священиків (відзначимо, 

що на Волині діяла виключно православна церква Автоке-

фальна або Московського патріархату). З них 25 можна бу-

ло залучати до відправ у повстанських відділах [51, Оп. 1, 

спр. 128, арк. 13–21]. Щоправда, деякі командири округ і 

частин не довіряли православним священикам. У звіті від 
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30 листопада 1943 р. командир округи «Богун» Петро Олій-

ник в розділі «Церковне питання» відзначав: «Православна 

Церква (а також і католицька) не може сьогодні стати мобі-

лізуючим чинником нашого народу». Водночас, війн вва-

жав, що «треба використовувати для нашої політичної ма-

сової роботи усі форми їхніх масових зборів» [10, с. 458]. 

Форми і методи забезпечення духовних потреб повс-

танців були різноманітні. Обов’язково за участю священиків 

проводилися урочисті Служби Божі з нагоди великих релі-

гійних свят: Різдва, Великодня, Водохреща та інших. Зви-

чайно, командири груп, округ віддавали спеціальні накази 

з цієї нагоди. Так, 7 січня 1944 р. командир округи «Турів» 

Юрій Стельмащук, поздоровляючи своїх вояків, писав: «Не-

хай сьогоднішнє Свято Різдва, що є символом зродження 

нової ідеї, творцем якої був Переможний Христос, буде Свя-

том Народження нового нашого зусилля духа проти насиль-

ства в ім’я вічного нового ідеалу – Воля людині і народу» 

[10, с. 539]. У такі дні до місць дислокування повстанських 

частин запрошували священиків з найближчих населених 

пунктів, які здійснювали Службу Божу. Нерідко священики 

прибували до повстанців для урочистого прийняття прися-

ги, а також для поховання окремих бійців і командирів. 

У фундаментальному дослідженні сучасного вітчиз-

няного історика Володимира Борщевича «Волинський 

пам’ятник» вміщено сотні біографічних нарисів про свяще-

ників Волині, зокрема, які співпрацювали з УПА та стали 

жертвами нацистського, радянського та польського терору. 

Так, 1943 р. за зв’язки з повстанцями були заарештовані і 

розстріляні нацистами священики Андрій і Володимир Ми-

сечки, Іван Зварич, Венедикт Керницький, Микола Малю-

жинський, Леонтій Мельник, Андрій Пинкевич, Степан 

Клубок та багато інших. Зокрема у о. С.Клубка перебували 

в частинах УПА двоє синів і три дочки, які загинули пізні-

ше від рук енкаведистів, а двоє дітей були заслані до Сибіру 

[172, с. 213, 144]. Слід відзначити, що значну частку повс-

танців волинської групи УПА-Північ склали місцеві хлопці, 
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а також збіглі з німецького полону вояки Червоної армії, 

здебільшого з Наддніпрянщини, тобто вихідці з країв тра-

диційно православної церкви. Зрештою україномовних 

священиків Автокефальної церкви сприймали й галичани, 

серед яких панувала греко-католицька віра. 

За співробітництво з частинами УПА, духовну опіку 

повстанців, надання матеріальної допомоги десятки свяще-

ників Волині і Полісся були репресовані радянськими ор-

ганами НКВС після 1944 р. Арештовані й заслані у концта-

бори на 10–25 років душпастирі М. Бичківський, В. Боре-

цький, Ф. Бусел, І. Малишко, В. Калинчук, В. Кульчин-

ський, А. Микульський, В. Пашкевич, М. Соболевський, 

Д. Соловей, Д. Шандрук, А. Волощук, розстріляний без суду 

в червні 1944 р. протоієрей з Гдинська Іван Тарнавський, 

вбитий радянськими партизанами на Великдень 1943 р. 

парох с. Хотешів Олександр Білецький, розстріляний відді-

лами польської Армії Крайової парох с. Чудель Федір Гала-

бурда. За звинуваченням: «Під час німецької окупації пас-

тор духовно опікувався вояками відділів УПА» 1947 р. роз-

стріляний енкаведистами о. Полієвкт Скрипник з Кове-

льщини [172, с. 299]. 

Серед духовенства, яке співробітничало з УПА, була 

ігуменя монастиря Євлогія – Марина Омельчук. «Перебуваю-

чи в Зимнівському та Дерманському монастирях, допомагала 

бандам українських буржуазних націоналістів», – писали про 

неї радянські органи. В результаті жінку хоча й не репресу-

вали, але усунули з посади настоятеля монастиря й відмови-

ли у поселенні в жіночому монастирі [172, с. 232–233]. 

