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Ірина ПРЕлОВСЬКА (Київ)

ОСОБОвІ СПРАвИ дІяЧІв УКРАЇНСЬКОЇ АвтОКЕФАлЬНОЇ 
ПРАвОСлАвНОЇ цЕРКвИ: зБЕРЕжЕНІСтЬ,

АКтУАлІзАцІя тА ІНФОРмАцІЙНИЙ ПОтЕНцІАл
(На матеріалах фонду № 3984 ЦДАВО України, м. Київ)

Едиційна археографія бере свій початок в середині ХІХ ст., коли наукові 
інституції та окремі археографи розпочали працю з дослідження та публіка-
ції джерел з історії України. Розвиток історичної науки у ХІХ ст., прагнення 
до вивчення документальної історії спричинили утворення спеціалізованої 
інституції у справах видання багатої і малодослідженої спадщини україн-
ського народу1. Характерною особливістю розвитку археографії ХІХ – по-
чатку ХХ ст. в Україні була послідовна спадкоємність традицій едиційної 
практики, перш за все тематики і методики  публікації документів.

Одним з напрямів сучасних публікацій документальної спадщини є пу-
блікація документів Української автокефальної православної церкви (1921–
1930) на чолі з митрополитом УАПц Василем липківським (1864–1937) та 
її наступниці Української Православної церкви (1930–1939), які донедавна 
зберігались у спецхранах державних архівів, архівах служб безпеки і част-
ково були представлені в особових фондах дічів тієї доби.

На початку 1990-х рр. виникла нагальна потреба пошуку і запроваджен-
ня до наукового обігу як виявлених в архівах просопографічних відомостей, 
так і вже опублікованих в діаспорі документів УАПц, де біографічні дані 
церковних і світських діячів були опубліковані у вигляді коментарів до 
публікацій інших документів загального змісту. На той час в Україні інфор-
мація щодо біографій діячів УАПц була вкрай обмеженою і зводилася до 
коротких відомостей стосовно тих біографій, що були опубліковані до 
1917 р.

Поступово інтерес до біографічних даних діячів суттєво збільшився, і 
відомості про них стали цікавими самі по собі, бо багато з них були не тіль-
ки церковними, а й відомими політичними діячами громадськими та мис-
тецькими 1920-х – 1930-х рр. це Василь липківський, Володимир Чехівський, 
микола Чехівський, микола Хомичевський (Борис тен), Кирило Стеценко, 
михайло мороз та ін. для публікацій біографій цих та інших діячів УАПц 
ці постаті визначені вже не як “буржуазні націоналісти” чи “петлюрівці, що 
переховувалися в церкві”, а як видатні діячі “розстріляного відродження 
1920-х рр.”.

1 Едиційна археографія в Україні у ХІХ–ХХ ст.: Плани, проекти, програми видань / 
Упоряд. О. журба, м. Капраль, С. Кіржаєв. – К., 1993. – Вип. 1. – С. 6.
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Процес утворення та існування Української автокефальної православ-
ної церкви спочатку відбувався в складних умовах розгортання і поразки 
Української революції 1917–1921 рр., а потім продовжувався в УСРР, де 
одночасно розгорталася боротьба за зміцнення тоталітарної атеїстичної 
держави. Спроба утворення національної церкви, відродження традицій 
українського православ’я, загальне революційне піднесення великої кількос-
ті віруючих відбувалися одночасно з руйнуванням попередньої структури 
Російської православної церкви в Україні.

Ключовими моментами, з якими пов’язаний процес ліквідації УАПц, 
були реалізація основних положень радянського законодавства про релігію 
та церкву в УСРР, втілення в життя таємних інструкцій спеціальних відділів 
карних органів влади з керування церковними громадами різних конфесій і 
церков, процес “Спілки визволення України”2, який сам став відправною 
точкою і підставою для формулювання звинувачень у слідчих справах проти 
діячів УАПц впродовж 1930–1939 рр. в Києві і на периферії. до кінця 
1930-х рр. ідеологічна складова політичних репресій кілька разів змінюва-
лася і змінювала пріоритети, що зумовлювало зміну напрямів і критеріїв 
переслідування церковних діячів аж до повної ліквідації цієї структури.

Однією з особливостей вивчення біографістики є можливість зрозуміти 
епоху через конкретну людину, яка діє в певних умовах і одночасно впливає 
на хід подій, тому повнота інформації щодо біографій учасників подій значно 
розширює коло уявлень про події і дає змогу заповнити інформаційні лакуни 
щодо головних і другорядних подій.

