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Авторське резюме
У статті розглянуто освітній рівень православного духовенства на Закарпатті. Ав-

тор зазначає, що кандидати на священство отримували освіту в Сербії, Росії, США, 
на місцевих пастирських курсах. Керуючі архієреї безуспішно намагалися відкрити 
духовну семінарію на Закарпатті.
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Авторское резюме
В статье рассмотрен образовательный уровень православного духовенства на 

Закарпатье. Автор отмечает, что кандидаты на священство получали образование в 
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Сербии, России, США, на местных пастырских курсах. Управляющие архиереи безу-
спешно пытались открыть духовную семинарию на Закарпатье.
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Abstract
The article describes the educational level of the Orthodox clergy in Transcarpathia. 

The author notes that candidates for the priesthood were educated in Serbia, Russia, 
the United States, local pastoral courses. Control bishops tried unsuccessfully to open 
the seminary in Transcarpathia.
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Православна церква на Закарпатті розвивалася в важких полі-
тичних умовах. На початку ХХ ст. населення почало масово зали-
шати греко-католицьку церкву, поривати з унією і повертатися до 
«старої віри» – православ’я. Незважаючи на те, що унія з Римом була 
запроваджена ще у 1646 р., значна частина Закарпаття довгий час 
залишалася православною. Міцні позиції православна церква мала 
на Мараморощині, де до 1734 р. проживав православний єпископ, 
а пізніше священики отримували рукоположення від православних 
румунських та молдавських владик. 

У документах греко-католицької капітули в Ужгороді зустрічаються 
документи, що вже у 1901–1903 рр. в окремих селах Березького, Уго-
чанського та Марамороського комітатів спостерігається православний 
рух (ДАЗО 8: 1–1 зв.; ДАЗО 9: 2–4 зв.; ДАЗО 10: 1). Уряд та керівництво 
Мукачівської греко-католицької єпархії вбачали в православ’ї загрозу 
своєму існуванню, намагалися надати йому політичне забарвлення. 
На ініційованих судових процесах проти православних в 1903–1904 
та 1913–1914 рр. їх звинуватили у політичні роботі на царську Росію 
з метою відірвати території, населені русинами за Карпатами від 
Угорщини (Суляк 2009: 96–119; Данилец 2014а: 249–269; Данилец 
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2014b: 9–21; Данилец 2014c: 110–122). Переслідування вірників, 
побої та страти не припинили православний рух. Після розпаду 
Австро-Угорщини кількість православних громад почало невпинно 
зростати. Якщо в 1880 р. в чотирьох комітатах (Берег, Унг, Угоча та 
Мараморош) проживало 180 православних, то станом на 1 лютого 
1921 р. їх кількість збільшилася до 60 986 чол. (Statistický 1928: XV). 
Для порівняння: римо-католиків було 54 985 чол., греко-католиків –  
32  9319, євангелістів – 61  986, іудеїв – 93  008, інші – 4  332 чол. 
(Кárpátalja 2000: 29). Переписи 1930 та 1941 рр. фіксують наступ-
ну кількість православних: 118 284 чол. та відповідно 125 300 чол. 
(Кárpátalja 2000: 32, 35). 

Хоча кількість вірників зростала, але православного духовенства не 
вистачало. Отримання відповідної богословської освіти стало однією 
з найбільш нагальних потреб православної церкви на Закарпатті в 
1 пол. ХХ ст. В Австро-Угорщині з 1710 р. існувала автокефальна Кар-
ловацька митрополія Сербської православної церкви. А тому саме від 
сербів православні русини намагалися отримати перших священиків 
(Данилець 2012: 42). На той час сербські архієреї не змогли надати 
пастирів. Реальну допомогу здійснила Руська православна церква та 
два архієреї – архієпископи Антоній (Храповицький) та Євлогій (Ге-
оргієвський). За їх сприяння до Свято-Онуфріївського Яблочинського 
монастиря на Холмщині в 1910 р. було прийнято Олександра Кабалюка 
(преп. Олексій Капаторуський) (Центральний: 150; Данилець 2009: 63). 

Відомий церковний історик архімандрит Василій (Пронін) у своїй 
роботі, що присвячена історії церкви Закарпатті, писав: «Онуфриев-
ский монастырь стал рассадником православного духовенства для 
Закарпатья, и поэтому на долю монашества выпала столь видная 
роль в православном движении. После подготовки их рукополагали, 
снабжали необходимой церковной утварью и направляли в села, 
где было заметно православное движение» (Василий (Пронин) 
2005: 443). З цією думкою погоджується й польський дослідник Ро-
ман Дубец: «Яблочинський монастир був в той час першою школою 
православного духовенства на Закарпатті» (Дубец 1999: 92).