Командири, а насамперед політвиховники формувань 

УПА постійно дбали про забезпечення духовних потреб повс-

танців. Наказом командувача полковника Д. Клячківського, 

продубльованого усіма частинами групи УПА-Північ, було 

впроваджено постійний час для молитви: зранку о 7.00–7.15 і 

ввечері 19.45–20.30 [10, с. 206, 400]. Уживалися заходи для 

включення в штат постійних капеланів. Так, у 1943–1944 рр. 

у курені Голобенка з військової округи «Турів», яка діяла в 
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районі Маневичів, а згодом рейдувала на південний схід, ка-

пеланом був о. Лев. Він не лише опікувався своїми вояками, 

але й провадив активну політвиховну роботу серед населення. 

«Добре враження на селян зробив теж наш капелан о. «Лев», 

що ходив по хатах і розмовляв з селянами», – згадував один з 

вояків куреня В. Новак [10, с. 110–111].  

Багато уваги приділяв забезпеченню релігійних про-

блем повстанців командир групи УПА-Захід (1944–1949) 

генерал Василь Сидор. Він постійно вимагав від служби 

політвиховання знаходити можливості для душпастирської 

праці серед вояцтва священиків греко-католицької церкви, 

оскільки майже всі його вояки були вихідцями з Галичини. 

Зазначені обставини не дозволяли укомплектувати капе-

ланами повстанські формування. Проте, деякі з них мали 

військових священиків, які добровільно вступали до лав 

УПА. Одним з них був парох з Турківщини о. Володимир 

Рибалта. «Отець В. Рибалта належав до того чудового поко-

ління священиків, які мали в душі дві великих любові: віру 

в Бога та безмежну любов до України, – писав про нього 

представник української діаспори в США Ярослав Стех. – 

Коли весною 1944 року на нашу землю знову вдруге насу-

вались орди большевицько-московських червоноармійців… 

о. Володимир Рибалта вирішує приєднатися до підпільної 

боротьби УПА та стає її партизанським капеляном. Будучи 

капеляном, о. В. Рибалта виконував всі священичі обо-

в’язки: правив полеві Служби Божі, сповідав, допомагав 

душевно в болях пораненим, хоронив і у своїх проповідях 

піддержував на дусі воїнів УПА, втілюючи глибокі христи-

янські звичаї, та в міру своїх можливостей допомагав укра-

їнському населенню» [60, 2004, 8 липня]. Повстанський ка-

пелан загинув у бою з енкаведистами 1944 р. Протягом ро-

ку діяв капеланом у військовій окрузі «Говерля» парох із 

Снятинщини о. Іван Чугайда. 1944 року в загоні «Озеро» 

групи УПА «Турів» перебував капелан «Орлик». 

В історію визвольної боротьби УПА проти радянського 

тоталітарного режиму увійшло ім’я капелана Лемківського 
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куреня групи «Сян» Андрія Радя – «Яворенка», який впро-

довж трьох років (1944–1947) діяв у лавах повстанців. Уро-

дженець с. Коровники біля Перемишля закінчив Духовну 

семінарію й душпастирував у с. Криве на Лемківщині, був 

активним громадським діячем, організатором і керівником 

товариств «Просвіта», «Сокіл» та ін. Улітку 1944 р. вступив 

до лав Повстанської армії й в умовах партизанської війни 

завжди був поруч з вояками, підтримував їх морально-

бойовий дух. Виконуючи завдання командувача генерала 

Р. Шухевича, його повстанська група восени 1947 р. здійс-

нювала рейд через Австрію на Захід. В одній із сутичок з 

підрозділом КДБ «СМЕРШ» капелан потрапив у полон. 

Згодом відбув десять років заслання й помер на Рогатин-

щині [89, 1996, ч. 13, с. 18–19]. 

Там само на Перемищині у складі повстанського  

куреня «Байди» під командуванням М. Савченка у 1944–

1948 роках діяв о. Василь Шевчук, схоплений і розстріля-

ний поляками [279, с. 255].  

Деякий час у повстанському таборі, відомого успішни-

ми діями куреня під командуванням Василя Андрусяка – 

згодом командира тактичного відтинку «Чорний ліс», – був 

капеланом о. Микитюк. Цей курінь вів бойові дії як проти 

нацистів, так і проти органів радянської влади і був визна-

ний одним з кращих у групі УПА-Захід, в чому була й за-

слуга о. Микитюка. У промові з нагоди Великодня 1945 р. 

