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«був партійним» та займав високу посаду чи то в райкомі, чи то у райвиконкомі у Гурійську.
Не до кінця також зрозуміло, яку роль відіграв у тих подіях з вересня 1939 року їздовий Сильвестр.

До речі він помер у 2001 році. Ян Носковський був переконаний, що це Сильвестр привів ту банду до
маєтку та дав вказівки хто знаходиться у будинку. Дехто з жителів Грабова не відкидає таке припущення.

Хлуд Іван Панасович та Карпук Яків Степанович у минулому році нам показав місце у урочищі
«Казна» де були закопані вбиті поляки.

Подібний випадок жорстокого вбивства поляків мав місце і у селі Сереховичі, де була розстріляна
родина Леонії Цілінської  та декілька інших людей, котрі на той час перебували у будинку. Ця родина
приїхала до Серехович у 1921 році із Польщі. У цій сім’ї було багато дітей – Костянтин, Віктор, Борис та
Юрій. Юрій був польським офіцером і при боях з німцями у 1939 році потрапив у полон. Його дружина
Марія Охман вчителювала у місцевій школі і лікувала сереховичан – надаючи першу медичну допомогу.

У 1943 році родина Леонії Цілінської була вбита, врятувався лише один син Костянтин. Він після
війни приїзджав у Сереховичі. Сам особисто просив Кошелюка Федора Омеляновича, щоб пере захоронили
поляків і поставили пам’ятник. Спочатку сім’я Цілінських була похована біля озера, а потім на кладовищі.
Кошти на пам’ятник дав сам син Цілінської – Костянтин, який після війни жив у Одесі.

Уже пройшло багато часу з тих пір як були вбиті поляки у Грабові та Сереховичах. Одиниці залишилися
живі, ті хто знають про ці події. Якщо і щось знають то розповідають дуже неохоче. Але так хочеться,
щоб тіла вбитих поляків були захоронені за християнським звичаєм.

Геннадій ГУЛЬКО (Луцьк)

З ІСТОРІЇ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ У СЕЛІ СЕРЕХОВИЧІ
СТАРОВИЖІВСЬКОГО РАЙОНУ

Складні процеси, що відбуваються в нашому сьогоденні у різних сферах життя, зокрема і релігійного,
спонукають до подальшого осмислення значимості Православної Церкви в історії України, пізнання
непростої минувшини храмів, долі їх духовних служителів. Досить показовою в цьому контексті є історія
православних храмів села Сереховичі на Волині, які здавна діяли у цій місцевості [9,190].

За століття, що минули з часу заснування, це славне село пам’ятає роки і розквіту, і часи занепаду,
неодноразово споруджувались та руйнувалися і його святині – православні храми. Щодо села Сереховичі,
згадуваного в старовинних хроніках ще в 1502 році, то перший храм, в ім’я св. великомуч. Параскеви ,
вірогідно, також тут був споруджений в 16 столітті. Інформації про нього збереглося небагато. Відомо,
зокрема, що його засновниками могли бути тодішні власники села князі Сангушки, причетні до будівництва
в цьому краї багатьох православних храмів та монастирів. Цей храм був дерев’яний, як і переважна
більшість тодішніх волинських храмів, критий «гонтами», на дубових сваях. Він був невеликого розміру
з дзвіницею, розміщеною окремо від храму. Згідно візітації (тобто єпархіальної ревізії) за 1696 рік, вже під
час перебування в юрисдикції уніатів, він ще був у доброму стані, на дзвіниці було три дзвони, храм був
забезпечений належною церковною атрибутикою. На той час до парафії, крім Серехович, належали окружні
села Грабів, Бучин, Борзова, Черемшанка та Бродки, що нараховували більше 300 господарств[5,195].
Характерно, що руйнування та пожежі, які мали місце під час численних бойових дій на Волині у 17 – 19
століттях, оминули цей храм. Зберігся він під час каральних походів польських військ в часи національно
- визвольної війни під проводом гетьмана Богдана Хмельницького, обійшло його лихо і від рук шведських
вояків Карла 12, які бували у цих місцях в 1707 – 1709 роках. Відомо також, що православний храм у
Сереховичах, як і село в цілому, значно постраждало від австрійських військ генерала Шварценберга в
1812 році [11,659]. Проте пошкодження церкви все ж були незначними і він продовжувала діяти ще більше
80 років. Лише у 1894 році цей старовинний храм був розібраний і матеріал з нього, за давньою
православною традицією, використовувався як дрова для випікання просфори та одержання вугілля в
церковне кадило [15:143]. Є також дані, що під час демонтажу старовинної церкви частину «ікон і образів
15 – 16 століть розібрали селяни». Водночас у новозбудований храм з цієї церкви був перенесений
«надзвичайно цікавий образ «Різдва Христового», на котрому зображено сцену Різдва в старій поліській
стодолі в лісі, а при відкритій брамі стояли пастухи в свитках і шапках» [20:360].