Опіку над вихованцями було доручено настоятелю – архімандриту 
Серафиму (Остроумову) (Валуев 2000: 43; Харкевич; Власов 2005: 10) 
та ієромонаху Сергію (Корольову) (Архиепископ 1953: 9–11; Васнецов 
1953: 4–6; Никитин 1983: 15–19; Журавская 2009: 27–34). Останній 
був завідувачем школою псаломщиків. Також при монастир діяла 
дяківська, сільськогосподарська, реміснича, церковно-учительська, 
чернечо-місійна школи. У 1914 р. в усіх цих школах навчалося 431 
учнів (Дубец 1999: 91). Закарпатці вивчали в Яблочині Святе Письмо, 
літургіку, Типікон та інші богословські предмети.
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Преп. Олексій (Кабалюк) згадував про своє навчання в чернечій 
школі: «Стал на послушание. Первое послушание печь – просфоры 
и хлеб. Приставили иер. Алексия, академика (т. е. окончившего одну 
из духовных академий), который занимался со мной, и иер. Стафана 
Твердинского, и тот занимался (т. е. с новопостриженным). Литургика, 
Св. Писание, история церкви – подготовляли. Хорошо проповедь гово-
рили… Пришлось трудновато с ударением. Дали мне читать Апостола, 
а все убегали из церкви. "Кто-то? – говорят, – будто болгарин". Архи-
мандрит хорошо читал. Говорит: – Учите по ударению читать. Верую 
по ударению. Послушание нес аж до перед Успения» (Рассказ 2009: 
470). 25 березня 1910 р. намісник монастиря архімандрит Серафим 
постриг Олександра в чернецтво з нареченням йому імені Олексія на 
честь Олексія, чоловіка Божого (Данилець 2013: 62). Після постригу 
Кабалюк повернувся у рідний край, а після Пасхи 1910 р. знову при-
був до Яблочинського монастиря та почав готуватися до прийняття 
священства. 11 липня 1910 р. відбулося рукоположення о. Олексія в 
ієродиякони, а 15 серпня, в день Успіння Божої Матері, – в ієромонахи 
високопреосвященним Євлогієм, архієпископом Холмським (Архів 
3: 1). Повернувшись на Закарпаття, о. Олексій став лідером право-
славного руху, був засуджений на Мараморош-Сиготському процесі 
1913–1914 рр. до чотирьох з половиною років в’язниці. 

На заклик Кабалюка в 1911–1912 рр. до Яблочинського монастиря 
поїхало 13 юнаків із Закарпаття. Серед них Василь Вакаров, Василь 
Кемінь, Михайло Мачка, Андрій Хвуст, Микола Галас, Георгій Плиска, 
Попович. Василь Бовдій. Після трьох річного навчання більшість 
випускників були рукоположені в сан священиків. 16 листопада  
1913 р. В. Вакаров, В. Кемінь та В. Бровдій були пострижені в чер-
нецтво з іменами Амфілохій, Матфей та Серафим. У тому ж місяці 
архієпископ Євлогій висвятив їх в сан ієродиякона. У березні  
1914 р. молоді ієродиякони були направлені в розпорядження кон-
стантинопольського патріарха Германа. З його благословення ректор 
Халкідонської духовної семінарії митрополит Герман рукопожив 
їх у ієромонахи. Ченців-місіонерів направили на батьківщину, де 
священиків заарештували і засудили до різних термінів. Пізніше 
в’язнів відправлено на фронт. Ієромонах Серафим (Бровдій) з війни 
не повернувся (Архів 3: 2–3).

Інформацію про навчання закарпатців у Яблочинському монас-
тирі знаходимо у спогадах архієпископа Євлогія (Георгієвського): 
«На его (Кабалюка. – Ю.Д.) призыв стали откликаться его земляки; 
некоторых из них он присылал в Яблочинский монастырь, где они 
и приготовлялись, по его примеру, к деятельности пионеров пра-
вославия в Карпатской Руси. Иеромонах Стефан шутя называл их 
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"камергерами", потому что они приехали в белом одеянии; это были 
кроткие, серьезные люди красивой внешности; монахи из них вышли 
примерные» (Евлогий 1994: 235).