перед українськими партизанами він наголошував: «Ви по-

кинули рідну стріху, батьків, матерів і віддайте себе всеціло 

одній великій справі. Вам випала честь і обов’язок здобува-

ти Україні волю. Вірно сповнюйте накази проводу до пере-

можного кінця! Хай Вас Господь Бог благословить на святе 

діло. Христос воскрес. Воскресне Україна!» [11, с. 134]. 

В більш сприятливих умовах довелося душпастирува-

ти капелану старшинської школи УПА «Олені» у 1944–

1945 рр. о. Роману Хомину «Рафаїлу». Порядок, запрова-

джений досвідченим командиром Федором Польовим, до-

зволяв курсантам задовольняти релігійні потреби в місці 
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постійної дислокації – важкодоступного для енкаведистів у 

Карпатах. До речі, заступником начальника школи був 

Ярослав Вітовський – син легендарного січовика, організа-

тора і керівника Першолистопадового 1918 р. зриву в Гали-

чині та першого військового міністра ЗУНР. Цей повстансь-

кий командир 1946 р. пораненим потрапив у руки НКВС, 

які доповідали про свій успіх безпосередньо М. Хрущову. 

Ярослав загинув у львівській тюрмі. 

Чимало священиків, будучи парохами, систематично 

надавали духовну опіку повстанцям частин, які дислокува-

лися у цій місцевості. Зокрема, о. Микола Когут з с. Улаш-

ківці на Чортківщині гайовував у лісах, правив святкову 

Службу Божу, панахиди, вінчав вояків, переховував парти-

занів. Але 1948 р. був арештований і засланий на десять 

років до Сибіру [121, 1994, 5 листопада]. 

Саме активна участь духовенства УГКЦ у русі опору 

впровадженню в краї сталінського тоталітарного режиму ста-

ла однією з головних підстав для термінових заходів радянсь-

кої влади з метою ліквідації непокірної церкви невдовзі після 

смерті митрополита Андрея Шептицького в листопаді 1944 р. 

Вже навесні наступного року були арештовані та ув’язнені всі 

ієрархи церкви на чолі з митрополитом Й. Сліпим. Розгорну-

лася широкомасштабна кампанія насильницького навернен-

ня духовенства і кліру УГКЦ у православ’я. Це послабило 

участь духовенства у праці безпосередньо в загонах УПА, які 

до того ж в ті роки перейшли до нової тактики дій невелики-

ми маневреними підрозділами. Значна кількість священиків, 

які чинили спротив переходу у православ’я, були заарештова-

ні і за стандартними звинуваченнями у співпраці з рухом 

опору ОУН–УПА засилалися на тривалі терміни у радянські 

концтабори. Проте, і у катакомбний період існування, після 

Львівського собору 1946 р., греко-католицьке священицтво, а 

не рідко й ті, хто прийняв православ’я, надавали допомогу 

осередкам ОУН і загонам УПА можливими методами і фор-

мами до середини 50-х років минулого століття – часу практи-

чного завершення збройної боротьби. 
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ВИСНОВКИ 

 

Історико-джерелознавчий аналіз проблеми функціо-

нування душпастирської служби в українських військових 

формаціях першої половини XX століття засвідчує, що її 

окремі аспекти знайшли відтворення у науково-історичних 

і мемуарно-аналітичних працях вітчизняних та зарубіжних 

дослідників. Специфіка теми, яка охоплює організацію і 

діяльність армійського духовенства надзвичайного широ-

кого діапазону, українських військових формацій першої 

половини XX ст. з його двома світовими війнами та рево-

люційними потрясіннями, в умовах різнопланових церко-

вно-державних стосунків і боротьби ідеологій, зумовили її 

дискусійність та відсутність комплексного об’єктивного 

висвітлення. 

Зазначена проблема виявилася недослідженою у віт-

чизняній історіографії, оскільки в радянський період усі 

національні військові формування, армії державних утво-

рень України доби Визвольних змагань першої половини 

XX ст. таврувалися як «буржуазно-націоналістичні», а укра-

їнське священицтво традиційно оголошувалося неприми-

римим ворогом комуністичної тоталітарної системи, тим бі-

льше військове. Відтак, ця проблема в радянській історіог-

рафії ігнорувалася або висвітлювалася з точки зору 

партійної пропаганди у викривленому вигляді. Науково-

історичні та мемуарно-аналітичні праці української діаспо-

ри, які потрапляли в країну, надовго осідали у спецфондах 

бібліотек і були майже недоступні вітчизняним дослідни-

кам. Це був важливий фактор, який ускладнював процес 

дослідження проблеми, власне його вплив відчувають і ни-

нішні дослідники, яким не вистачає архівних документів. 