У справі випрацювання методики вивчення біографій діячів УАПц 
1920-х – 1930-х рр. велике значення має проблема подолання методологічних 
засад відразу кількох вже існуючих концепцій. Найближчою і кількісно 
переважаючою всі інші є методологія радянської доби. Але в радянських 
виданнях, скрізь, де містилися біографічні відомості, були тільки схвалені 
ідеологічними відділами компартії особи. Натомість очільників українсько-
го політичного і церковного рухів за незалежність згадували мало і тільки в 
контексті їхніх характеристик в ідеологічному плані3.

2 див., напр.: Болабольченко А. СВУ – суд над переконаннями. – К., 1994. – 114 с.; 
Шаповал Ю. І. Невідомі документи про УАПц у зв’язку зі справою “Спілки визволення 
України” // Український церковно-визвольний рух і утворення Української Автокефаль-
ної Православної церкви: матер. наук. конфер. (Київ, 12 жовтня 1996 р.) / Ред. А. Зін-
ченко. – К., 1997. – С. 163–172; Репресована УАПц. Політичні репресії проти священиків 
Української автокефальної православної церкви (1919–1938). За документами Галузево-
го державного архіву Служби безпеки України // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВд – КГБ / 
Упоряд. І. Бухарєва, С. Кокін, І. Преловська, Г. Смирнов. – К., 2005. – № 1/2 (24/25). – 
Ч. 1. – 344 с.; Преловська І. М. Процес “Спілки визволення України” 1930 р.: Анатомія 
процесу розгортання політики насильства проти віри в УРСР: доповідь на ХХ міжнар. 
наук. конфер., м. львів, 12−15 травня 2010 р. // Історія релігій в Україні: Наук. щоріч-
ник. – львів, 2010. – Кн. 1. – С. 701–708; та ін.

3 Дмитрук К. Під штандартами реакції і фашизму. (Крах антинародної діяльності 
уніатської та автокефальної церков). – К., 1976. – 383 с.; його ж. Кому служили і служать 
зрадники з так званої автокефалії. – К., 1977. – 46 с.; його ж. жовто-блакитні банкроти: 
документальні нариси, памфлети, публіцистичні статті. – К., 1982. – 399 с.
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У 1990-х рр. у зв’язку з надходженням документальних і публіцистичних 
матеріалів з Європи, СшА, Канади, Австралії, де діяли осередки різних від-
галужень УАПц, з’явилася потреба узгодити наявний в Україні масив літе-
ратури та інформацію з діаспори.

це викликало конфлікт у справі тлумачення понять та визначень, що 
діаметрально протилежно визначали діячів УАПц. Якщо радянські форму-
лювання мали агресивно-звинувачувальні терміни, що виникли в період 
гострого протистояння та репресій (“націоналісти в рясах”), то для багатьох 
науковців та публікаторів діаспори УАПц взагалі була уособленням 
національного духу в православ’ї і тому в оцінках біографій її діячів пере-
важали в основному глорифікаційні визначення.

У книзі протопресвітера демида Бурка митр. Василю липківському при-
свячено низку нарисів (“митрополит Василь липківський”4, “Арешт митро-
полита Василя липківського”5, “три листи митрополита Василя липківсь-
кого в Америку до прот. Петра маєвського”6), а також вміщено невеликі 
нариси про м. Борецького, І. Павловського, С. Орлика, К. Кротевича, П. ле-
вицького, Ю. міхновського, Ю. жевченка, м. Чехівського, К. Стеценка, 
Й. Оксіюка, Ю. Сіцинського, А. Кримського7 та інших діячів.

Попри незаперечну цінність наведених свідчень очевидця тих подій, а 
також відомостей про те, що неможливо підтвердити документально, в цій 
книзі відомості про діяльність церковних і культурних діячів мають відверто 
апологетичний характер, а повідомлення про їхнє засудження і страту вза-
галі ґрунтуються на переказах і мають на меті створення образів мучеників 
за віру. тому, не маючи вірогідних свідчень про останні роки життя діячів 
УАПц, їх усіх майже автоматично зараховували до страчених у катівнях чи 
таборах ГПУ–НКВС у 1920-і – 1930-і рр.

Всі інші видання, які вийшли друком за кордоном України, в основному 
містять більш чи менш вірогідні матеріали, які ґрунтуються на спогадах 
учасників подій8.

