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Таїса С1щорчук

Матеріали з історїі української церквн
в архівних фондах Національного університету
«Києво-Могилянська академія»:

зміст, склад, видові характерпетнкп
Taissa Sydorchuk
Materials from the History of Ukrainian Church in the Archival Holdings
1 ( the Scieotific Library of the National University Kyiv Mohyla Ac:ademy: Content.
Strutture, Types
The i:.sue і~ d~voted to the general ovel'\ it:\V of tlІe materi<Іis from the history of
Ш:rаіnіаІІ church, gathcrc:J in thc archival collections ofthe scientific library ofthe NationaJ
Uni\·ersity К) Ї\' Moh) І а Лcademy. !'articularly in tl1e holdings of the outc;tartding c;cholar
Omeljan Pritsak, thc farnily ofthe puhlic figure.-> Olga and Jarosla" Dui.i, church figurc: lgor
HuЬaric:vsL')·j. Thc: author invc...1igatc:s thc: contenL 'tructure. pc:culiarities and types of the
docwnents t'rom the histol') оІ' Ukrainian church in ea~h ot· thc archi .. al collection~ and
stre cd tht: sp.:cial rolc оп the :.~;tcntific significance ofthe preserving archi,·al documents
as historical sourccs for thc iп,·estigation of thc history nf Ukrainiaл church in l/krainc
and abroad.
KeywmnЬ: llkrnintan Chun:h, Omc:ljan Pritsak. Olga and Jaro~IЗ\' Dui.i, Ihor Ilubar.levskyj,
archi\al collcction. archi\"41 dncumc:nt. historicзl source
ТЬе

Іlо.:tзно ОІ'ЛІІ,д МіІІС()іа.Іів з ісІорії українськnї церкви в архівних ІЮЛС:Іщіrх на
ухової біб:tіоrс:ки Націонат.ноrо університету «Києво -Моrи .lrнська академіІІ>~,
1окрема у фшІІІІlХ видіІтного вченого ОмелІІна Пріцака, ро;tини rrо,щдськюс діrчів

о~~..,. та Ярос:Іава ДужІІх. ІІі.І)'КОВЦЯ і церковного діІІча lropr Губаржсвськоrо. Ви
світ;tсно ск.щд, Jміст. тиmt і особливості докумеtrrіи з історії українськоі' uеркви в
ІіОЖІІіtІ архівні А ко:~екції 1а з:нuщснтовано) ваГ) на науковому ЗІІаченні збережених
архівних докумсtп ів як іс rорпчнкх джерен до вивчснн11 ісrорії >країнської церкви

в Уkраїні і за кордоном .
Ключові C.1nCtJ: )Краінсьt.:а церква. 0\ІСі!ІІН Пріцак, O:tьra 1а Ярос.1ав Дужі. Ігор

Губаржсвськиh. архівна ІЮ.1t:кІІіІІ, nрхівниn докуме1rr, історичне джерс.1о

Одно•шсно з відродженняч Києво-МогилянськоІ академії на nочатку

1990- · рр. як вищого навчального закладу університетського типу' від
бувалося n ві.nродженн" одного з їі найважливіших струІ>1)'рюtх nідроз
ділів - наукової бібліотеки. Якщо nротпом 300 років від часу заснуваннs

І<Іtєво-МопrnянсьІ\ої аJ..QДемії бібліотека розвивапас• і зростала разом з

самим навча:1ьним заЮІадо-.... то після закрИТТJІ Київської духовної академії

У 1920 р. їі фонд сп1в сЮІадовою частиною Всенародної бібліотеки України
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(нині: Національна бібліотека України ім. В.І .Вернадського). Отже. біб.lіо
тека відновлюваної Києво-Моги.1янської академії у

1992 р. почала своє нове

літочислення з придбання і обліку своєї першої книnІ . Одним із тра,;шціІtннх
шляхів поповнення біб.1іотечного фонду є дарування окремих книг та цілих
книжковm: колекціf\. 2 Разом з друкованщ.нt виданнями до бібліотеки над.
ходять також рукоnисні документи і навіть ЦІЛІСНІ архіви дарува,lЬЮtків.