Адже військові формації України постійно були в стані вій-

ни, або партизанської боротьби, їхня документація здебіль-

шого опинялися за межами батьківщини. Щоправда, вже 

після Другої світової війни, частина документів колишніх 

інтернованих армій УНР і ЗУНР повернулася в Україну, 
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окремі колекції розсіяні в архівах Києва, Львова, Москви, 

Праги, Варшави, що склало додаткові труднощі для науко-

вців з цієї проблеми. Повстанські ж документи 40-х рр. осі-

ли в малодоступних архівах Служб безпеки України та об-

ласних управлінь.  

На наш погляд, саме вказані фактори стали головною 

причиною відсутності комплексних досліджень і фундамен-

тальних праць з проблеми історії українського військового 

духовенства, яка заслуговує на глибоке вивчення і масшта-

бне висвітлення вітчизняними істориками. 

Аналіз зародження і діяльності військового правос-

лавного та греко-католицького священицтва з часів ко-

заччини, революції 1848 р. в Австрії до вибуху Українсь-

кої революції 1917–1921 рр. і визвольного руху під прово-

дом ОУН-УПА у 50-х роках ХХ ст. виявляє їх загально-

національні риси. Власне однією з особливостей 

українського народу є його релігійність. Дана особливість 

сформувалася внаслідок взаємодії релігії і етносу в умо-

вах довголітнього підневільного національного буття. 

Український народ загалом був і є одним із найрелігій-

ніших народів світу. Отже, існування священиків (капе-

ланів) в усіх без винятку українських військових форма-

ціях першої половини XX ст., навіть у невеличких части-

нах зразка батальйону «Нахтігаль» (1941) чи куренів 

УПА (1942–1949), було закономірним явищем, оскільки 

командування, незважаючи на складні умови збройної 

боротьби, прагнуло забезпечити релігійні потреби особо-

вого складу.  

Водночас, характеризуючи стан служби капеланів рі-

зних українських формацій, слід відзначити, що вона була 

найкраще організована і найчіткіше функціонувала в легі-

оні Українських Січових Стрільців (1914–1918) і Галицькій 

армії (1919–1920), тобто на теренах підавстрійської Украї-

ни, де серед українського населення домінувала Греко-

католицька церква. Це було зумовлено кількома важливи-

ми факторами.  
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Насамперед, майже всі польові духівники мали фрон-

товий досвід, оскільки прийшли з посад капеланів (фельд-

куратів) українських полків австрійської армії. До того ж, 

Військове міністерство ЗУНР (створене у листопаді 1918 р.) 

вважало за можливе залишити структуру і цісарські норма-

тивні акти, якими керувалося військове духовенство до осе-

ні 1918 р. По-друге, впродовж століть Греко-католицька це-

рква від Берестейської унії 1596 р. була оплотом націона-

льної ідентичності західних українців, а своєю культурно-

просвітною діяльністю та активною участю у національно-

визвольному русі завоювала непохитний авторитет серед 

поневоленого народу. Церква була тісно пов’язана з міль-

йонами вірних не лише релігійними, але й національними, 

культурними та соціально-політичними зв’язками. Дієвому 

впливу церкви на суспільно-політичне життя регіону спри-

яла наявність високоосвіченого і працьовитого кліру під 

проводом члена Національної Ради ЗУНР, митрополита 

Андрея Шептицького, який в молодості пройшов вишкіл в 

австрійській кінноті. Капелани Галицької армії опікували-

ся пораненими і сім’ями загиблих, організовували благоус-

трій військових меморіалів, поряд із командирами брали 

участь у вишкільно-виховній та культурно-просвітній дія-

льності, влаштовували польові каплиці. Десятки з них за-

гинули у 1918–1920 рр. на польському, більшовицькому і 

денікінському фронтах. 

У набагато складніших умовах формувалося військове 

священицтво українських збройних сил Наддніпрянщини. 