В українській історичній науці випрацювалася власна методологія пуб-
лікацій джерел з історії УАПц, в т. ч. і біографій її діячів. Важливим для 
вивчення і публікації документальної спадщини стало всебічне опрацюван-
ня всіх вищевказаних матеріалів, порівняння їх, набуття нових архівних 
розробок та публікацій джерел, осмислення та нова інтерпретація. Етапними 
моментами в цій справі є нові енциклопедичні видання, дослідження в га-
лузі некрополістики, які дали змогу уточнити дати і обставини упокоєння 

4 Бурко Демид, протопр. Українська Автокефальна Православна церква – вічне 
джерело життя. – Саут-Бавнд-Брук, 1988. – С. 223–235.

5 там само. – С. 247–249.
6 там само. – С. 250–254.
7 там само. – С. 345–351.
8 див., напр.: Теодорович І. Благодатність ієрархії УАПц. – Регенсбург, 1947. – 143 с.; 

Потієнко В. Відновлення ієрархії Української Автокефальної Православної церкви. – 
Новий Ульм, 1971. – 68 с.; Власовський І. Нарис історії Української Православної церк-
ви: В 4 т. – Нью-Йорк; Бавнд Брук, 1977; репринтне видання: К., 1998. – т. ІV: У 2 кн. 
(ХХ ст.) та інші збірники і публікації.



122

Ірина ПРЕлОВСЬКА

релігійних діячів, частково опубліковані спогади і нарешті відкриття для 
дослідників матеріалів Галузевого державного архіву Служби безпеки 
України (далі – ГдА СБУ)9.

Отже, є потреба розширити поле пошуків та публікації біографій діячів 
УАПц, зокрема тих, що не запроваджені до наукового обігу. матеріали з 
державних архівів вже частково залучені до наукового обігу у справі вивчен-
ня процесу репресій в УРСР 1920-х – 1930-х рр., тому необхідно поглибити 
ці знання для подальшого наукового вивчення обставин діяльності цієї церк-
ви у 1930–1938 рр., уточнення інформацій щодо життєписів церковних діячів, 
активістів і дотичних до них осіб та публікації цих документів.

документи з ГдА СБУ дозволяють зрозуміти механіку дії відкритого і 
таємного застосування норм радянського законодавства щодо церкви. Важ-
ливим для вивчення оригінальних документів, які мають найбільшу репре-
зентативність у справі вивчення біографій діячів УАПц 1920-х – 1930-х рр., 
є фонд № 6 “Кримінальні справи на осіб, яких знято з оперативно-до-
відкового обліку в інформаційних центрах УВС–мВС України” ГдА СБУ, в 
тому числі справи, які було передано до цдАГО України у 1990-х рр. згідно 
з Указом Президії Верховної Ради України від 9 вересня 1991 р. “Про пере-
дачу архівних документів Комітету державної Безпеки України до державних 
архівів республіки” № 1525-ХП.

Згодом у видавництві “Смолоскип” було опубліковано збірник зведених 
біографій репресованих діячів УАПц, укладених на підставі їхніх архівно-
кримінальних справ10. Але інформація з тих справ, які містять відомості про 
останній період життя і страту – у більшості випадків – цих осіб, не є ви-
черпною, і виникає проблема її порівняння з іншими просопографічними 
джерелами, зокрема відомостями з інших архівів про біографічні дані та 
церковну діяльність. 

У архівно-кримінальних слідчих справах ГдА СБУ щодо діячів УАПц – 
митрополита Василя липківського, братів Володимира і миколи Чехівських, 
михайла мороза, Костянтина Бутвиненка та ін. містяться відомості про об-
ставини їхнього життя та діяльності доби Української революції, що надає 
можливість уточнити багато нез’ясованих фактів з біографій не тільки них 
самих, а й інших діячів “розстріляного відродження”11. Адже в їхніх справах 

9 Преловська І. М. Слідчі справи братів Чехівських як нове джерело до вивчення 
біографій репресованих діячів УАПц (1921−1930 рр.) // З архівів ВУЧК − ГПУ − НКВд − 
КГБ: Науковий і документальний журнал. – К., 2003. – № 1 (20). – С. 258–277; її ж. 
Переслідування та ліквідація УАПц (УПц) (1921−1938 рр.): огляд архівно-слідчих справ 
ГдА СБ України та цдАГО України // там само. – К.; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 26–
48; та ін.

10 Бухарєва І. В., Даниленко В. М., Окіпнюк В. М., Преловська І. М. Репресовані 
діячі Української Автокефальної Православної церкви (1921–1939): Біографічний довід-
ник. – К., 2011. – 184 с.: іл.