Не менш складною була доля і другого за часом храму в с. Сереховичі - в ім’я св. великомуч.
Параскеви. Споруджений він був також з місцевої деревини, як зазначалося в архівних документах,
замість невеличкого старого храму, який вже не міг вмістити всіх парафіян. Це підтверджується тим,
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що, зокрема, в 1861 році лише в с. Сереховичі налічувалося 101 селянський двір, тут діяла церковно-
приходська школа, реорганізована в 1876 році в однокласне народне училище. Все це й вимагало
спорудження нового, більш об’ємного храму, яке й було здійснене за кошти парафіян. Його будівництво
розпочалося 29 травня 1884 року і завершене через чотири роки. Освячений він був 27 жовтня 1888 року.
За архівними описами та світлиною, що збереглися, був цей дерев’яний храм так званого синодального
типу, на кам’яному фундаменті сумісно з такою ж дзвіницею, покритий залізною жерстю. У 1886 – 1888
роках тут були проведені іконописні роботи, тим самим, храм був повністю розписаний, що у ті часи
могла собі дозволити не кожна пересічна волинська парафія. Можливо, цьому посприяла та обставина,
що після реформи 1861 року село продовжувало активно розбудовуватися і вже на початку 20 століття
число дворів у селі майже подвоїлося і досягло 196 [14:660]. У зв’язку з цим зросла і загальна кількість
парафіян, яких на 1896 рік в селах парафії Сереховичі, Грабове і Божа Воля нараховувалося 2027 осіб.
Іншою причиною заможності парафії могли бути й досить значні церковні землі, (86,7 десятини) що, хоч
і складалися з 17 «черезполосних» ділянок, вірогідно використовувалися досить ефективно. Зокрема,
крім садиби священика в 3,1 десятини, парафія на той час мала 50, 5 десятин доброї орної землі, 4,2
десятини малопридатної, 17,2 десятини сінокосу, 1,5 десятини соснового лісу і до 8 десятин землі «под
чорнолесьем и кустами». Так чи інакше, але про відносну заможність парафії засвідчують численні
предмети церковного вжитку, придбані парафіянами в пам’ять 900 - ліття Волинської єпархії в 1892 році.
Так один з документів стверджує, що в Московському магазині купця Вітальєва з цією метою було
придбано 36 коштовних предметів церковного вжитку ( від Евангелія в срібному окладі до більш як 20
ікон грецького письма на кипарисових дошках) на загальну суму 716 рублів. Дійсно це були досить значні
, як на ті часи, кошти. Священиком храму на той час був Аполлоній Миколайович Коссаковський,
уродженець с. Буяни Луцького повіту, випускник Волинської духовної семінарії 1867 року. Відразу ж після
закінчення духовного закладу, в березні 1868 року він був направлений на парафію в с. Сереховичі, де й
прослужив до 1910 року – тобто майже 40 років [19:143].

Великих руйнувань зазнали будівлі села в роки Першої світової війни, так як село опинилося у смузі
воєнних дій і неодноразово в 1915 – 1917 роках перебувало під обстрілами артилерії. Водночас більшу
частину населення примусово евакуювали до Курської та Тамбовської губерній, і храм тимчасово не
діяв [11,661]. Проте найбільш цінне церковне майно, вірогідно, парафіяни перед від’їздом сховали, або ж
вивезли з собою в евакуацію, так як за свідченням пізнішіх описів церковного майна воно залишалося ще
досить багатим.