На цей процес суттєво впливала релігійна ситуація в підро-

сійській Україні. У поліетнічній і поліконфесійній Романів-

ській імперії православ’я було удержавленим, а церква, по 

суті обслуговувала імперську владу. У прагненні створити 

суцільний геополітичний простір і єдину національну цер-

кву, російський уряд і московська церква уніфікували цер-

ковну службу, витіснили українську мову із богослужебної 

практики, церковної культури, звичаїв і традицій. Велася 

активна русифікація населення України та його Церкви. За 
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цих умов з перших днів національно-демократичної рево-

люції 1917–1921 рр. у Центральної Ради (більшість її членів 

представляли соціалістичні партії) склалося загалом нега-

тивне ставлення до Руської Православної церкви взагалі, 

відтак і до її кліру. 

Перші військові частини Центральної Ради у 1917–

1918 рр. комплектовувалися панотцями стихійно , і орга-

нізованої служби капеланів не існувало, що було цілком 

закономірним явищем, оскільки до влади і керівництва 

військом прийшла українська інтелігенція, яка не 

сприймала російське православ’я, але й не спромоглася 

до створення української автокефалії. Недолік було усу-

нено лише наприкінці 1919 р., коли Армія УНР, яка від-

ступала, опинилася на грані воєнної катастрофи. Пода-

льші події засвідчили, що служба військового духовенст-

ва Армії УНР, укомплектованого здебільшого право-

славними священиками з російської армії, цілком себе 

виправдала й зіграла значну роль у підтримці мораль-

но-бойового духу особового складу українського війська 

(зокрема, у таборах інтернування в Польщі і Румунії по-

чатку 20-х рр.). 

Із українських військових формацій періоду Другої 

світової війни добре організованою була служба капеланів у 

дивізії «Галичина» (створена 1943 р.), згодом 1-ї Української 

дивізії Української Національної Армії, які знову ж таки 

були укомплектовані греко-католицькими священиками на 

чолі з досвідченим о. Василем Лабою. Специфіка партизан-

ської війни УПА не дозволила впровадити штатну структу-

ру капеланів, але командування знаходило можливості для 

забезпечення релігійних потреб вояків зусиллями місцевих 

священиків. 

Таким чином, існування інституту військових свяще-

ників в українських збройних формаціях стало закономір-

ним явищем, притаманним збройним силам усіх християн-

ських народів. 
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Повчальним для Збройних сил України є досвід Вій-

ська Польського, де вибудовано чітку структуру служби вій-

ськового духовенства. 

Польській польовій єпархії на чолі з єпископом підпо-

рядковані католицькі капелани, які входять у структуру 

всіх військових частин і установ. Водночас, спеціальне 

управління Війська Польського організовує діяльність пра-

вославних капеланів, які опікуються українцями Холм-

щини і Підляшшя. Повчальним досвідом може бути орга-

нізація служби у Збройних силах США, де при Міністрі 

оборони діє центральний орган – Рада у справах капела-

нів, в армії, корпусі, на флоті – відділ головних капела-

нів, у дивізіях і бригадах – відділення. Капелани у званні 

капітана впроваджені у кожних військових частинах, га-

рнізонах, базах, навчальних закладах, шпиталях тощо – 

загалом близько 3000. 

У світі існує дві моделі душпастирської служби: 

американська, де капелани тісно пов’язані з команди-

рами й відповідають не лише за забезпечення релігій-

них потреб військовослужбовців, але й за морально-

психічний стан, підпорядковані командуванню, мають 

озброєння; за європейською моделлю капелани не підпо-

рядковані командирам, виконують чисто свої функції 

пастиря. За другою моделлю організовано забезпечення 

релігійних потреб військовиків у Бундесвері, в якому  

діє 250 капеланів – у розрахунку один на 1500 осіб, а та-

кож у Королівських збройних силах Великобританії – 

154 капелани. 

Зважаючи на позитивну роль інституту капеланства 

у військових формаціях України в першій половині 

XX ст., а також на досвід інших держав світу, останнім 

часом зростає число прихильників впровадження подіб-

ної системи у Збройних Силах незалежної України. Але 

до реалізації означеної проблеми існує чимало перепон, 

зокрема поліконфесійність населення України. Проте, 

завдання зміцнення морально-бойового духу захисників 
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Вітчизни вимагають активного пошуку впровадження 

відносин між армією і церквою, адекватних вимогам де-

мократичного суспільства, поєднання духовних інтересів 

військовослужбовців із національно-державними. Споді-

ваємося, що пропонована нижче бібліографія проблеми 

сприятиме подальшим спеціальним студіям, а також ста-

не в нагоді командирам і капеланам окремих частин в 

удосконаленні навчально-виховної роботи в силових 

структурах незалежної України. Тим більше, що капе-

ланська служба вже відновлена на рівні окремих частин і 

гарнізонів. 
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Аннотация 

 
ДУШПАСТЫРСКАЯ СЛУЖБА  

В УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ  

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 
 

 

В монографии исследована проблема становления, 

организации и деятельности душпастырской службы в ук-

раинских военных формированиях первой половины 

ХХ века. 