Маємо інформацію, що Георгій Плиска та Михайло Мачка були від-
правлені з початком війни для продовження навчання до Волинської 
духовної семінарії. 30 березня 1919 р. єпископ Острозький, вікарій 
Волинської єпархії Аверкій (Кедров) рукоположив Г. Плиску у сан 
священика (ДАЗО 5: 31). З Свято-Онуфріївським монастирем також 
пов’язані долі прот. Іоанна Ілечка та ієромонаха Досифея (Поповича). 
Отець І. Ілечко – уродженець с. Костяшин (нині Люблінське воєводство, 
Польща). При монастирі навчався в школі псаломщиків, а 13 травня 
1911 р. рукоположений в сан диякона. 14 травня 1911 р. єпископом 
Холмським Євлогієм (Георгіївським) рукоположений в сан священика 
(ДАЗО 2: 60). У 1920 р. з дозволу чехословацької влади переселився 
у с. Великі Лучки Мукачівського округу (ДАЗО 2: 18). 

Ієромонах Досифей (Попович) в 1920–1930 рр. служив на багатьох 
приходах Підкарпатської Русі, але згодом перебрався до Румунії.

Уродженець с. Шандрово (нині Олександрівка) Хустського району 
Микола Церковник, потрапивши до російського полону, зумів закін-
чити трирічні пастирські курси в Уфі. За сприяння єпископа Андрія 
(Ухтомського) Миколу звільнили з табору та прийняли до Свято-Успен-
ського монастиря. У 1918 р. юнака постригли в чернецтво з іменем 
Боголіп. 21 жовтня 1918 р. єпископом Андрієм рукоположений у сан 
ієродиякона, а 17 травня 1920 р. – в сан ієромонаха (ДАЗО 12: 71).

Після розпаду Австро-Угорщини Закарпаття було включено до 
Чехословаччини під назвою Підкарпатська Русь. У країні всі конфесії 
мали рівні права, держава надавала фінансову підтримку вірникам. 
Православне населення отримало можливість створити єпархіальну 
структуру, впорядкувати приходи та заснувати монастирі. У 1921 р. 
єпископ Нішський Досифей (Васич) заснував на Підкарпатській Русі 
сербську юрисдикцію, створивши Карпаторуську автономну право-
славну церкву. У 1931 р. її реорганізовано в Мукачівсько-Пряшівську 
православну єпархію з постійним архієреєм. У складі СПЦ право-
славні Закарпаття перебували до 1945 р., коли перейшли до РПЦ 
(Пребывание 1945: 20). 

4 березня 1923 р. константинопольський патріарх Мелетій (Ме-
таксакис) висвятив архімандрита Савватія (Врабеца) в єпископи з 
титулом «архієпископ Празький і всієї Чехословаччини» (ДАЗО 1a: 12).  
6 березня 1923 р. було видано томос, який затвердив вище висвячен-
ня та започаткував розділення між православними на Підкарпатській 
Русі (Грамата 1925: 84–85). З того часу в краї діяли дві юрисдикції, 
які конкурували та ворогували між собою.
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Обидві православні юрисдикції розгорнули активну роботу по 
створенню нових приходів та чернечих громад. Вони зіштовхнулися 
з проблемою відсутності духовенства, так як на початок 1921 р. на 
території всього Підкарпаття налічувалося всього кілька священиків. 
Вирішення цього складного питання відбувалося кількома шляхами. 
Мукачівсько-пряшівські владики та їх попередники-делегати від-
правляли кандидатів на висвячення до навчальних закладів Сербії. 
Крім того, на території єпархії в 1920–1930 рр. було організовано 
пастирсько-богословські курси. Празький архієпископ Савватій 
заснував богословську школу в Буштині на Тячівщині. Також обидві 
сторони активно залучали духовенство, що опинилося в кордонах 
Чехословаччини внаслідок еміграції. 

Зупинимося поки на першій групі духовенства, що навчалося в 
Сербії. У спогадах митрополита Йосифа (Цвієвича), котрий також був 
делегатом на Підкарпатській Русі, знаходимо свідчення, що протягом 
всього історичного періоду в сербських богословських закладах 
навчалося 40–50 студентів-карпаторосів (Митрополит 2008: 244). 
Дослідник С. Антонієвич стверджує, що в 1938 р. у Королівстві Югос-
лавія богослов’я студіювало 29 юнаків з Мукачівсько-Пряшівської 
єпархії (Антонијевић 2012: 139). Мусимо визнати, що джерел з цього 
питання дійсно не вистачає. 

