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                                                           Наталія КІНД-ВОЙТЮК

Історія  Острога та Волині у науковій спадщині  
Митрополита Анатолія Дублянського

До когорти визначних історичних особистостей України, які 
є вихідцями з Волині, відноситься церковний і громадський діяч, 
митрополит Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ) 
Анатолій Захарович Дублянський (1912-1997). Знаний завдяки власній 
різносторонній суспільній діяльності, він, однак, набагато менше 
відомий як краєзнавець Острога та Волині, дослідник їх історії та 
пам’яток. Його здобутки на цій ниві відносяться до міжвоєнного 
періоду. Тоді Західна Волинь входила до складу Другої Речі Посполитої 
і помітним чинником суспільно-культурного життя регіону були активні 
історико-краєзнавчі дослідження. 

Анатолій Дублянський народився 11 листопада 1912 року у 
місцевості Перетоки, поблизу Олики. Середню освіту він здобув у 
російській гімназії міста Луцька. Це зумовлювалося тим, що сімейство 
Дублянських навіть у домашньому спілкуванні через вплив матері 
надавало перевагу російській мові. Улюбленими предметами хлопця 
стали Закон Божий та історія. Саме під впливом глибокого зацікавлення 
історією України А. Дублянський ще в гімназії почав вважати себе не 
росіянином, а українцем [10, 426].

У жовтні 1931 року юнак розпочав студії на гуманістичному факультеті 
Віленського університету, які змушений був залишити у 1933 році через 
матеріальні нестатки. Навчання він поновив у вересні 1936 року, на цей 
раз уже в університеті Ю. Пілсудського у Варшаві. Майбутній краєзнавець 
проходить спеціалізацію з історії України у професора М. Кордуби, 
під керівництвом якого успішно захистив магістерську працю “Участь 
князя Данила Галицького і його сина Романа у боротьбі за спадщину 
по Бабенбергах”. Після закінчення у червні 1938 року Варшавського 
університету з дипломом магістра філософії у галузі історії А. 
Дублянський отримав від професора М. Кордуби пропозицію працювати 
над темою “Адам Кисіль із Брусилова” для здобуття ступеня доктора наук 
(роботу над нею не вдалося завершити через вибух Другої світової війни). 
Для цього були всі підстави: адже А. Дублянський зарекомендував себе 
наполегливим, сумлінним дослідником окремих сторінок історії України 
та Волині і мав при цьому певний науковий доробок.

Після приходу восени 1939 року на західноукраїнські землі 
радянської влади А. Дублянський стає науковим працівником Волин-
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ського краєзнавчого музею. В період тимчасової окупації міста 
Луцька гітлерівцями він займається педагогічною та журналістською 
діяльністю. У січні 1944 року А. Дублянський залишає Волинь. Його 
шлях проліг на Захід: спочатку в Австрію, а у 1945 році – у Німеччину. 
Будучи духовно багатою особою, “сповнений релігійною свідомістю, що 
виросла з його любови до Церкви, любови защепленої йому ще в дитячі 
роки глибоко релігійними батьками” [9, 146], краєзнавець став активним 
учасником православно-церковного життя Української Автокефальної 
Православної Церкви, яке продовжилося після закінчення війни в 
багатьох громадах українців-емігрантів у Німеччині. Спочатку А. 
Дублянський займався організаційною церковною працею як секретар 
парафіяльної ради Свято-Покровської парафії у місті Регенсбурзі. 
Згодом він виконував обов’язки дяка при священику О. Сименовичу, 
який проводив богослужіння для православних українців в лікувальних 
осередках Німеччини. У 1950-1951 роках А. Дублянський організував 
парафію УАПЦ в освітньо-лікувальному осередку в Лютензее. 8 
грудня 1951 року після відповідної підготовки, будучи уже одруженою 
людиною, А. Дублянський у Мюнхені був висвячений архієпископом 
Никанором  (Абрамовичем) на диякона, а 9 грудня того ж року – на 
священника. Він одержав парафію у Ландегуті; у 1956 році став членом 
Ради Митрополії у УАПЦ. У 1969 р. А. Дублянський був обраний 
членом Вищого Церковного Управління УАПЦ. Спочатку  виконував 
обов’язки секретаря, а пізніше – голови управління. У 1970 році його 
призначають настоятелем парафії в місті Новий Ульм. У травні 1981 
року А. Дублянський був хіротронізований в Церкві – Пам’ятнику в 
Бавнд-Бруку на єпископа Лондонського і Західноєвропейського. На 
Лондонському соборі УАПЦ (1983 рік) його піднесено у сан архієпископа 
з титулом архієпископа Паризького і Західноєвропейського з осідком в 
Новому Ульмі. Сьомий собор УАПЦ, що відбувся 7-10 квітня 1994 року 
в місті Генку (Бельгія), підніс владику Анатолія до сану митрополита, 
обравши його заступником голови цієї церкви на Заході. А.Дублянський 
радо вітав здобуття Україною незалежності. Помер А.Дублянський у 
жовтні 1997 року і похований у місті Новий Ульм в Німеччині.