Научная новизна работы заключается в том, что впер-

вые в украинской историографии проведен комплексный 

анализ деятельности украинского духовенства в военных 

формированиях национальных государственных образова-

ний первой половины ХХ века. Введя в научный оборот не-

известные и малоизвестные документы и материалы, авто-

ру удалось исследовать организацию и роль душпастырской 

службы в украинских военных формированиях первой по-

ловины ХХ века, воссоздать биограммы не только руководи-

телей службы, но и капелланов среднего звена разных ар-

мий, проследить закономерности влияния церковно-

государственных отношений на организацию армейского 

духовенства. На основании анализа организации и роли 

службы капелланов в украинских военных формированиях 

первой половины ХХ века сделаны предложения относите-

льно внедрения аналогичной службы в Вооруженных силах 

Украины.  

Обработка и анализ научных трудов, первоисточни-

ков, архивных материалов дали возможность изучить исто-

риографию и методологию исследования душпастырской 

службы в украинских военных формированиях первой по-

ловины ХХ века. 

Исследован опыт формирования украинского военно-

го духовенства в первых национальных частях в ХІХ веке и 
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в Легионе Украинских Сечевых Стрельцов в составе авст-

рийской армии в годы Первой мировой войны 1914–1918 гг. 

Воссозданы организация, структура и деятельность 

православного военного духовенства Вооруженных сил 

Центральной Рады, Украинского Государства (Гетьманат), 

Украинской Народной Республики во время национально-

освободительного движения 1917–1921 гг.  

Проанализированы военный и правовой статусы по-

левого духовенства Украинской Галицкой Армии Западно-

Украинской Народной Республики, охарактеризованы его 

организация и структура, формы и методы деятельности, 

отношения с православными священниками Армии Украи-

нской Народной Республики.  

Исследованы и драматические события в Закарпатье 

весной 1939 года – в период возникновения самостоятель-

ного украинского государства «Карпатская Украина» с собс-

твенными Вооруженными силами «Карпатская Сечь», в сос-

таве которых действовали греко-католические капелланы.  

Рассмотрена организация обеспечения религиозных 

потребностей воинов украинских формирований периода 

Второй мировой войны, особенности деятельности капелла-

нов Украинской Повстанческой Армии.  

Анализ становления и деятельность военного правос-

лавного и греко-католического духовенства со времен ка-

заччины, революции 1848 г. в Австрии до Украинской рево-

люции 1917–1921 гг. и освободительного движения под ру-

ководством ОУН и УПА характеризует их общенациональ-

ные черты. Доказано, что наличие священников (капелланов) 

во всех без исключения украинских военных формировани-

ях первой половины XX в., даже в небольших частях образ-

ца батальона «Нахтигаль» или куреней УПА, было законо-

мерным, поскольку командование, несмотря на сложные 

условия вооруженной борьбы, всегда заботилось об обеспе-

чении религиозных потребностей личного состава. 
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Annotation 

 

PASTOR’S SERVICE OF UKRAINIAN  

MILITARY FORMATIONS OF THE FIRST  

PART OF THE 20TH CENTURY 
 

 

The present monograph depicts the formation of the 

Ukrainian Military Priesthood in the first national units of the 

19th century and in the legion of Ukrainian Sichovi Striltsi as 

a part of the Austrian Army during the First World War of 

1914–1918 on the basis of a thorough analysis of archive 

documents and scientific literature resources. The 

organization, structure and activity of the Orthodox Military 

Priesthood of Cossack Forces, Armed Forces of the Central 

Council (Centralna Rada), the Ukrainian State, the Ukrainian 

People’s Republic in the times of the national liberation fight 

of 1917–1921 are reproduced in the present paper. The 

military and legal status of the field priesthood of Halytska 

Army and the Western Ukrainian People’s Republic is studied 

and characterized, and their organization and structure as 

well as activity methods and relations with orthodox 

clergymen of the Army of the Ukrainian People’s Republic in 

liberation wars of 1918–1920 are analyzed. The attempt to 

show the organization of the meeting of religious needs of 

Ukrainian formations warriors of the Second World War is 

also very significant. A special attention is paid to the 

objective characteristics of activity of chaplains of Ukrainian 

Rebellious Army during the Second World War.  
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