18

з яких вже оnрацьовані і надаються користувачам бібліотеки 3 •

Серед архівних фондів бібліотеки на особливу уваrу дослідників зас,l)то
вують колекції вчених. університетських професорів. громадсько-культурн 11х

діячів, а саме В. БрюховецьІ<ого, В. ВовІ<, І. Губаржевського, О. Зуєвськоrо,

П. Одарченка, О. Коновала, Є. Лапщk-а, Дж. Мейс а, О. Пріцака, Я . Яреми, Ольrn
та Ярослава Дужих. Завдяюt науковим і nрофесійнІtм зацікавленням вчеmtх

та ахтивній заанrа.жованості в громадсько-культурно"d)' та церковному житті
і науковців, і окремих nредставmJКів української еміграції, в їх особови...: фон
дах відклалися важ.1иві, а nодекуди упікальні документи з історії української
церкви різних конфесій. В контексті означеної теми сер~д архівних фондів
вищеназваних фондаутворювачів варто BІtДiлmlt насамnеред архівкі ко.1екції
О. Пріцака, Ольn1 1 Ярос.1ава Дужих та І. Губаржевського .

Передані до НаУКМА бібліотека, архів та мистецька збірка Омеляна Прі
цака~ займають особливе місце в універс1rrетській бібліотеЦІ Це пов· язано на
са.\mеред з неординарною особистістю самого фондоутворювача, nо го видатною

роллю у вітчизняній та світовій гуманітарній науці ХХ ст. Біб.1іотечна кюекція
і apxiвmdt фонд (8 3 19 одиниць зберігання) за об·

(20 ООО одипищ. зберігання)

ся гом є надбільшою nерсональною колекцією в бібліотеці НаУКМА. З На) кової

точки зору зібрані протягом

70 років НЗ}кової діяльності О. Пріцака друковані

видання, рукопис ві книги, історичні джерела, архівні документи мають важливе

історико-"')'Льтурологічне значення для української науки. Матеріали з історії
української церкви відклалися в архіві О. Пріuака у зв'язку з ~ого науково
дослідницькою, науково-організаційною та адміністративною діяльністю. а
також завдяки його особистим взаємостосункам з окремими представниха'НІ
українських церков До першої груnи належать наухово-творчі nраці вченого. а

саме статті та доnовіді на наукових k'Онференціях . Не дИВ..'lЯЧІtсь на те шо вже
в роки навчання у Львівському університеті О. Пріцак nрисвятив себе сходо
знавству, він, як і більшість студентів-українців 1930-х рр., окрt\і основного
фаху, виявляв велике заціхавлення до національної історії, в ТО\ІУ числі й до
історіїцерквн на українських терена.х. Варто підкреслити. що з 15 ранніх статей

О. Пріцака Сl)'дентського періоду третияа nрисвячені окремим сторінкам історії
гре"'О-хатолицької церюш та біографічним нарисам церковних діячів 5 • ПоnрІІ

те, що статті були опубліковані не в наукових збірНltках. з у львівських rазетах.
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вонІІ є свідченням форму вання .VІайбутнього визначного вченого. .І<ОТJНІЙ nрагнув
у своїх лершил газетних nублікаціях дотримуватися формаl)· та жаRру наукових

розвідок з лоСlаноВІІ."ОЮ nроблеми. використанням різноманітнlLХ джерел та ло

сиnань на mtл. Ці статті в архіві вченого зберетися у внmяді газетних вирізок
111 І(серокоnій. Враховуючи той фа~~."Т, що mдбіркн rазет « Нова Зорю> і «Торгоаля
і npoVІнCm>, в яких були оnубліковані статті О. Пріцака, дійшли до нашн:х днів в