11 Преловська І. М. методика досліджень біографій діячів УАПц 1920–1930-их рр. 
у контексті едиційної археографії // Наукові праці Національної Бібліотеки України 
ім. В. І. Вернадського. – К., 2006. – Вип. 16. – С. 521–530; її ж. документальні джерела 
для дослідження персонального складу діячів УАПц (1921–1930) – УПц (1930–1939) // 
Історія релігій в Україні: Науковий щорічник / Упоряд. О. Киричук, м. Омельчук, І. Орле-
вич. – львів, 2014. – Кн. 1. – С. 552–560; та ін.
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згадуються інші особи, причому як ті, що є фігурантами інших архівно-
кримінальних справ, так і всі ті, з ким служили, працювали і взагалі контак-
тували очільники УАПц упродовж 1920-х – 1930-х рр.

При використанні кожного з різновидів джерел варто застосовувати 
певну методику, виходячи зі специфіки матеріалів, поєднуючи всі наявні 
свідчення та порівнюючи суперечливі відомості. Поєднавши зусилля до-
слідників, можна буде накопичити масив інформації щодо біографічних 
даних діячів УАПц, який згодом буде використаний в масових публікаціях і 
стане доступним не тільки вузькому колу науковців, а й ширшому загалу 
внаслідок створення бази даних.

досі не дослідженим і не опублікованим є великий масив документів, 
які виявлені в центральному державному архіві вищих органів влади та 
управління України (далі – цдАВО України), м. Київ, фонд № 3984 “Україн-
ська Автокефальна церква. Відділ Керівничий”, хоча в описі зазначено ін-
ший заголовок: “Украинская автокефальная православная церковь, г. Киев”. 
Попередньо ці справи зберігалися в цдІА УРСР (м. Харків), де фонд мав 
№ 880. Після передачі матеріалів цього фонду до центрального державного 
архіву жовтневої революції, згодом цдАВО України, фонд отримав номер 
№ 3984. 

В описі № 2 сконцентровано особові справи духовенства УАПц (“лич-
ные дела духовенства”), а також тих, хто бажав приєднатись до кліру УАПц 
і отримати висвячення в диякони чи священики цієї церкви. Станом на 2018 р. 
нараховується 1280 справ за 1922–1929 рр., але в самих справах є особові 
документи або їхні копії, які датовано кінцем ХІХ − початком ХХ ст.

В описі зазначено також ті справи, які вибули з невідомих причин, хоча 
там іноді зазначено імена і прізвища тих, на кого були заведені ці справи. це 
зокрема справи № 70 (справу на диякона Білотенка Антона матвійовича зня-
то з обліку в 1964 р.), № 102 (Божко Яків), № 383 (о. Костянтин Костянтинович 
дикий), № 394 (о. Іван Єфимовський) та ін. Окремі справи позначені просто 
як такі, що вибули (№ 130, 275, 455, 1273, 1376, 1398, 1410, 1424, 1504 та ін.).

Серед наявних у цдАВО України справ практично повністю відсутні 
особові справи єпископату УАПц і найбільш відомих активістів автокефаль-
ного руху як у церковному сані, так і кандидатів на висвячення.

Виняток становлять особові справи єпископів УАПц Самборського Во-
лодимира Ілліча12, Феодосія Сергєєва13 (у справі є лише його лист до Пре-
зидії ВПцР від 8.ІІІ. 1928 р. з відмовою зайняти посаду архієпископа 
Семиріченського за станом здоров’я і нез’ясованості умов життя) і Чулаїв-
ського Якова14. Але у цих справах практично відсутні особові документи, а 
також інформація про єпископську діяльність у складі УАПц.

така сама ситуація з особовими документами відомих діячів, коли у 
справі папери практично відсутні. це стосується таких діячів, як рідний 
брат засудженого на процесі “СВУ” Володимира дурдуківського − прото-
диякон Олександр дурдуківський (у тексті опису № 2 чомусь записаний як 

12 цдАВО України. – Ф. 3984. – Оп. 2. – Спр. 1140: Самборський Володимир Ілліч.
13 там само. – Спр. 1166-а: Сергєєв Феодосій.
14 там само. – Спр. 1436: Чулаївський Яків.
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“дурдумский”). В особовій справі є тільки його заява про висвяту в сан свя-
щеника УАПц від 5.V. 1922 р., хоча він був одним з чільних діячів автоке-
фального руху 1917–1921 рр.15.

Серед інших активних діячів УАПц, які також є відомими своєю участю 
у створенні церковної структури впродовж 1917−1921 рр., виявлено особові 
справи священика Києво-Софійського собору о. Павла Погорілка16, настоя-
теля дунаєвецької парафії Рихтецької Слобідки Кам’янець-Подільської 
округи довжецького району о. Олексія Потульницького17, катедрального 
протоієрея Казанського собору м. Камʼянця-Подільського о. Юхима Сіцін-
ського18 (№ 1189), члена малої Ради ВПцР, автора доповіді про необхідність 
дотримання канонів Російської церкви на засіданні Першого Всеукраїнсько-
го Православного церковного Собору УАПц 20 жовтня 1921 р. о. Ксенофон-
та Соколовського19, геніального українського композитора, реформатора 
церковного богослужіння УАПц прот. Кирила Стеценка20 та ін.