У фондах ДАЗО нами виявлено цікавий документ від 10 січня 1926 р.,  
який містить детальну інформацію про всіх православних священиків 
на Підкарпатській Русі. В окремій графі подано відомості про освіту 
священнослужителів та монахів. На той час в Сербії здобуло освіту 
тільки 7 священиків, що вчилися в Бітолі, Сремських Карловцях, Бел-
граді, Раковіце, Ніші (ДАЗО 3: 18–80). 

Додаткову інформацію про випускників сербських духовних 
закладів знаходимо в православній періодиці. У першому номері 
офіційного видання Мукачівсько-Пряшівської єпархії «Православный 
карпаторусскій вестникъ» за 1935 р. вказувалося, що єпископ Дама-
скин рукоположив в сан диякона та священика «дипломированного 
студента Православной битольской семинарии» Євгенія Боршоша 
(ПКВ 1: 15). В окремій рубриці редакція зазначала, що православ-
ний богословський факультет Белградського університету закінчили 
студенти-карпатороси Георгій Станканинець, Іван Бреза, семінарію 
в Бітолі – Гавриїл Путраш, Петро Кернашевич, чернечу школу – іє-
ромонах Віталій (ПКВ 1: 16). У 1936 р. архієрей рукоположив у сан 
священиків випускників Бітольської семінарії Дмитра Симулика, 
Василя Попа, Петра Спишака (ПКВ 2: 14). 

Важливу інформацію про православних богословів ми виявили  
в № 3–4 «Православного карпаторусского вестника» за 1936 р. 
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Редакція повідомила, що в поточному році Бітольську семінарію 
закінчило семеро закарпатців, а за останні п’ять років випускниками 
сербських духовних закладів стало 32 чол. (ПКВ 2: 17). «Мы не можем 
не заметить, что с их приездом во многом в епархии чувствуется 
лучше» (ПКВ 2: 17). 

У згаданому документі від 10 січня 1926 р. зафіксовано чимало 
прізвищ священиків, що прибули на Підкарпатську Русь з різних 
частин Російської імперії. Більшість із них мали богословську освіту, 
дехто закінчив світські навчальні заклади. Наприклад, о. Дмитро 
Владиков був випускником духовної семінарії у Харкові, о. Ісидор 
Вздульський – Києві, ієром. Борис (Мидляк) – Тулі, о. Михайло Про-
дан – Петербурзі, о. Петро Назаревський – Полтаві. Троє священиків 
отримали освіту в США: о. Іван Мрочківський, о. Дмитро Беляков, 
ієром. Венедикт (Довбак) (ДАЗО 3: 18–80). 

Слід відзначити, що не всі бажаючі могли потрапити на навчання 
до Сербії. Через це, правлячі владики, періодично влаштовували пас-
тирсько-богословські курси в межах єпархії. У жовтні 1926 – квітні 
1927 р. в приміщенні Свято-Миколаївського чоловічого монастирів в 
с. Іза проходили богословські курси для православного духовенства 
(ДАЗО 4: 84). Слухачів налічувалося 22 особи, вони проживали при 
монастирі або ж приходили на заняття з своїх сіл. Лекції на курсах 
читав Ратібор Тихій (ДАЗО 4: 85). За розпорядженням єпископа Сера-
фима (Іванович) від 22 травня 1928 р. в єпархії були відкриті курси, 
на яких викладали професори Хустської державної реальної гімназії 
(Архів 1: 1). За короткотермінове функціонування курсів їх закінчили 
біля 20 священиків. 

Розуміючи, що в єпархії не вистачає освіченого чернецтва і духо-
венства, наступний архієрей – єпископ Йосиф (Цвієвич) намагається 
домогтися дозволу на створення духовної семінарії в Мукачеві.  
21 квітня 1931 р. він пише звернення до Міністерства шкіл і народної 
освіти в Празі (Архів 2: 1). Але вона залишається поза увагою чехо-
словацьких чиновників. 