Краєзнавчі студії А. Дублянський розпочав ще на початку 1930-х 
років. Вже у 1932 році він став співпрацювати як історик-популяризатор 
з волинськими часописами “Українська нива”, “Наш світ”, “Українське 
слово”, ін. Згодом краєзнавець налагодив співпрацю з релігійно-
церковними виданнями “Шлях” та “Церква і Нарід”. Тут з’являлися 
його численні статті на краєзнавчу і релігійну тематику, що друкувалися 
протягом усього часу існування цих видань.
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Чи не найбільше цікавила А. Дублянського історія середньовічної 
Волині. Він з особливим захопленням вивчав минувшину міста Луцька 
та інших населених пунктів краю. В одній із його праць знаходимо 
маловідомі факти про надання місту Луцьку магдебурзького права: 
вперше – у 1432 році, і вдруге – наприкінці ХV століття. Дослідник 
описує політичну ситуацію на Волині цього часу, наводить відомості 
про часті напади татар, нищення міста пожежами. У цій же статті він 
аналізує стан торгівлі у Луцьку протягом ХV – першої половини ХVІ 
століть, робить висновок, що місто було одним з провідних центрів 
купецтва у Великому князівстві Литовському. Це засвідчують факти 
приїзду до Луцька купців, які вели тут гуртову торгівлю, з Греції, 
Туреччини, Вірменії, Московії та інших держав. Окрім того, у місті 
постійно діяв річний ярмарок [6].

Сферою зацікавлень А. Дублянського були і такі галузі історичної 
науки як топоніміка, геральдика, нумізматика. Неодноразово у своїх 
працях він наводив цікаві версії про походження назв окремих населених 
пунктів Волині. Вони ґрунтувалися переважно на народних легендах і 
переказах. Наприклад, в одному з матеріалів часопису “Українська нива” 
краєзнавець опублікував легенду про походження назви “Луцьк”. Суть 
легенди у наступному: жителі села Перемильче, що розташовувалось за 
6 кілометрів від Берестечка, кинули у ріку Стир бочку з написом: “Хто 
знайде її, нехай повідомить, і там заснується нове місто”. Бочку витяг 
юнак на ім’я Луцько, на честь якого і назвали започаткований населений 
пункт [2].