одІtНІІЧЮ1.\. лримірннка.\. і зберігаються здебільшого у фондосховищах Львова,
історично-наукова цінність газетних nубліющій вченого більш як ?О-літньої
давності є очевидною.
Тема Історії церковного Жlrrrя на українських землях у науковому доробку

О. Пріцака з'явилася знову в контексті його фундаментального дослідження
«Походження Русі» , над шістьма томами якого вчений nрацював nаралельно
з часу nереїзду з Німеччини до США, nочинаючи 3 1960-х рр. Один 3 томів

magnun1 opus

О. Пріцака базувався на комnлексному доспідженкі та вико

ристанні давньоруських джерел. в тому числі літоnисної літераrури., і

oxo-

rt'UOвaв також литакия прuйнятrя і поширення християнства у Русі. В архіві
зберігаються у вигляді авторських рукоnисів і маоошоnисів з авторськнмв
виораменнямн неоnубліковаJіІ окремІ nараграфи цього тому. орисвячені до
слідженкю «Києво-Печерського патерика» та давньоруських літоnисів6• Крім
того. окремі сюжети вищеназваного дослідження були оnубліковані у формі
стат~й в наукових збірннках та оеріоди<tних журна:tал7 • В архіві О. Пріцака
окрім pyi\"Orutciв та дру кован!Lх варtантів статей зберетися таJ>.:ож його підготовчі

матеріали, ксерокошї текстів літоnисів. вилиски з різних джерел, намальовані
шtм власнору•t карти. схеми, синоnтичні nорівняльні таблиці та тексrуальннй
аналіз давньоруськю, літолисів тощо.
Архів О Пріцака містить також матеріали різноманітних міжнародних та

універйп1m:ьк~1.х наукових форумів. які безnосередньо або оnосереДJФвано були
nрисвячені заrdЛьним nитаниям історії релігії, українсько! церкви , ії окремим

видатюtм лредста.вникft.\t, зокрема матеріали конференції «Andrei Sheptyts'kyi.
His Life and Work» (University of Toronto. 22-24.11 .1984 ), міжнародного кон
гресу «Christiaлity among the slavs. The Heritage ofCyril and Methodius» (Rome,
Pontifico 1nstituto Orientale. 08-11.1 0.1985), конференції «Тhе Ukraioian Religious
Experience: Tmdition and the Canadian Cultural СоІttе:Ф> (University of AIЬerta
and the Provincial Museum of AIЬerta. 13-16.03.1986). наукового сJtмоозіуиу до
1000-ліття хрещення Русі «Tausend Jahre Christentum im Russland uлd sеше
Bedeutung filr Europa und die Oukшnene» (Evangelische Akademie Tutzing.
07 -І 0.05 .198). міжнародної наукової конференції «The Foundations ofHistorical
and Cultural Traditions in East Central Europe. Belorussia. Lithuania. Poland,
Uk.raine>. (Rome, 28.04-06.05.1990). Берестейських читань «Унійні процеси
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XVI-XVII ст. і іх еклезіwюrічна оцінка» (Львів-КиІв - Ужгород, 16-17.05.199б)
та ін.' ЦІ груnа документів ВК1lючає не лише текстндоnові.:Іей. внс1) шв с~10 ~

О. Пріцаха, його нотатки наукових Дltскусій на конферендія.'\, але й програм~~,
сmtсІш учасників конференцій та і'\ тексти вистуnів . Нерідко в таких ~'ОНфе

реиціях брали участь таtrож богослови і представники християнських церІ\Ов,
в тому числі й уІ.-раїнських. Ці матеріали рожрнваюrь nотяди різюt'\ науковІtх
шкіл і методо.1оrій щодо вивчення теоретичних nроблем історії релігії та історіі
церкви в Україні в різні ії періоди. Значення таких документів не внчерпуЄ"Ться
msшe їх історичною ціннісnо. З оrnяду на те, що не всі ма-rеріалн таких J(()Н