цікавим збігом є наявність відомостей про братів Слухаєвських як 
серед особових справ діячів УАПц21, так і серед архівно-кримінальних 
справ ГдА СБУ22, а також про члена УАПц (Соборноправної) у післявоєнній 
Німеччині, автора документальної збірки з історії УАПц23 о. митрофана 
Явдася24, священика з Полтавщини о. Костянтина Биковця25 та ін.

Окремо слід зазначити, що цілий пласт архівних справ відсутній, зо-
крема це справи № 576–835, які вибули за описом. Після архівної справи 
№ 575 “Коломієць Борис Якимович” іде архівна справа № 836 “мізерниць-
кий Юрій”, тобто 259 архівних справ відсутні, причому немає відомостей 
про тих осіб, на яких було заведено ці справи.

Зведена інформація, синтезована з різних за обсягом і наповнюваністю 
особових справ діячів УАПц, дає змогу значно розширити дослідження з 
історії України ХІХ–ХХ ст., історії церкви, джерелознавства, біографістики, 
некрополістики, краєзнавства тощо. Огляд особових справ дає можливість 
порівняти вже наявні біографічні дані діячів УАПц, які було оприлюднено в 

15 там само. – Спр. 381-а: дурдуківський (дурдумский) Олександр.
16 там само. – Спр. 1030: Погорілко Павло.
17 там само. – Спр. 1062: Потульницький Олексій михайлович.
18 там само. – Спр. 1189: Сіцінський Єфимій.
19 там само. – Спр. 1223: Соколовський Ксенофонт Павлович.
20 там само. – Спр. 1247: Стеценко Кирило Григорович.
21 там само. – Спр. 1206: Слухаєвський микола Петрович; Спр. 1207: Слухаєвський 

Борис Петрович. – Арк. 1–3. 
22 Бухарєва І. В., Даниленко В. М., Окіпнюк В. М., Преловська І. М. Репресовані 

діячі... – С. 92–96.
23 Явдась М. Українська Автокефальна Православна церква: документи для історії 

Української Автокефальної Православної церкви. – мюнхен; Інгольштадт, 1956. – 
228 с.

24 цдАВО України. – Ф. 3984. – Оп. 2. – Спр. 1509: Явдась митрофан Іванович; 
Бухарєва І. В., Даниленко В. М., Окіпнюк В. М., Преловська І. М. Репресовані діячі... – 
С. 111–112.

25 цдАВО України. – Ф. 3984. – Оп. 2. – Спр. 114: Биковець Костянтин Петрович; 
Бухарєва І. В., Даниленко В. М., Окіпнюк В. М., Преловська І. М. Репресовані діячі... – 
С. 18–19.
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діаспорних виданнях та в процесі вивчення архівно-кримінальних справ, що 
зберігаються в архівах органів держбезпеки, з тими даними, що є в справах 
опису № 2 фонду № 3984 цдАВО України.

У процесі виконання науково-дослідної роботи з підготовки до публі-
кації відомостей з особових справ діячів УАПц було здійснено упорядку-
вання анкетних даних з виявлених архівних справ опису № 2 фонду № 3984 
цдАВО України.

для уніфікації інформації було використано таку схему: 1. Прізвище, 
ім’я та по батькові; 2. Вищий сан (дата); 3. дата (стиль) й місце (село, повіт, 
губернія) народження; 4. Освіта (назва навчального закладу й дата вступу до 
нього або закінчення); 5. Висвята (хто, де й коли); 6. дата переходу з РПц, 
“живої” та ін. церков; 7. церковна кар’єра; 8. дружина (дівоче прізвище), 
діти (імена й дати народження); 9. додаткові відомості: автор керував хором, 
мав бібліотеку; 10. дата анкети чи останнього документа справи; 11. Архів-
на легенда: цдАВО України. – Ф. 3984. – Оп. 2. – № архівної справи.

В описі № 2 фонду № 3984 цдАВО України та на титульних сторінках 
справ прізвища, імена та по батькові священнослужителів та кандидатів у 
клірики УАПц можуть відрізнятись (іноді суттєво!) від тих, які є в докумен-
тах. Однією з очевидних причин такого стану є та, що архівні співробітники 
в цдІА УРСР (м. Харків) при укладанні україномовних документів недо-
статньо володіли українською мовою і, будучи очевидно російськомовними, 
довільно записували назви особових справ. Зокрема всі прізвища, які по-
чинаються в українському варіанті з літери “І”, у самому тексті опису № 2 
написано російською на літеру “И”.