Зібравши значний за обсягом і вагомий за змістом матеріал з 
історичного минулого Волині, А. Дублянський започаткував у місцевій 
українській періодичній пресі спеціальну рубрику під назвою “Пізнаймо 
Волинь”. Сам автор так пізніше пояснював необхідність публікації 
популярних статей на краєзнавчу тематику: “ ...я їх писав за польської 
влади для усвідомлення нашими людьми, що Волинь – це українська 
земля і ми її автохтони» [10, с. 433]. Вважаючи, що цікавитися Волинню 
повинні насамперед волиняни, ставлячи за мету викликати їх інтерес до 
минувшини краю, А. Дублянський не тільки публікував волинознавчі 
матеріали на сторінках преси, а навіть розробив план і напрями 
екскурсій по північній і південній частинах Волині. Описуючи майбутні 
маршрути, краєзнавець зазначав, що у північній Волині збереглися давні 
вишиванки, пісні, зразки старовинних побуту і звичаїв – усе, що сприяє 
збиранню етнографічного матеріалу як свідка багатої матеріальної і 
духовної культури населення краю. Тут, насамперед у селах, збереглися 
старі дерев’яні церкви, які дозволяють вивчати особливості української 
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церковної архітектури. Дослідник вважав, що з міських населених 
пунктів на першочергову увагу заслуговують Любомль і Ковель. 
Поблизу Ковеля слід відвідати село Колодяжне, де зберігся родинний 
маєток сім’ї Косачів. У Сарненському повіті варто здійснити екскурсію 
у містечко Дубровицю – колишню столицю Дубровицького князівства.

У південній частині краю, на думку А. Дублянського, особливої 
уваги заслуговує столиця Волині княжих часів – місто Володимир-
Волинський. Воно багате пам’ятками церковної архітектури, серед яких 
особливо виділяються церква Святого Василія, закладена нібито самим 
Володимиром Великим, та собор Успіння Божої Матері, збудований у XII 
столітті за часів князя Мстислава Ізяславовича. Окрім того, у місті над 
річкою Лугою знаходяться руїни ще однієї православної церкви – пам’ятки 
XI століття. А. Дублянський радить також не обминути село Зимне. Тут 
зберігся Святогірський монастир, заснований, за переказами, близько 
1000 року великим київським князем Володимиром Святославовичем.

Подорожуючи по Волині, варто відвідати, як рекомендував А. 
Дублянський, містечко Олику. Тут можна оглянути замок князів 
Радзивілів і костел – пам’ятку архітектури XVІІ століття. Пропонуючи 
екскурсійні маршрути, автор подає одночасно детальні описи названих 
старовинних архітектурних споруд і наголошує на вагомій ролі їх 
власників в суспільно-політичному житті середньовічної Волині [4]. 
Дослідник вказує, що не можна обминути і міста Рівного [3], де збереглися 
залишки родинного замку князів Любомирських, а також міста Острога – 
колишньої резиденції князів Острозьких. А. Дублянський звертає увагу 
на комплекс церковних споруд в селі Межиріччі Острозькому, де поєднані 
форми візантійського й готичного стилів. У розроблених краєзнавцем 
маршрутах екскурсій по Волині рекомендувалося оглянути монастир 
у Дермані, руїни замку у Дубно, гору королеви Бони та православні і 
католицькі пам’ятки міста Кременця [5]. А. Дублянський відзначав, що 
цікавим є не лише Кременець, а й увесь Кременецький повіт. Зокрема, 
у містечку Вишневець збереглися залишки колишньої резиденції князів 
Вишневецьких та давня церква. 

Отже, А. Дублянський у 1930-х роках став одним із перших 
дослідників минувшини Волині, хто не просто вивчав і описував її 
історію та пам’ятки, а запропонував конкретні маршрути огляду наявних 
у краї старожитностей шляхом екскурсій. Такий метод знайомства з 
історією краю, на думку дослідника, мав сприяти глибшому засвоєнню 
знань про минуле Волині, допомогти зрозуміти нелегку долю цієї 
прадавньої української землі і її населення у різні історичні періоди. 
За переконаннями А. Дублянського, саме екскурсії як активна форма 
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вивчення історичного минулого могли по-справжньому зацікавити 
молодь проблемами пам’яткознавства краю, що, у свою чергу, поповнило 
б лави дослідників історії Волині.