ференцій були пізніше опубліtrовані. збережені в архіві О. Пріцака р)коnнщ
машиноnиси та копії доnовідей і вистуnів науковців nровідних університетів
та церковних наукових інстИl)'цій мають також шаченн" наукового джерела
для наС1)'nних nоколінь дослідшtків .
О. ПріцаК)· належить nровідна роль у розробці наукової ь;онцеnції та їі

реалізації у сnраві відзначення україн.:ькою діасnорою ІСОО-ліття .хрещення
Русі. Фахтично Український науковий iнcntl)T Гарвардського універснтеl)
(далі: УНІГУ), вий очолював О. Пріцак, став своєрідни\f інтелеКl)альюrм і
НЗ) І\Ово-організаційним центром nроведення масштабню. та довгострокових
заходів зарубіжного українства під 1агальною назвою <<Гарвардський Проект
Тисячоліття .християнства на Русі-Україні». З nерших організаційних ,,;років в
цьому nроекті були представлею і задіяні всі верстви української зарубіжної
спільноти. в тому числі і науковці. і громадські діячі, і uерr-."Овні діячі. і \fІПUі.
і меценаnr та ін . Зало•шткованнй понад ЗО років тому Гарвардський Проеп
на сьогодні є безnрецедентною сторінкою історії і української діаспори. і
украінської церкви за кордоно.'d, котрі без державної nідтрнмкн здійснюи

у всіх країнах nоселення

) рочисті

наукові. церковні. громадські і мистецькі

акції І ООО-літнього ювілею. Відповідно до розробленої О. Пріuаком нЗ)'ІФВОЇ
коицепції передбачалося здійсюпи чотири основні сnрави: І) створення кафе
дри історії реліrійноі думки на Україні при Тео.'Іоrічній ш~uлі Гарвардсько~І)
універсІпе'!)':

2)

підготовка і виданн"

історіІ християнства в Україні:

3-х томів ещ.щІUІопедії. nрисвяченої

3) підготовка

і в1rдання б:н<rrото~tного корЛ)С)

українсЬІюї досекулярної літератури ХІ-ХVШ ст.:

4) nроведення міжнаро;r,НІrх

наукових симпозі)мів. В архіві О. Пріцака зібраю1й зна•Іюtй за обсягом і цінний

за змістовни\f наповненням комплекс документів, що відображають і npouec
підrоrовки, і безпосередньо втілення окремІtХ задумів та nроведенюr захо.1ів,
зокрема участі в них церковних ієрархів рі1них українських ~'Онфесій. ОсобшtВ)
цінність становтrть протоколи організаційних нарад українських інтеле ...ї)З
лів і представників церІСВи. тtстн ді"чів церкви до О. Пріuака, інш11х осіб та
інстlf1уцій, програми заходів та ін. 9
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В реалізації « Гарвар.1ського ПроеК'І}' ТІtС.ІІчолітrя християнства на Русі
Україні'> у США аІ\'ПtвН) роль відіграло nодружж.11 українських меuенатів і

Jl'Оf"адсьm-хультурни.х ді.Rчів Ольга Дужа 10 та Ярослав Дужнй 11 • біб:.іотечно
архівна колекці.R .11ких була nередана юши безnосередньо .10 науt."ОВОЇ біб:rіотеки

на УКМА у 200 І р. 12 Ольr11 та Ярослав Дужі входили до складу організаційних
J((Імітетів з nідrотовюt та nроведення різноманітних зустрічеn. лекцій, мис
теІ1ЬК11Х виставок. концертів д.r1я збору коuпів на відзначенн.ІІ Тисячолітнього
ювіле ю прийН.ІІтrя християнства. Крім того, з

1985

р. Я .Д}жІfй був головою

«ГарвардсЬJФГО Проекту» в Детроrm - одиому з найбільших міст umny Мі•Іиrан.
меuенатська діяльність родини Дужих була nриродною і невід'ємною частиною
їх баrатогранної діяльноС1 і в житrі украj·нської громади. Заснований 1ОО ООО-до

ларовай ВІt;І.авничнй фонд Дужих у Гарвардському універс1rrеті уможливив
низку видань УНІГУ з серії «Гарвардська бібліотека давньої української літе
ратурНІ>, що nостала в коктексті концеnції відзначення Тисячолітнього ювілею.