Невідомо, в якому вигляді були ці справи до того часу, коли їх було пе-
редано до державного архіву. В особовій справі прот. Ксенофонта Соколо-
вського збереглася стара обкладинка особової справи, яку було виготовлено 
на замовлення ВПцР типографським способом у 1920-і рр.26. На обкладинці 
темно-синього кольору, яку прикрашено графічним орнаментом, надруко-
вано “Всеукраїнська Православна церковна Рада”, нижче залишено місце 
для вписування назви відповідної установи, яка підпорядковувалася ВПцР, 
надруковано “СПРАВА № _____” і залишено місце для майбутньої назви цієї 
справи, надруковано рядки для зазначення хронологічних рамок, відмітки 
секретаря ВПцР та того, хто згодом перевіряв справу.

В іншій особовій справі на титульному аркуші зазначався архівний 
№ 508 і попередня назва фонду “Автокефальная церковь. дело диакона 
Карабели Ивана Андреевича”, але на звороті титульної сторінки цієї справи 
є інший напис, який, можливо, має стосунок до формування цього фонду на 
початковому етапі. На цій старій титульній сторінці було написано: “Фонд 
Автокеф[альной] церкви. дело: Персональные карточки священнослужи-
телей Харьковской Окр[ужной] церковн[ой] Рады. Начато: 1928 г. Кончено: 
1930 г. На ___ листах”27.

26 цдАВО України. – Ф. 3984. – Оп. 2. – Спр. 1223: Соколовський Ксенофонт Пав-
лович.

27 там само. – Спр. 508. За описом і титульним аркушем у цій справі можуть бути 
документи диякона Карабели Івана Андрійовича, але в самій справі містяться докумен-
ти диякона микільської парафії УАПц м. Чернігова Канюки Івана.
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Утім, абсолютна більшість особових справ діячів УАПц збереглася в 
типових картонних обкладинках з цдІА УРСР (м. Харків), де на титульному 
аркуші зазначалися архівний № __ і попередня назва цього фонду “Автоке-
фальная церковь”. Перші відмітки цдАВО України у м. Києві про перегляд 
кожної справи починаються з 3 березня 1992 р.

За обсягом особові справи священнослужителів і кандидатів у клірики 
УАПц різняться між собою. деякі являють собою один аркуш, в якому міс-
тяться тільки найкоротші відомості про священика чи диякона, іноді навіть без 
зазначення дати і місця заповнення. це зумовило надзвичайно бідні відомості 
про багатьох осіб. Найкоротшими документами можна вважати заяви до ВПцР, 
які мають обсяг ¼ аркуша і містять мінімум інформації. Але з огляду на те, 
що йдеться про поки що не залучений до наукового обігу масив біографічних 
даних, навіть такі скупі довідки мають певний інформаційний потенціал для 
розширення поля вивчення кількісного і якісного складу УАПц 1920-х рр.

У деяких справах трапляються дореволюційні формуляри, надруковані 
друкарським способом церковнослов’янською мовою на 8-ми аркушах під 
назвою “Послужные списки священно-церковно-служителей с их семейства-
ми и церковных старост и сведения о вдовах и сиротах подведомственных 
церкви”, які заповнені від руки і підшиті до справ тих священиків Російської 
православної церкви, які свідомо перейшли до УАПц.

В одній з особових справ є заповнений на машинці типографський бланк 
“допрос ставленнику пред рукоположеніем во діакона”, надрукований у 
друкарні І. л. Фрішберга у м. Полтаві. цей текст, складений дореволюцій-
ними синодальними установами Російської церкви, містить загальні відо-
мості про ставленика, обіцянки та зобов’язання як особистого характеру 
(одяг, участь у богослужінні, зовнішній вигляд, виховання дітей у право-
славному дусі), так і гарантії не підтримувати будь-які політичні товариства 
без благословіння правлячого єпископа28.

деякі особові справи являють собою надрукований друкарським спосо-
бом бланк опитувальної картки ВПцР, в якій, як правило, містяться доклад-
ні відомості з життєпису особи – дата і місце народження, дата одруження, 
повний перелік навчальних закладів, в яких навчалася особа, часто із зазна-
ченням дати видачі і номера посвідчення про навчання. такі картки складе-
но за всіма правилами діловодства. У них наявні номери реєстрації як на 
місцях, так і в канцелярії ВПцР в м. Київ (вул. Володимирська, 24), простав-
лено печатки округових, крайових, повітових або парафіяльних органів 
управління УАПц, підписи відповідальних осіб. 