З 1930 – их років історія храму в с. Сереховичі вже тісно пов’язана з священиком Миколаєм
Коровицьким. Відомо, що він народився 1905 році в с. Михалля Володомирського повіту в сім’ї місцевого
священика. У 1928 році закінчив Волинську духовну семінарію, що в ті часи знаходилася в Кременці.
Спочатку молодий священик одержав парафію в с. Ворокомле Камінь - Каширського району, а в 1930
році був призначений настоятелем храму в с. Сереховичі. Отець Миколай дуже швидко знайшов шлях до
сердець своїх парафіян, був не лише добрим пастирем у храмі, але й займався питаннями благодійництва,
освіти та культури. Сучасники згадують, що церковний та сільський хори були кращими в окрузі, брали
участь не лише в церковних службах, але й в проведенні церковних свят та інших заходів, що організовували
активісти місцевої «Просвіти». Їх плідна співпраця дозволила активно протистояти спробам полонізації
та окатоличення місцевого населення тодішньою польською владою. У цей період він тісно спілкувався
з уроженцем села, відомим українським патріотом, депутатом польського сейму І.П. Бондарчуком.
Показово, що у ці ж роки о. Миколай активно опікувався сиротою Ю.А. Ярощуком, який у майбутньому
став головою Волинського облвиконкому, депутатом Верховної ради УРСР [1,7]. Непростим виявилося
життя для православних віруючих села і після вересня 1939 року, коли Волинь увійшла до складу СРСР.
За свідченням старожилів, у цей період «віру в Бога висміювали, а щоби було більш дошкульно, чудовий
церковний хор примушували співати «Інтернаціонал». Отець Миколай не погодився на такі вимоги властей,
за що й був змушений перед війною тимчасово виїхати з села, але невдовзі знову повернувся. Не полишив
настоятель своїх парафіян і в роки нацистської окупації, і разом з сільським старостою Олександром
Качаном, палким українським патріотом, все робив можливе для того, щоб німці «поменше потикалися
в село». Парафія тоді з осені 1941 року належала до УАПЦ, саме у цей період храм, за свідченням
старожилів, був наново, «в національному стилі» розписаний відомим ковельським художником Сайковичем.
Проте невдовзі з нез’ясованих остаточно причин сільський староста разом з частиною сім’ї був
гітлерівцями привселюдно розстріляний, а ряд будівель села, зокрема три млини, були спалені. Священик
та його сім’я, а також місцевий храм чудом уціліли. Незважаючи на періодичну присутність у селі в роки
окупації місцевого осередку УПА та й підрозділів радянських партизан, о. Миколай осудив убивство в
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Додаток 1. Свято-Успенський храм у
с. Сереховичі. Фото 1946 року.

Додаток 2. Довідка Уповноваженого про реєстрацію церковної ради громади Руської
православної церкви у с. Сереховичі. 1945 рік.
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1943 році у селі кількох польських родин і взагалі засуджував кровопролиття [8,54]. Проте військове
лихоліття продовжувалося і врешті решт не оминуло й сільського храму. Під час бойових дій за визволення
Волині від нацистської окупації у березні 1944 року основний Свято – Параскевський храм був значно
пошкоджений [11,504]. Саме часткове руйнування цього храму стало однією з основних причин перенесення
богослужінь парафією на цвинтарний Свято – Успенський храм, який майже не постраждав. Виявлена
фотографія з видом на цей храм та описи його майна, що збереглися в архівах, датовані першими
повоєнними роками, це підтверджують (Додаток 1).

Непростим відрізком в історії православних храмів с. Сереховичі, як і для більшості православних
храмів всієї Волині, був також період між 1945 – 1990 роками. Як відомо, протягом цих кількох десятиліть
релігійні інституції періодично піддавалися з боку державних та партійних структур організованим
компаніям ідеологічного тиску, жорсткого обмеження церковної діяльності, секуляризації майна тощо
[4,87]. Зокрема, якщо в 1945 році на території області нараховувалось більше 400 діючих православних
храмів, каплиць та 2 монастирі Руської православної церкви (РПЦ), то на 1985 рік в статусі державної
реєстрації тут діяло лише 177 православних громад і жодного монастиря [12,210]. На території
Старовижівського району в його нинішніх межах, з 14 взятих на облік в повоєнний період, напередодні
«горбачовської перебудови» залишались діючими лише шість громад Руської православної церкви [12,208].
У зв’язку з тим, що в процесі підготовки даного матеріалу були виявлені та опрацьовані невідомі раніше
архівні документи, то про цей період діяльності парафії в с. Сереховичі буде оповідано більш детально.