Родш1а Дужнх брала активну участь в громадсько-церковному ж1rrri. зокрема
О .Дужа бу.'lа засновницею і головою Марійської Дружини Зарваницької Божої

МатерІ. Я Дужий - rо.зовою церк-овного коміте1у церои св. Йосафата у Воррені.
ІG1} бу батьків української католицької середньої школи Неоорочного Зачатrя
в Гемтреку. Вони nідтрнмува;ш тісні стосунки з nредставникамп україн ської

церквІt, зокрема з Блаженнішіtм Патріархом 1 Кардиналом
митроnошrrом М. Германюком, єnискоnами

1. ЛюбачівсьКЮІ,
1 свящеюtками. В результаті в

їх роднииому архіві відклал11ся різноманітні за видамн і т1mами докумеН111,

шо в ілображають церковне ЖИТЛІ української громадн Лівнічної Америц з
одного боку, і душnастирську діяльність насамперед кліру Української греко
КЗІ ОЛІщької церкви, з другоrо боку, nр<m~гом 1960 -2000-х рр. Це -запрошення ,
афіші, буклети, оголошенН.ІІ, звіти, nротокоmІ, деклараціі, резолюції організа

ціііних нарад і зустрічей, nуб.1ікаціІ в українській і американській пресі, про
грами, фотографії, біографічні довідки, ЛJ1сти-звернення в.задик та священиків
тошо. В окрему

rpy пу систематизовані листи різних осіб до Дужих, зокрема

в архіві зберіr'ШОться листи м•rrponO.'lИTd М.Гермаиюка, єnискоnів - М. Грин
чишина, екзарха ) країнців в Аргентині Андрія, ехзарх.а українців у Франujї
Володимира, АnоСТ\,аьського екзарха П .КоршL'Іяка, В.Лостена. !.Потоцького,

ре ..., орату Української nаnеької колегії св. Йосафата в Римі, Львівської бого
словсьі..'ОЇ академіt та ін . Більшість документів nредставлена оригіналами та з
автографами ді.11чів церкви .

Одкіоо з найцікавіШІІХ архівних колекцій щодо нмвності оригінальних
доk) мент ів з історії українсьt.-ої церкви, зокрема ХХ ст.. с особовий фонд Ігоря
Г) баржевського 13 • Архів l. Губаржевського був nодарований НаУКМАразом
з бібліотечною колекцісю 14 у 2011 р. його донькою Ярославою Фраюіf..кеІDО-
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Губаржевською. В архівній колекції І . Губаржевського зберігаються матеріа.1 и,
що були створені або зібрані фондоутворювачем в еміграційн11й період жиrr.11.
тобто в той час, коли І. Губаржевськu.й присвятив себе духовном) служінию і
відігравав активну роль в українські зарубіжній церкві, зокрема в Укрзінській
автокефальні православній церкві (даЛІ: УАПЦ) та Українськіlі автокефальній
православній церкві (Соборноправній) (даЛІ: УАПЦ (Соборноправна). Архівна
колекція містить науково-творчі матеріали І. Губаржевськоrо та інших иа
уковців, еnістолярну спадщину, документи адміністрацій і парафій УАПЦ та
УАІЩ (Соборноправноі) за кордоном, укрзІнські зарубіжні періодичні внданн.11
1940-1950-х років, в тому числі церковні видання тощо.
Продовжуючи займатися в еміграційний nеріод життя дослідженнями 8
галузі мовознавства і літературознавства, І. Губаржевський все-таки надавав
перевагу написанню nраць на релігійно-вuховн)' тематику та на ак1уальні
теми діяльності УАПЦ та УАПЦ (Соборнооравноі) і жю-rя їх окремих пара
фій. У фонді

l. Губаржевськоrо зберігається понад 1ОО йоrо науковю.. і публі

цистичних nраць. меморандумів до влад.ик церкви, звернень до nарафіян та
окремих свящешtКів, текстів проповідей., повідомлень про парафія.льне житrя
тощо. Оскільки
але й

l. Губаржевський не лише дописував до церковшtх видань,
ca..-.t видавав, редагував й нерідко готував до др) 11.)' текст всього но.\tе