Найчастіше з такого типу документів зустрічаються “Запитальні картки 
для осіб, що бажають працювати на священоцерковнослужительських посадах 
в українських парахвіях”, розроблені ВПцР. Вони заповнювалися у 1921–
1923 рр. бажаючими приєднатися до народної церкви і отримати висвячення 
у відповідний церковний сан. Запитальна картка – це надрукована друкар-
ським способом розлога анкета (в архівній справі № 307 виявлено машино-
писний варіант запитальної картки з п. 1–16)29. текст бланка надрукований на 

28 там само. – Спр. 1242: Степаненко Пилип микитович. – Арк. 11–11 зв. 
29 там само. – Спр. 307: дадачко Василь Іларіонович.
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аркуші з обох сторін. Зверху гриф: “Всеукраїнська Православна церковна 
Рада”. ліворуч надруковано запитання, праворуч залишено місце для впису-
вання відповідей. Запитальна картка включає у себе 24 пункти. Анкетований 
мав подати своє повне ім’я, дату і місце народження та проживання на мо-
мент заповнення картки, дані про віросповідання, отриману освіту.

Важливо зазначити, що запитальна картка – один з небагатьох докумен-
тів, в яких акцентується увага на національному і становому походженні (п. 7: 
“Якої нації й стану Ви по походженню”), хоча близько ⅓ респондентів опус-
кали запитання про національне походження, при цьому зазначаючи станове. 
можна припустити, що вони ідентифікували себе як українців і не вважали 
за потрібне зайвий раз це підкреслювати.

Ставилися запитання про сімейне становище майбутнього служителя 
культу: неодружений, вдівець, якщо одружений, то яким шлюбом (п. 9). В 
анкеті з’ясовувалося, чи має особа вже священичий сан (п. 11) і якщо так, то 
який і коли відбулося висвячення, яка саме парафія бажає обрати і на яку 
посаду. Були запитання про те, чи є конкретні українізовані парафії, які ба-
жають обрати цього священнослужителя на певну посаду (п. 13). Окремий 
пункт анкети присвячено участі в українських культурно-просвітніх органі-
заціях (п. 15), церковно-визвольному русі (п. 16), приналежності до україн-
ських церковно-релігійних організацій (братств, парафій та ін.) (п. 17).

далі йде блок питань, що стосувалися основних засад новоутвореної 
церкви та діяльності її керівних організацій, зокрема запитання щодо того, 
чи відомий опитуваному статут українських православних парафій, який 
ухвалила ВПцР (п. 19), чи визнає він автокефалію Української православної 
церкви (п. 20). Наступне запитання стосувалося того, чи визнає опитуваний, 
“що устрій української православної церкви мусить непохитно будуватись 
на підвалинах автокефальности, соборноправности і взагалі на живому на-
родньому ґрунті”, з уживанням при церковних відправах рідної мови, укра-
їнських церковних співів, звичаїв і обрядів, а також чи визнає відокремлення 
церкви від держави (п. 21).

Опитуваний окремо мав відповісти на запитання, чи “визнає він найви-
щим тимчасовим керовничим органом автокефальної Української право-
славної церкви Всеукраїнську Православну церковну Раду і чи згідний він 
підлягати вимогам статуту українських православних парахвій і розпоря-
дженням Всеукраїнської Православної церковної Ради” (п. 22)30.

Опитуваний мав дати відповідь на запитання, чи обіцяє він провадити 
на парафії свою пастирську працю “в погодженні з напрямом діяльності 
В.П.ц.Р.” і чи буде він непохитно і невпинно повсякчас і за всяких обставин 
обстоювати й захищати всі права Автокефальної української православної 
церкви і не звертати на інший шлях (п. 23). Останнім запитанням було таке: 
“Чи почуває опитуваний в собі бажання високо тримати серед людности 
релігійно-моральний авторітет українського панотця?” (п. 24).

Закінчувався надрукований на бланку текст запитальної картки відомос-
тями про те, що “парахвіяльна рада ___ української православної парахвії 

30 текст статуту УАПц опубл.: Репресована УАПц. Політичні репресії проти свяще-
ників… – С. 47–55.
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при ___ церкві міста, села _______ вол. ______пов. _____ на Київщині _____ 
посвідчує, що запитальна картка власноруч заповнена і підписана ______.