Перший мукачівсько-пряшівський єпископ Дамаскин (Грданічка) 
для підвищення освітнього рівня православного духовенства влаш-
товував при Свято-Миколаївському монастирі в с. Іза у 1933, 1935, 
1937 рр. єпархіальні курси для священиків, залучаючи для викладання 
сербських богословів. У 1933 р. курси проходили знову при Свято-Ми-
колаївському монастирі. Слухачам читали лекції з наступних предме-
тів: 1) пастирське богослов’я; 2) гомілетика; 3) катехізис з методикою; 
4) літургіка; 5) церковне право; 6) ведення метрик і цивільне законо-
давство про укладення шлюбів; 7) викривальне богослов’я; 8) історія  
церкви; 9) історія православ’я на Карпатській Русі; 10) гігієна і перша 
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допомога при нещасних випадках; 11) садівництво; 12) адміністрація 
і правила діловодства. Після закінчення лекцій здобувачі складали 
іспити. Ці курси мали велике значення для збагачення священиків 
теоретичними і практичними знаннями (Курсы 1933: 4). 

Окрім курсів, владика Дамаскин організовував так звані духовні 
вправи, що проводилися у 1933–1937 рр. по благочинних округах. 
«Православный карпаторусский вестник» в № 8 за 1937 р. розмістив 
об’ємну статтю під назвою «Собрание духовенства для духовных 
упражнений в Свято-Николаевском монастыре» (ПКВ 3: 14–16). Автор 
допису повідомляв, що під час Великого посту при монастирі в с. Іза 
відбувалися «духовные собрания приходских священников и иеромо-
нахов». Перед слухачами виступали правлячий архієрей ієросхимонах 
Кассіан (Корепанов), ієромонах Аверкій (Таушев) (ПКВ 3: 15). 

У 1933 р. Міністерство шкіл і народної освіти нострифікувало 
богословські та цивільні документи про отримання освіти в Сербії, 
Болгарії, Росії та ін. Цей крок дав можливість значній частині духо-
венства викладати в народних школах Закон Божий та отримувати 
додаткову фінансову підтримку.

Як вже вказувалося вище, архієпископ Савватій (Врабец) також ро-
бив кроки по покращенню освітнього рівня своїх священиків. Відомо, 
що після призначення вікарієм єпископа Веніаміна (Федченков) в 
Мукачеві було створено духовну школу. В анкетах кількох священи-
ків, яких висвятив Веніамін, вказано, що вони пройшли 4-місячний 
богословський курс (ДАЗО 3: 34).

Для підготовки кандидатів на священиків в с. Буштино Тячівського 
округу архієпископ Савватій заснував богословські курси. Дозвіл на їх 
відкриття дав шкільний відділ Цивільного управління Підкарпатської 
Русі (18 лютого 1923 р. за № 3015/923). Курси функціонували до кінця 
червня 1924 р. Керівником Приватної православної загальноосвітньої 
народної школи для дорослих було призначено протоієрея Іоанна 
Чернавіна (Окунцов 1967: 143, 294; Нивьер 2007: 537). Початково 
планувалося, що слухачі курсів будуть здобувати знання в обсязі 
чотирьох класів державних гімназій, але ці задуми залишилися 
нездійсненими. Навчання проводилося згідно навчального плану 
шкільного відділу за наступними предметами: Закон Божий, росій-
ська мова, церковнослов’янська мова, історія, географія, математика, 
малювання та каліграфія. Крім прот. Чернавіна, на курсах викладали 
емігранти Леонід Ланін та Феодосій Дементьєв. Процес навчання 
контролювався представником шкільного відділу та державним 
шкільним інспектором в Тячеві (ДАЗО 6: 22). 

Перший набір слухачів навчався з 18 лютого по 10 вересня 1923 р. 
Документи подало 37 вихованців, але лише 24 склали випускний іспит. 
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Одні вибували, інші залишали курси за власним бажанням, деяких 
висвячували. Час навчання слухачів залежав від здібностей: інколи 
висвячували на третій день навчання (ДАЗО 11: 4). Останній набір 
слухачів склав іспит в присутності представника шкільного відділу та 
державного шкільного інспектора 28 червня 1924 р. після закінчення 
трьохмісячних курсів 20 слухачів були висвячені на православних 
священиків, ще два прийняли чернецтво (ДАЗО 6: 22). 

Аналіз документів дає підстави зробити висновок, що освітній 
рівень православного духовенства на Закарпатті у визначений у за-
головку статті період був недостатнім. Відчувалася гостра потребу у 
відкритті духовної школи на території краю, але це питання не було 
вирішено. Архієреї обох юрисдикції намагалися вирішувати проблему 
відсутності освічених священицьких кадрів. Значна частина вихідців 
із Закарпаття змогли отримати богословську освіту в духовних семі-
наріях Сербії. Початок Другої світової війни призупинив на певний 
час цей процес. 
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