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о. А. Пекар, ЧСВВ

ПАМ’ЯТІ о. д-ра ІРИНЕЯ НА ЗАРКА , ЧСБВ 
(1905—1976)

У вівторок Страсного Тижня, 20 квітня 1976 p., в будинку ОО. Ва- 
силіян в Оттаві, Канада, упокоївся у Бозі визначний священик, місіо
нер і церковно-громадський діяч, ієромонах Іриней І. Назарко, ЧСВВ.} 
на 71-ому році свого плодотворного життя. У його особі не лише Ва- 
силіянський Чин та Українська Католицька Церква, але й українська 
наука потерпіла велику втрату. Покійний був дійсним членом Науко
вого Т-ва ім. Шевченка, Українського Богословського Наукового Т-ва, 
Української Вільної Академії Наук та Українського Історичного Това
риства. Він до саімої своєї смерти збагачував українську історіогра
фію своїми науковими дослідами і цінними статтями.

Бл. п. о. Іриней Назарко, ЧСВВ. народився 7 липня 1905 р. у Терно
полі. Від юних своїх років він відчував у своїм серці голос монашюго 
покликання і вже 1922 р. ми бачимо його на новіціяті ОО. Василіян 
у Крехові. а відтак на філософічних та богословських студіях у Кри- 
стополі, де ЗО листопада 1930 р. прийняв св. Тайну Священства. Збаг
нувши надзвичайні здібності молодого левіти, ОО. Настоятелі вислали 
його ще на два роки до Відня та Інсбруку, де він доповнив свої педа
гогічні студії.

Повернувшись до Львова, у тіні Святоюрської Гори, 1932 р. він 
зачав свою душпастирську і місійну працю, головно ж  між молоддю 
і студентами. Ставши провідником Марійських Дружин та головним 
редактором їхніх публікацій, Покійний об’єднав у марійських гуртках 
понад 20,000 душ квіту народу, українських ідейних хлопців і дівчат. 
Тому й не дивно, що незабаром ім’я ревного ієромонаха Іринея І. На- 
зарка, ЧСВВ стало знаним по свій галицькій землі.

Уже 1941 р. він став ігуменом Свят-Онуфріївського манастиря у 
Львові, де він далі трудився з великим захопленням на церковно- 
культурнім полі. На жаль, большевицька окупація Галичини зніве
чила його далекосяжні пляни і він, як багато інших церковно-народ
них діячів, опинився на еміґрації, спочатку між українськими ски- 
тальцями у Німеччині, а опісля, від 1946 p., у Канаді.

У прибраній своїй батьківщині він став спершу редактором Васи- 
ліянського місячника «Світло» (1946—1948), а потім душпастирем у 
Монтреалі (1948—1953). Попри свою душпастирську і місійну діяльність, 
бл. п. о. Назарко рівночасно поглиблював свої студії в Оттавськім 
Університеті, де 1950 р. він був промований на доктора філософії на 
славістичному відділі. Тоді він став теж професором-доповідачем на
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славістичнім відділі Монреальського й Оттавського університетів 
(1949—1953).

1953 p., вибраний на ціле десятиріччя дорадником Головного ке
рівництва ЧСВВ у Римі, він виїхав до Вічного Міста. В наступнім 
році він став теж редактором ІІ-ої секції відновлених наукових «За
писок ЧСВВ». Збагнувши його душпастирсьхий досвід і знання моло- 
дої душі, свящ. Конґреґація для Східніх Церков найменувала його 
ректором Української Папської Семінарії сз. Йосафата у Римі (1955— 
1966). У своїх питомців він лишив по собі каймиліші спомини і гли
боку пошану.

Повернувшись до Канади 1966 р. вже з підкошеним здоров’ям, По
кійний продовжував свою місійну та реколекційну працю, але рівно
часно він не випускав із своїх рук свого вмілого пера аж до самої 
своєї смерти, яка прийшла так несподівано. Деякі його статті появи
лися вже посмертно.

Маючи живий стиль і легке перо, бл. п. о. Назарко збагатив укра
їнську бібліографію у різних її ділянках, передусім на релігійнім та 
історичнім полі. Попри свої релігійно-духовні твори (важніші: Васи- 
ліянської місії (1950), Марія і ти (1950), Христос Цар (1955), Ми — 
Божі діти (1963), Великі люди (1964) і Царське Священство (1969) та 
виховно-педагогічні публікації у Львові: Молодь і її сучасний стан 
(1932), Католицька виховна ідея (1938); книжечки «Доброго Пастиря» 
в Нью-Йорку: За душу молоді (1950), Могутність преси (1953), Поши
рення культу Богородиці (1954), Найцінніша оздоба душі (1954), Най
цінніша оздоба душі (1957), тощо, лишив він у спадщині багато істо
ричних дослідів, які в першій мірі цікавлять читачів і членів «Укра
їнського Історика», а саме:

I. Перша його вичерпна й одинока свого роду монографія: СВЯ- 
ТИЙ ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ (960—1015), що появилася у В-ві ОО. 
Василіян у Римі 1954 р. У цій основній праці Покійний докладно они- 
сав не лише життя й особу великого Київського князя, але опрацю
вав ще й деякі питання, пов’язані з прийняттям і поширенням хри
стиянства на українських землях у домонгольських часах.