Архівні джерела та спогади старожилів засвідчують, що перші місяці після визволення від німецько
– фашистських окупантів у цьому регіоні, як і скрізь на Волині, були для Церкви досить складними
[7,110]. Внаслідок військових та політичних потрясінь у часи Другої світової війни православ’я в нашому
краї в черговий раз було розділене і, як згадувалося, належало до Автокефальної та Автономної
православних церков. Це був дуже суперечливий період підпорядкування парафій та духовенства
юрисдикції Руської православної церкви, що відбувався під відчутним тиском відповідних державних
структур. У межах тодішніх Старовижівського та Седлищанського районів цей процес припадає на лютий
- квітень 1945 року. Як свідчать архівні документи, протягом цього періоду у всіх діючих тут православних
громадах районним благочинним були проведені парафіяльні збори, прийняті відповідні заяви на реєстрацію
та укладені договори на церковне майно. На їх підставі до кінця квітня 1945 року тодішній Уповноважений
Ради у справах Руської православної церкви при Волинському облвиконкомі М. Діденко видав реєстраційні
довідки на 14 громад Руської православної церкви. Серед них були оформлені документи і на Свято –
Успенську в селі Сереховичі. У склад Свято- Успенської парафії, крім Серехович, на той час входили
храм і православні віруючі села Грабове та «деревни» Нова Воля [19].

Зокрема, в довідці, виданій 19 квітня 1945 року релігійній громаді в с. Сереховичі, засвідчувалося,
що в особі трьох її повноважних представників парафія була зареєстрована, і їм дозволялося керувати
церковним майном і церковними будинками (Додаток 2). У реєстраційних документах, поданих віруючими
згаданому Уповноваженому зазначалося, що головою церковної ради православної громади в цей період
був Ярощук Федір Кондратович, його заступником – Пожарчук Яків Константинович, і касиром, членом
церковної ради – Трофімчук Корнилій Філімонович. Ревізійну комісію очолював Балюк Іван Памфілович
(Додаток 3). Крім них, засновниками громади Руської православної церкви на той час були Гарбарчук
Порфирій, Гарбарчук Григорій, Пожарчук Мина, Марія Жолуб, Миронюк Кузьма, Цищик Павло,
Макарський Федір, Качинський Констянтин, Мирон Карпук. Шеремета Марія, Денисюк Антон, Талашко
Микита, Римарчук Марія, Онищук Іуліта, Микита Волох, Александрок Стефан, Литвінчук Кирил,
Трофимчук Корнилій та інші (Додаток 4). Як вбачається з цих же документів, хоча Сереховичі на той час
були досить віддаленим звичайним поліським селом, тут з кінця 19 століття діяла сільська школа і
тодішній рівень освіти місцевого православного активу був досить високим. Так, в поданому
Уповноваженому списку засновників громади, так званої «двадцятки», з 20 зазначених у ньому віруючих,
всі були письменними. На той час це було рідкісним явищем. Наприклад, в аналогічному документі в
містечку Шацьк, з п’ятдесяти церковних активістів шістнадцять свої підписи в документі позначили
трьома хрестиками[19].

Досить цікавим для сучасних дослідників є опис церковного майна, яке одержали в користування
віруючі Свято - Успенського храму згідно типового договору з Седлищанським райвиконкомом, завіреного
в квітні 1945 року заступником голови РВК Безкровним І.А. Серед цього майна зазначені культові та
господарські будівлі, які належали на той час громаді : «одноетажное деревянное церковное здание… с
находящейся при Сераховичской церкви сторожкой и кладовой», а також «церковное здания» на кладовищі
в с. Сереховичі та «часовня» в селі Грабове. В описі Богослужбового майна також згадується немало
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Додаток 3. Список церковної ради та ревізійної комісії Свято – Успенсьуої громади
с. Сереховичі, написаний о. Миколаєм Коровицьким. 1945 рік.

культової атрибутики, яка з різних причин не дійшла до наших днів. Зокрема, тут наводиться опис 52 ікон,
навпроти переважної більшості з них є позначки, що вони «ветхие», тобто старовинні, водночас навпроти
значної частини з них проставлені досить високі ціни їх вартості в тогочасних радянських рублях.
Найдорожче в графі вартості майна були оцінені іконостас (2500 руб), «Голгофа с предстоящими»
«деревянная» (1200 руб.), панікадило (540 руб), «Икона Сошествия Св. Духа», «на полотне, что под
средней частью храма» (900 руб.), «Икона Св. кн. Владимир» та «Икона на горнем месте» (по 450 руб.),
«Опускная икона Б. Матери» (350 руб.), «Икона Учителей Словенских на полотне, что над клиросом»
(300 руб), «Икона Иисус Христос в архиерейском одеянии, дерев» та «Икона Божией Матери в метал.
облачении» (по 200 руб.) тощо. Подається також перелік « комплекту» богослужбових книг, вартістю
500 руб. та посріблені «чаша, дискос, звездица лжица и копие», вартістю 347 руб., «Св. Антиминс, старый»
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вартістю 250 рублів тощо . Всього у храмі в ті часи нараховувалось 104 найменування церковних предметів
– від ікон, богослужбових книг - до «сумочки с колокольчиком для збора пожертвований» [19]. Як
вбачається навіть з цього наведеного короткого опису церковного майна, яким користувалися православні
віруючі с. Сереховичі, Свято – Успенський храм на кладовищі в 1945 році зберігав багато атрибутики та
літератури, надбаних в часи діяльності ще попередніх храмів, зокрема із тих, що діяли в 17 – 18 століттях.
Настоятелем парафії, а також тимчасово і районним благочинним тут залишався о. Миколай Коровицький.