ра тоrо чи іншото часопису, його творчі матеріали представляють значний
інтерес для дослідників історії української церкви як іі літопис протяrо~І
понад

20

nіслявоєнних років. Значення йоrо праць на церковну тематик)

підсилаються тим фактом, що їх автор був професіЙним мовознавце~t. я кн й
не просто nередавав перебіг подій чи фактів, а влучно використовував своє
~q>асномовство і багатство у країнської мови для донесення думок до кож

ного пересічного мирянина, особливо щодо злободенюLх nитань розбрату і
неnорозумінь в середовюці однієї церкви і потреби об'єднаІUUІ українськнх
оравославних церков. В архіві творчі матеріали І . Губаржевськоrо зберіга
ються у вигляді і рукоnнсів, і машинопіісів з авторськими редакторськими
виnравленнями, і публікацій в газетах і журналах, зокрема в 1акІtХ. як

«Братський листок. Двотижневик Свято-Павлівеького Братства УАПЦ в
Гайденау», «Братський листок. Орган Українського nравославного Братства

у Великій Британії Св. Архистратига МихаІла» (Лондон), «Хрест і тризуб.

Орган УкраІнсьІІ.'ОЇ nравославної Церкви у Великобританії». «Православний
Українець: церковно-громадський місячник УАПЦ» (Чнкаrо) та ін . Значиа
частина статей

l. Губаржевського, орисвячених українській церкві, виходила
(Neu Ulm. Donau, Німеччина) та в
тижневику демократичної думки «Наша Батьківщина» ( Нью-Йорк, США).
також у світ в газетах «Українські Вісті»

газетні вирізки з яких зберігаються у фонді.
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Друrи" за кількіе110 докумеІПів і за важлІJвістю щодо інформації А науково
історичного значення є еnісто.1ярний кo,tJLleкc доку'>fентів. який І. Губаржев
сьКІІЙ, nопри складні обставини nіС.lj[В()ЄННОГО часу і неодноразові З\fіни місць
і країн nроживання, зберігав до кінця свого ЖJІїnІ . Хроно.1огічно листуванЮІ
охоnлює nеріод

вiAmt.

І 943- І 970 рр. і вJ<JJЮЧає доІ<}'\tенти nеріоду Другої світової

nіслявоєнних ро"ів таборового жятrя, інституціІtної та nарафія..1ьної

розбудови УАПЦ у 1950-х рр .. складних nроцесів роз"-олу. неnорозуміRЬ і
взаємоnоборювань укра-.·нських церков за кордоном в 1960-х рр. В еміграції

1. Губаржевський листовно сnілкувався з багатьма своїми колегами по роботі в
t<нївськІrх навча.1ьню.: 1 На) кових установах та У"'Р~йнськими науковцями, зокре

ма з Н.Полонською-Василенко. П.Кова_1івим. В.Волкановиче\4, Д.ДорошеНІ<О\4.

При цьому до\tінуючою групою його коресnондентів є церковні діячі t вірні.
З ог:Jяду на чисельність кореспонденції в архівній колекції вона була система
nnована в декі.:~ька груn, а

ca'fe:

а) листи владик українськІf'< nравославних

церков до І. Губаржевського: б) .1псти І. Губаржевського; в) лисп1 окрем1rх осіб
до І. Губаржевського. НаАчнсельнішою є перша група, що включає листи ви
щІrх церковних ієрархів Української nравославної церкви в еміграції, а саме
МJtтроnолитів