Опісля він опрацював ще деякі додаткові питання в окремих стат
тях, що їх можна уважати доповненням до згаданої монографії, а са
ме: 1) Первопочипи християнства на Русі-У країні («Логос», Йорктон 
1954, 17-24); 2) Вплив староруського християнства на монголів («За
писки ЧСВВ.», Рим 1954, 153-163); 3) Християнство на Русі до Воло
димира («Логос», Йорктон 1956, 93-98; 169-176); 4) Доброніга — дочка 
се. Володимира Великого («Записки ЧСВВ.», Рим 1956, 319-324); 5) К и
ївські монастирі домонгольської доби («Записки ЧСВВ.», Рим 1963, 
503-512).

II. У своїй праці: КИЇВСЬКІ І ГАЛИЦЬКІ МИТРОПОЛИТИ, То- 
ронто, В-во ОО. Василіян, 1962, Покійний зібрав біографічні нариси 
митрополитів Укр. Кат. Церкви по Берстейській унії, що її збагатив
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джерельною бібліографією. Сюди можна зарахувати його окремі сту- 
дії-статті про життя деяких визначних Владик, як:

1) Посів крови, книжечка про св. Йосафата у В-ві «Доброго Пасти
ря» (Нью-Йорк 1950); 2) Митр. Клим Смолятич і його послання, від
битка з «Америки» (Філядельфія 1952); 3) Йосафат Коциловський, 
ЧСВВ., єп. Перемиський (1916—1946), кн. В-ва ОО. Василіян (Торонто 
1954); 4) Митр. Андрей Шептицький, Апостол св. З ’єдинення, кн. «До
брого Пастиря» (Нью-Йорк 1955); 5) Митр. Юліян Сас-Куїловський, 
англомовна відбитка НТШ. (Нью-Йорк 1959); 6) Порфір Важинський, 
еп. Холмський (1790—1804), стаття у «Запиоках ЧСВВ.» (Рим 1963, 
527-533); 7) Іпатій Потій у 350-річчя його смерти, ст. у «Наукові За
писки УВУ.» (Мюнхен 1969, т. 9-10, 76-88).

III. Окрему групу творять основні статті о. Назарка:
1) Галицька Митрополія, ст. у «Записки ЧСВВ.» (Рим 1958, 173- 

189); 2) Братства і їх роля в історії Української Церкви, ст. у «Ма
теріяли студійних днів БХР.» (Париж-Рим 1966, 226-238); 3) Яків 
Суша, еп. Холмський (1610—1687), відбитка із «Записки ЧСВВ.» (Рим 
1971), де подав теж історію УКЦеркви тих часів.

IV. Покійний написав теж кілька статтей загального історичного 
значення, а саме:

1) Блаженний Папа Іннокентій X I і Україна, відбитка з «Логос» 
(Йорктон 1958); 2) Лист еп. Суші до гетьмана Виговського, в «Укра
їнський Історик» (Мюнхен 1967, 1-2, 52-58); 3) Роля козаків у протиту- 
рецькій кампанії під Віднем 1683 p., відбитка з «Наукових Записок 
Укр. Техн.-Гооп. Інституту» (Мюнхен 1969) тощо.

V. Тут зокрема нам треба згадати статті, які Покійний написав для 
Українського Історика. Крім інформаційної статті про Український 
Історичний Осередок в Римі ч. 4, 1964, ст. 18-20 та посмертної згадки 
про Архиепископа Івана Бучка (1891—1974), ч. 3-4 (47-48) 1975, ст. 85- 
87, а також рецензії на Нариси історії церкви Закарпаття (Рим 1967) 
Атанаса В. Пекаря в цьому ж  самому числі, ст. 128-130, о. І. Назарко 
надрукував в «Українському Історику» з княжої епохи історії Украї
ни такі статті:

1) Князі так звані «ізгої», ч. 1-3 (25-27) 1970, ст. 102-109.
2) Великий князь київський Всеволод Ярославич, ч. 3-4 (31-32) 

1971, ст. 5-11.
3) Трагічна роля княжни Євпраксїї Всеволодівни (1071—1109), 

ч. 1-2 (45-46) 1975, ст. 76-81.
З козацьких часів історії України він опублікував: «Знаменне 

письмо козаків до папи римського», ч. 1-2 (5-6), 1965, ст. 22-27.
Лист єпископа Суші до гетьмана І. Виговського, ч. 1-2 (13-14), 1967, 

ст. 52-58.
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*

Численних його статтей та розвідок з української історії, л іте
ратури  та  культури, що їх  бл. п. о. Н азарко поміщ ав по р ізни х  у кр а
їнських газетах  і ж урн алах , я  навіть не осмілююся вичисляти, бо їх  
без числа і міри, і вони щ е чекаю ть на окремого свого дослідника чи 
л ітературного критика. Із  сказаного ми ясно можемо бачити, щ о в 
особі бл. пам. о. Іринея Н азарка, ЧСВВ. україн ська церковна і н а - 
родня історія утратила визначного дослідника, плідного науковця і 
письменника «золотого пера».

Х ай ж е  ж  цих к іл ька  рядків  буде нев’янучим  віночком на його 
свіж у могилу і хай  ж е  ж  пам ’ять  про нього останеться м іж  нами з 
роду у рід!