Здавалось би, церковне життя в храмі поступово налагодилось, але вже в 1946 році в житті
православної громад трапилася величезна біда – з невідомих причин згорів основний сільський храм –
церква св. Параскеви П’ятниці. За переказами старожилів, тут вже майже три роки тривав ремонт, але
на день св. Іллі храм раптово загорівся, нібито, вражений блискавкою. Побутує й інша версія, що майже
відремонтований основний сільський храм згорів від умисного підпалу кимось з сільських активних
«богоборців». Залишки знищеної вогнем церкви були остаточно розібрані дещо пізніше. Показово, що
приблизно у цей же період у парафіян була відібрана і хата священника, і сім’я о. Миколая Коровицького
змушена була переселитися у тісну хату однієї з сільських парафіянок [1,57].

У 1948 році в керівництві громади відбулися зміни - були переобрані два члена ревізійної комісії.
Замість Пожарчука М.Н. та Литвинчука К.К. були обрані Карпук М.І. та Волох М.Є. Ще через два
роки членом ревізійної комісії замість Балюка І.П. був обраний Ліповський С. С., 1898 р.н. За що були
переобрані ці два церковні активісти невідомо, але саме на кінець 1940-х та початок 1950-х років припадає
перша хвиля згадуваних вище повоєнних антицерковних заходів з боку держави. З православних парафій
масово усувалися найбільш авторитетні священнослужителі та церковні активісти, окремі з них за
переважно надумані причини притягалися до адміністративної та навіть судової відповідальності. У цілому
за другу половину 1940-х років були закриті не лише останні діючі на Волині Зимненський, Мелецький
монастирі та два десятки парафіяльних церков, але й репресовано в різний спосіб більше ста осіб
духовенства та церковного активу [7,197]. Наприкінці жовтня 1948 року, у відповідності з черговими
новаціями у державному законодавстві щодо релігії та церкви відбулася перереєстрація релігійних
організацій. Крім цього, було запроваджене заповнення всіма членами церковних комітетів персональних
анкет. Згідно таких реєстраційних документів залишилися відомими для історії окремі цікаві факти з
життя парафіяльного керівництва с. Сереховичі у перші повоєнні роки. Зокрема, згадуваний довголітній
церковний староста Ярощук Федір Кіндратович був 1879 р.н., мав освіту в обсязі класу «сельской народной
школи», займався «хлебопашеством», на військовій службі не був. У церковному активі він з 1913 року,
спочатку зам. старости, а з 1923 року -церковним старостою. Натомність член ревізійної комісії Волох
Микита Омелянович, 1884 р.н., маючи один клас «Сереховичского однокласного народного училища», в
1910 – 1917 роках служив у царській армії та дослужився до звання старшого унтер-офіцера, був
нагороджений «медалью царской армии». Він же у 1918 – 1919 роках вже у званні взводного командира
Червоної Армії служив в м. Калінін. Майже аналогічний життєвий шлях ще одного церковного активіста
тих років, Пожарчука Якова Констянтиновича, 1885 р.н., який теж маючи однокласну освіту в 1916 –
1917 роках служив у царській армії в званні молодшого унтер – офіцера, а в 1917- 1918 роках в м.Стрельні
(під Петроградом) служив молодшим командиром – кулеметником. Показово, що перебуваючи майже
майже три роки кулеметником на фронтах Першої світової та Громадянської війн, він в анкеті все ж
зазначає, що царських нагород не одержував [19]. У ті непрості повоєнні роки церковні люди цілком
оправдано проявляли обережність щодо відомостей про своє минуле життя.