Нагромаджений досвід краєзнавчої роботи, знайомство з численними 
волинознавчими матеріалами, безпосередній огляд та вивчення різних 
куточків Луцька дозволили А. Дублянському підготувати і у 1934 році 
видати працю “Луцьк. Історичний нарис” [1]. Актуальність книги 
автор вбачав у тому, що вона мала знайомити жителів з минулим 
міста, яке відігравало яскраву роль у житті Волині. Адже Луцьк 
мав славних українських князів в період Київської Русі і Галицько-
Волинської держави, їх наступників – литовських правителів Любарта 
і Свидригайла. Луцьк прославило своєю діяльністю православне 
Хрестовоздвиженське церковне братство – опора православ’я на Волині 
у XVII – на початку XVIII століть. Мета історичного нарису про Луцьк – 
пробудити національну свідомість українського населення крізь призму 
вивчення славного минулого рідного краю. А. Дублянський зауважував 
згубність забуття рідної історії, зазначивши, що пориваючи з минулим і 
його традиціями, ми послаблюємо себе в сучасному.

Одночасно з підготовкою названої праці А. Дублянський продовжував 
публікувати окремі історичні розвідки на сторінках місцевих часописів. 
Наприклад, у 1935-1936 роках на сторінках часопису “Наш світ” 
він помістив статті “Замок князів Острозьких”, “Гроші, які ходили 
на Волині”, “З україніки в Вільні”, “Зимно”. У 1938 році в часописі 
“Церква і Нарід” з’явилася його стаття “Князь Володимир Василькович” 
[7, с. 988-990]. В ній оригінально змальовано образ князя, подана його 
біографія, дано аналіз зовнішньої політики Галицько-Волинської 
держави другої половини XIII століття.

Краєзнавчі розвідки А. Дублянський продовжував публікувати і 
в період окупації Волині гітлерівцями. Вони з’являлися на сторінках 
часопису “Український голос”. Тут зустрічаємо цінні й корисні у той 
трагічний для українського народу час статті-заклики дослідника. В 
одній з них під назвою “Охороняймо пам’ятки старовини”, йдеться 
про збереження пам’яток історії  в Острозі, у Луцьку, Володимирі-
Волинському, Дубно, інших населених пунктах краю. Зустрічаємо тут 
і науково-публіцистичні розвідки А.Дублянського про замок Любарта 
у Луцьку, місцевий краєзнавчий музей, його багаті фонди і гостру 
нестачу приміщення для них. В “Українському голосі” друкувалися 
також його статті про походження назв “Русь” і “Україна”, “Київ”, “Як 
утворились українські прізвища”, “Хто був автором “Слова о полку 
Ігоревім”, “Про перебування Шевченка на Волині”, ін. Завдяки А. 
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Острозький краєзнавчий збірник

Дублянському побачили світ, не дивлячись на загрозу, яка могла надійти 
від німецької окупаційної цензури, десятки публікацій з історії України 
та Волині, мови, культури, спогади про видатних осіб українського 
народу. Зокрема, у грудні 1942 року в кількох номерах часопису були 
надруковані спогади Ольги Косач-Кривинюк “Перебування Лесі 
Українки в Луцьку”. Завдяки цьому шанувальники творчості геніальної 
поетеси змогли вперше дізнатися про луцькі сторінки її біографії [11].

Наукових студій А.Дублянський не полишав, і проживаючи за 
кордоном. Статті дослідника з’являлися на сторінках заснованого 
за його ініціативою часопису “Рідна церква”, який – як орган УАПЦ 
в Німеччині – виходив протягом 1952-1988 років. Одночасно владика 
друкував низку власних матеріалів в тодішній діаспорній українській 
пресі. Він був дійсним і активним членом таких наукових історико-
краєзнавчих осередків, як Інститут дослідів Волині у Вінніпезі 
(Канада), Товариство “Волинь” у Німеччині, Наукове Товариство 
імені Т. Шевченка у Франції, ін. [8]. У 1988 році владика Анатолій 
одержав титул почесного доктора філософії в Українському Вільному 
університеті в Мюнхені, а в 1996 році ухвалою вченої ради його обрано 
почесним професором Волинського державного університету імені 
Лесі Українки в галузі історії.

Таким чином, А. Дублянський заслуговує на видне місце в історії 
України як яскрава постать історико-краєзнавчого руху Волині 1930-х 
років. Його історико-краєзнавчі праці і пам’яткознавчі розвідки творилися 
не задля чистої науки, а насамперед з метою піднесення національної 
самосвідомості українського населення Волині.
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