-

Іоана (Теодоровича), Іларіона (Огієнха), Полікарnа (Сі)(()рсько

го), Мстис.1ава (Скриnника), Богдана (llimt..1ЬKИ), архієmtскоnів - Сильвестра
(Гаєвського). Григорія (Огійчука), Палладія (Видибіди-РудеНl<а), Ніканора
(Абрамовича). єnискоnа Платона (Артем'юка) 1 s. Окрім змістовної цінності. ці
документи мають вююиве >.fеморіальне значення, оскільки є ориrінала..\fи і міс
тять автографи. в тому чис.1і визначких діячів української церкви. Своєрідним
додатко't до цієУ груnи є коnії листів і листів-відnовідеА І Губаржевського до

вищеназваких церковних діячів, а також до еюарха Вселенського патріарха у
Центральній і Західній Євроnі. митроnо.ТІrrа Атенагораса, адміністрації

InterChurch А id and Refugee Service. Department of the Bгitish Council of Churches,
ад.\Ііністрації Church ofEngland Council on Foreign Relations, адміністрації Greek
Ortltodox Archdiocese ofNoгth and South America та ін
Якщо ЛJtстування з церковmr"dи ієрархами здебільшого носить офіційний
характер, то ЛІІСПt священиків. членів nарафіяльнlrх рад і окремих МІірян до

І. Губаржевсь"'Ого і коnії його листів-відnовідей мають бі.1ьш nриватний і осо
бнСlісниn характер і ТІІ\1 самим є укіка.зьни:\1 джерело\1 до розу'>fіння життя
ювовІrх церковних осередків 1 світобачення їх nредставників. На ocoб:nmy
увагу l)'Т заслуговують ,1исти свІІщенихів І БуршІ, Ю. Вяльбе, О. Довгоn'ята,

І. С'корnоnуда, А. Сташинського, Т. Фіня. М. Явдася та вірнtrх О. Пристуnенка,

І. Паве.1ка. Л. Гречка й ін. 1 6
Архівна колекція І. Губаржевського містить також докуменпt окрем1rх

церковних адміністрацій та nарафій УАПЦ та УАПЦ (Соборноnравної), де
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фондоуrворювач зай."dав ад\4іністраrnвні nосади або був настоятелем nарафій.
Заслуга І . Губаржевського nеред дослідниками nо.1ягає в тому, що він навіть
nрп nереїці з родиною з ВешІкобрlпанії до США і будуч11 відстороненщ.1 від

служіКШІ митроnотпом П. По..1іхарnо'І (Сікорським). зберіг цілий компле"с
Генерального церковного уnрав.1іння УАПЦ} Ве.lІІкобританії

документів

1948-1958

рр. Не менш наукове значення для відтворенНJІ історії УАПЦ (Со

борноправної) мають збережені І. Губаржевськи"d "dатеріали декількох nарафій
в США 1960-х рр. Тематично архівна колекція

J.

Губаржевського охоnлюс

широкий сnектр nитань становленНJІ 1 розбудови української nравос.1авної

церкви різнm: юрисдикцій в Євроnі, Північні А і Південній Америці, Австралії
25 післявоєнних років.

за

ТаКІN чнном, оrnяд"dатеріалів з історії украУнської церкви. які зберігаютьс 11
в архівних ко..1екціях О. Пріцака, родини Дужих та І. Губаржевського дозвол11є
зpoбlmf насrуnні висновки:
І. У вищевказаюг-; архівних фондах зберіrаютьс11 матеріали, n:i відтворююn,

історію української церкви в Украіні і за k"Ордоно\t. При цьому nереважна кіль
кість документів стосуєтьсJІ діJІЛьності Української грско-като.lІfІ.ІЬІ.:ої церкви,
Украінської nравославної церкви. Української автокефальної nравос.1авної
церкви та життя українських nарафій в країнах Євроnи, Північної і Південної
А -..ерикн та Австралії у другій половни і ХХ ст.