У межах триваючої антирелігійної компанії в СРСР у 1951 році органи державної влади проводили
повсемісне вивчення технічного стану діючих храмів, мотивуючи такі дії аварійністю окремих з них. Під
цим приводом тридцять пошкоджених військовими діями старовинних храмів Волині були тимчасово
закриті, десятки понижені до статусу «приписних», тобто не мали права на постійного священика. Цим
самим такі громади стали майбутніми «кандидатами» на зняття з реєстрації та закриття їх культових
будівель. В архівних матеріалах зберігається «Техничный акт осмотра Свято-Успенской церкви села
Сераховичи» від 28 травня 1951 року, з якого стає відомо, що « …Свято – Успенская церковь имеет в
плане крестообразный вид с одним 4 –х гранным куполом, построена на кладбище в 1911 году, дата
постройки вырезана на передней части храма». У цілому комісія визнала, що « в настоящий момент
церковь находится в хорошем состоянии, вполне соответствует своему назначению». Підписали цей
документ «техник – строитель кап. строительства Фалько Гервасий Самуилович», «представитель
сельсовета Балюк Яков Кондратьевич» а також настоятель парафії о. Миколай Коровицький та церковний
староста Ф.К. Ярощук [19]. Як вбачається з цього документа, священик та парафіяни храму, пам’ятаючи
гірку долю свого основного храму, ще в 1949 році провели якісний поточний ремонт своєї святині на
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Додаток 4. Заява про реєстрацію в с. Сереховичі громади Руської православної церкви. 1945 рік.
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кладовищі, пофарбувавши його ззовні масляною фарбою та «медянкой кровлю», відремонтували всі три
«крыльца», ринви тощо. За цих умов визнати аварійною церкву в селі Сереховичі органи влади все ж не
змогли. На той час, до речі, не було ще закрито жодного храму і на території нинішнього Старовижівського
району.

Ще через два роки «двадцятка» громади, зазначивши, що всі вони працюють в колгоспі «имени 23
РСЧА», звернулося до органів влади з проханням дозволити придбати „за свой счет” нове житлове
приміщення для священика. Такий дозвіл віруючі від місцевої влади та Уповноваженого в справах Руської
православної церкви в області 28 березня 1953 року одержали і, як свідчить один з документів, у тому ж
році вони побудували новий будинок, що складався «…с комнаты, кухни и 2 кладовых…» [19]. У цей
період місцева влада ще інколи допускала компроміси щодо спорудження житла священнослужителів та
інших форм релігійної діяльності. Разом з тим, на хвилі антирелігійної компанійщини, що мала місце в ті
роки, органи влади часто діяли щодо Церкви досить свавільними методами. Зокрема, в тому ж 1953 році
у с. Головно нині Любомльського району працівники місцевого військкомату напередодні Пасхи буквально
викинули на вулицю з церковного будинку о. Володимира Давидовича і його сім’ю [7:68]. Відомим є
також факт, коли у ті ж роки голова Кримненської сільської ради зоборонив священику та парафіянам
проводити хресні ходи навіть біля храму, що змусило втрутитися в конфлікт обласного Уповноваженого
[7:66].

Водночас саме в цей період в парафіяльному керівництві громади с. Сереховичі, вірогідно, не без
участі відповідних державних структур виник конфлікт. Він закінчився переведенням на іншу парафію
довголітнього настоятеля храму о. Миколая Коровицького та призначенням настоятелем нещодавно
висвяченого священика Петра Федоровича Ярощука, сина старости, який певний час дякував у храмі с.
Сереховичі. В архівних документах збереглася заява нового настоятеля від 5 липня 1955 року про
дообрання п’яти членів двадцятки, а ще через три місяці відмовився від своєї посади старости і Ярощук
Ф.К. Новим церковним старостою став Ліповський С.С., який поряд з посадою члена ревкомісії обіймав
у парафії з 1946 року і посаду церковного сторожа. Серед старожилів села і нині побутує думка, що до цієї
радикальної ротації духовенства та церковного активу в Сереховичах дійсно доклали руки «компетентні
органи», які підозрювали його у минулих зв’язках з УПА. Відомі також дані, що для тиску на о. Миколая
був використаний той факт, що його син навчався у вищому навчальному закладі, приховуючи, що його
батько священик. Щоб дозволити сину продовжувати навчання, о. Миколай змушений був просити
правлячого архієрея перевести його на парафію в с. Молодево Рівненської області. Там він у 1960 році
помер після важкої хвороби, спричиненої « переслідуваннями та побутовою невлаштованістю» [8,54].

Майже без перерви від попередньої, наприкінці 1950 – х років у тодішньому Радянському Союзі
розпочинається чергова компанії натиску на релігійні організації, що тривала до середини 1960 – х років.
Протягом цих років, як згадувалося вище, лише у Волинській області було знято з реєстрації та закрито
біля 200 православних храмів та каплиць. Зокрема, на території нинішнього Старовижівського району
були зняті з реєстрації дерев’яні храми в селах Нова Вижва, Стара Гута та Синове, які з часом були
доведені до аварійності і знесені. Водночас протягом двох з половиною десятиліть старовинні церкви в
селах Грабове, Кукуріки, Сереховичі, Секунь та Чевель стояли пусткою і на час поновлення їх діяльності
після згадуваної «горбачовської перебудови» потребували значного ремонту [12,208].

Щодо Свято – Успенської громади в Сереховичах, то останній виявлений архівний документ
напередодні закриття храму, датований 11 березня 1958 року, що засвідчує про тодішній склад керівного
органу громади. Зокрема, церковним старостою був Ліповський С.С., головою ревкомісії - Карпук М.Й.,
які працювали у колгоспі «Новая жизнь» с. Сереховичі. Інші церковні активісти Пожарчук Я.К., Трофімчук
К.П., Волох М.О. та Цишик П.Ю. давно вже були пенсіонерами і перебували «на иждивении» своїх дітей,
теж працівників згаданого вище колгоспу. Показово, що у згаданому документі навпроти прізвищ у списку
всіх без виключення членів виконавчого органу та ревізійної комісії громади червоним та синім олівцем
стоять позначки, що, вірогідно, свідчили про «бесіди» з ними представників відповідних органів влади.
Нерідко такі розмови завершувалися і розглядом поведінки окремих віруючих на зборах у трудових
колективах за місцем роботи самих церковних активістів або ж їх дорослих дітей. Звичайно, що в таких
умовах жорсткого тиску деякі члени релігійних громад змушені були писати заяви про вихід з церковних
«двадцяток». Якщо ж священик не знаходив на їх місце нових кандидатів, то переважно така парафія у
ті роки знімалася з реєстрації «як така, що розпалася і припинила діяльність» [6,118].

За окремими даними, наприкінці 1960 року з Свято – Успенської громади с. Сереховичі настоятель
храму був переведений на іншу парафію, а нового постійного сюди керівництво Волинсько – Рівненської
єпархії вже не призначило. У цей же час священику, що доїжджав обслуговувати громаду з с. Мильці,
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владні структури виставляли різні надумані перепони для нормальної церковної роботи. Щоправда, процес
закриття храму розтягнувся ще на два роки. Віруючі все ще силкувалися зберегти діючою свою святиню,
писали звернення в органи влади та до керівництва єпархії. Проте 28 листопада 1962 року постановою
Ради в справах релігій при Раді Міністрів СРСР Успенське православне об’єднання в с. Сереховичі було
зняте з реєстрації, а храм зобов’язувалося переобладнати під склад [12,209]. Проте навіть через два
роки згідно архівних даних він не використовувався [13,315]. Через 19 років він згадується в документах
як склад колгоспу [12,184].

Слід зазначити, що жителі Серехович весь цей важкий для Церкви час пам’ятали про свій
багатостраждальний храм, і з настанням „горбачовської перебудови,” неодноразово звертались в органи
влади з проханням поновити його діяльність. За умов демократичних перетворень у країні місцева влада
все ж пішла назустріч проханням віруючих і погодилася узаконити православну громаду в селищі. 18
вересня 1990 року постановою Ради в справах релігій при Раді Міністрів УРСР у с. Сереховичі була
зареєстрована Свято - Успенська громада Української православної церкви (УПЦ) і дозволено відкрити
православний храм [19]. Керівництво відновленої громади в цей час очолили Денисюк Андрій Павлович-
голова парафіяльної ради, Жолоб Самуїл Миколайович - помічник голови, Евтушик Марія Миколаївна -
касир, Денисюк Марк Васильович голова ревкомісії, Гарбарчук Софія Олександрівна та Ярощук Софія
Олександрівна – члени ревкомісії. Вже восени 1990 року відбулося освячення відремонтованого храму.
Показово, що активну участь у його відродженні взяли не лише жителі Серехович, але й села Нова Воля,
що здавна входили в склад цієї парафії. Проте з часом активне релігійне життя в с. Сереховичі засвідчило,
що цвинтарний храм вже замалий для значної кількості парафіян і постало питання про будівництво нового
храму на місці знищеного пожежею. Одним з основних організаторів цієї нелегкої справи став настоятель
парафії протоієрей Валерій Балюк. Символічно, але новий мурований храм настоятель та парафіяни
вирішили назвати на честь пророка Ілії, в день вшанування якого у 1946 році у селі згорів основний храм.
Вісім років тривала нелегка робота по спорудженню цієї святині. Як згадують парафіяни, «по копійці, по
гривенику збирали пожертву, обійшовши понад сто навколишніх сіл». 25 січня 2003 року відбулися
парафіяльні збори, на яких у зв’язку з необхідністю прискорення спорудження нового храму було вирішено
обрати «розширений склад членів Парафіяльних зборів, … щоб вони брали активнішу участь у завершенні
будівництва» [19]. Незважаючи на значні труднощі при його спорудженні, коли парафіянам дійсно
доводилося віддавати на будівництво святині останні гривні та здавати для цього на продаж власну
картоплю, все ж 1 серпня 2004 року новозбудований Свято – Іллінський храм у центрі села був освячений
архієпископом Володимир – Волинським і Ковельським Симеоном (Шостацьким) [10,242]. Він же вручив
у подарунок іконки ініціаторам будови Марії Євтушик та Варварі Бондарчук, а храму – образ Божої
Матері Смоленської [18]. Водночас Свято – Успенський храм на сільському кладовищі, що був духовним
притулком парафіян більш як на півстоліття, зараз використовується як каплиця для відспівування померлих,
проте і в ній періодично проводяться урочисті богослужіння.