2. ДоІІ.ументи з історії церкви в архівних фондах бібліотеки мають виНJІТКову
науково-інформаційну й nізнавально-історичну цінність та потреб) ють їх вве
деннІІдонаукового обіrу. Ориrіна.'Jи офіційних доку\tентів церков, \4aтepia.llt
створення та розви"П<'j окремих nарафій в різних країнах nоселення українців.

чисельні рукописні і машиноnисні лш:ти з автографами визначних українських

церковних діячів с унікальним історичним джерелом для реконструкції скнад·
них процесів українського зарубіжного церковного жиrтя, взаємостосунків
різних українських церков та всередині церковюГ< адміністрацій, розбу;хови
інституційної структури і nарафій тих українських церков, 11кі емігрували з
України під час Другої світової війни.

19 вересня 1991 р. буJІо rІідtшсано Розnор!І,.'Іжс:ння Го.тови Верховної Pa;xtt Укrзінн
«Про відродження Кисво-Моп1л1нської акцдеміі на ії історичній тсриrоrії як
не"Іа ;rеж ІІоrо внщоt·о навча:~ьноrо зак.таду Уііраїни- Універ~.:итеl) «Кttєво
Моrи,uнська акаде~і111 і nрюначено ректором-оргаІІізаторо\1 УКМА доІ.-тора

філологічІІих 113) к В'ячесдавз Брюховецьк,1го. Офіційне відкриІ1Jr Університет)
4<Кщ"Во-МОГИЛІНСЬt..11 :lJ<aдC114i!!» і ПОСВ!!r.І nерШИХ ІІС'І)ІПШКіВ )' СІудСІІГИ відб)1ІІІСІ!

24

серпн.t

1992 р.

На сьогодні фонд наукової біб.тіотски В){.11очаr. 65 nрнваnтх кюrгозбірень у країн·
ських вчеtшх

Попьщі.

1u ,tі•чів української діасnори зі

СШЛ, Кuнnди, Брюилії, ІІі\tСЧЧІІfІІf,
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З оnІІСЗ\tИ оnрацьованих архівнах фон,'\ів коrтсту ва•tі Gіб.tіоте..:н можу 1 ь
t'знайомишся ш.1 сайті бібді<rтсюt НаУКМЛ. http:J/w\\\v.tibi1\J).Ltkma.IJe\.ualindex.

php?id- 37
Омс;нш Йосtюовtt'ІПріцак (07.04.1919, с. Лука Самбірсьrого нові f) ІІа Львівщині 29.05.2000. Бос'ТОн. Массач) есте. США) - ви:щпшй вчешtй. фі.'Іо,1оr. с\одознавець.
іt'wркк. Їн(ІзсщttІІі член І іЛ ІІ Українн. ч.1сн Нау wвoro юварнсrва імені Шевчекка.
Укрзїнсьrої вільІюЇ академії Ні)) к. Міжнародної асоці<шії) країніС1 ів. nО'tесний дою ор
) ніверсІлетів та член аА1.ЦІ.':\Іііі наук ріlІШ\ кра'і'н. ініціатор, засновник. співзасновник
і а срший керівник міжнщюдних 1 а) крзїнсьюtх На) ІІ.'ОНІt\ інеШ І) цій. яхі ді1оrь nouttнi,
1окрема ~осІеtа.' Urnlo-Aitnica. ll г.JI-Лitai:;che JahrbOcher. Permanent lntemational Altai~tic <.:onterencc. кафе..1ри ictopii Yкpillнtt ім. М . С.Грушевськnr" у Гарвардському
у•нівере~пеrі. Українськuн1 ІІауков(Іrо інсхІІТ)'Т) Гарвардськогt' універсиrету.
1нститу-rу С\О;:tозuавс1 Ві! ім . А . Ю. КрнмськоІ'О

IIAJl

України. Археографічної

ко'tісії та їі сnа.tкutмця lнc1If1) І)' українсько'! архео1 рафії та джерелознавсrва ім.
~1.С.Гр)шевсьІІ.щ'О НАН Укр;йнн. кnфе::tри ісrоріософІЇ) Кltївському націона.'Іьно~tу
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