У наш час у незалежній Україні продовжується духовне відродження суспільства та активний
розвиток церковного комплексу. Станом на початок 2015 року на Волині діють 1630 релігійних організацій
трьох десятків конфесій та інших релігійних течій. Показово, що при такому багатоконфесійному розмаїтті
навіть в умовах суто поліського Старовижівського району, жителі с. Сереховичі залишаються
прихильниками своєї традиційної прабатьківської віри – православ’я. На його території не знайшли
підтримки жодна із релігійних організацій інших конфесій.

У цілому мирне співіснування згаданих релігійних організацій в умовах нашого сьогодення, належне
сприяння з боку держави їх статутній діяльності однозначно засвідчують про стабільність та демократизм
українського суспільства, загальноєвропейські принципи державного законодавства в Україні. Разом з
тим, непросте історичне минуле, окремі сторінки якого викладені у даному дослідженні, мають нагадувати
про непростий шлях, який пройшли для цього державні та церковні інституції. І тому немає більш важливого
завдання для них нині, як зберегти досягнуту з такими труднощами релігійну свободу та міжконфесійну
злагоду в державі.
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СЕРЕХОВИЧІ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

Локальний підхід у висвітленні подій Другої світової війни дає змогу показати приклади тих чи
інших явищ, які стали наслідками реалізації окупаційної політики тоталітарних режимів. Окрім того, він
дає можливість більш ширшого застосування порівняльного методу дослідження. Регіональне вивчення
сприяє об’єктивному формуванню узагальнюючих висновків, що є дуже важливим у вирішенні дискусійних
питань. У значній мірі локальний підхід також сприяє формуванню історичної пам’яті.

Перебуваючи у складі Другої Речі Посполитої для Серехович, як і всієї Волині, Друга світова почалась
1 вересня 1939 р. Згідно спогадів місцевих жителів, офіцером польської армії із села був Юрій Цілінський,
його дружина Марія Мартинівна Охман вчителювала у місцевій школі. Він потрапив до німецького полону.
Родина Цілінських була немісцевою, вона приїхала в Сереховичі ще до війни і володіла фільварком. Окрім
Юрія у селі мешкали також його брати Віктор та Борис [2, 2; 23, 37].

У 1939 р. в польській армії служили також брати Іван і Сидір Ярощуки. У їхній сім’ї було 9 дітей: 7
хлопців і 2 дівчат. Молодші брати пригадують, що Іван проходив службу спочатку у Хелмі, а згодом у
Ковелі і після окупації Польщі одразу повернувся додому в Сереховичі. Сидір Ярощук служив у Володимирі-
Волинському і був взятий в полон німцями на березі р. Західний Буг. Для родини він зник безвісти. Лише
згодом з’ясувалось, що від початку полону Сидір голодував упродовж 7 днів. Його відправили у Німеччину,
де він працював аж до закінчення війни [16, 3].

Під час відступу польської армії значних руйнувань зазнало с. Грабове, що входить до складу
нинішньої сільської ради. Причина цієї агресії невідома. Можливо поляків обстріляли місцеві комуністи,
чи намагалися відібрати в них зброю у результаті чого військові спалили майже всі обійстя села. Як
свідчать очевидці, ніхто з поляків навіть не був поранений, але це не врятувало селян. Солдати убили
родину Хлудів – літнього батька, його синів Никанора 1921 р. н. і Терентія 1922 р. н., які молотили збіжжя