Голова ради _______ Писарь________       “____”__________ 192__ р.”.
Іншим видом друкарських бланків, які було запроваджено ВПцР з метою 

отримання та впорядкування інформації щодо персонального складу УАПц 
є “Персональні картки” священнослужителів УАПц, які були введені у 
1927–1930 рр. такі бланки друкувалися в державних друкарнях, зокрема на 
них вказано: “трест «Київ-друк», 6-та друкарня”. У типографський спосіб 
друкувалася і нумерація бланків: Укрголовліт №  01380 (0880). для укладен-
ня в особову справу бланк складався навпіл. На титульній сторінці містився 
такий текст:

№___       По реєстру ___________ Окр. церк. Ради №______
“________” Всеукраїнської Православної церк. Ради №______
Всеукраїнське Обєднання Релігійних Громад
У.А.П.ц.
Персональна картка
сан і посада __________________________
імя та по-батькові _____________________
Прізвище ____________________________

Відтиск печатки округи УАПц   Складена 192__ р. місяця ___ “__” дня
_______Округовою церковною Радою

Важливо зазначити, що запитальні картки та інші подібні варіанти анкет 
заповнювалися охочими працювати в УАПц, і прохання могло бути не задо-
волене з різних причин, а “Персональні картки” дають відомості про дійсних 
кліриків цієї церкви. ці картки збиралися Округовими церковними радами 
з підпорядкованих їм церковно-адміністративних підрозділів і надсилалися 
до канцелярії ВПцР.

У картках також зазначалися сан, повне ім’я (1 стовпчик), дата і місце 
народження (2-3), освіта (4), родинний стан (ім’я дружини й дітей, дати їх-
нього народження та яким шлюбом одружений) (5). Фіксувалася дата ви-
свячення та особа, що його провела, з’ясовувалася церковна кар’єра (6), 
окремо акцентувалося на виконанні будь-яких особливих доручень УАПц (7). 
При заповненні персональної картки потрібно було перелічити всі місця 
церковного служіння в парафіях УАПц, з якого часу і по який відбувалося 
це служіння в кожній парафії, додаткові обов’язки окрім церковнослужіння. 
Окремо вимагалося подати відомості про заборони в священнослужінні, 
церковні покарання, перебування під державним судом (8). Опитувані мали 
записати поштову адресу місця свого служіння та назву найближчої заліз-
ничної станції і навіть вказати відстань до неї у верстах (9).

У персональних картках з’явився пункт, зумовлений політикою держави 
стосовно церкви у цей період: кожний священнослужитель мав зазначити, в 
якому адмінвідділі він був узятий на облік, та вказати чергу реєстрової карт-
ки. цей пункт № 4 було внесено на початку картки після імені, прізвища та 
дати народження (1). У 1927 р. для унормування відносин з радянською 
владою ВПцР створила ревізійні комісії з перевірки особового складу УАПц 
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в округах, що мали встановити відповідність особи статусу священнослужи-
теля і “Канонам” УАПц 1921 р. та зафіксувати дотримання декрету про 
відокремлення церкви від держави. це відображено у тексті самого бланку, 
бо дату появи “Персональної картки” надруковано типографським спосо-
бом – 1927 рік.

Висновки цих комісій часто записувалися безпосередньо на картках, на 
останньому аркуші персональної картки у вигляді написаного від руки ви-
тягу з протоколу засідання відповідної ОцР31, або, як у іншій справі, висновок 
перевірочної комісії від 25 жовтня 1929 р. надруковано на машинці на титуль-
ній сторінці персональної картки за підписом єп. Конона Бея32. У справах 
трапляються повні варіанти протоколів засідання перевірочних комісій33.

Значно рідше, ніж попередні форми опитування, зустрічаються “Персо-
нальні анкети для священнослужителів та працьовників УАПц”. Окрім за-
гальних відомостей, тут ставиться питання про те, якою працею до 1917 р. 
опитуванні здобували засоби для утримання себе та родини, з’ясовувалося, 
чи працює особа ще десь, окрім церковно-релігійної установи, її відношення 
до військової служби.

Значну увагу у “Персональних анкетах” приділено освіті священнослу-
жителів, зокрема розділено питання про шкільну освіту та позашкільну 
богословську самоосвіту (які саме та з якої галузі богослужбових знань чи-
тали книги), і навіть поставлено запитання про наявність власних надруко-
ваних або рукописних праць. Спільним для всіх трьох документів є пункт 
про відбування покарань за церковні провини і “злочинства уголовні”, що, 
очевидно, свідчить про намагання керівництва стежити за якісним складом 
кліру та бажання уникнути конфліктів з владою.

У виявлених особових справах кліриків УАПц зустрічаються і дуже 
прості за формою анкети, які налічують 14 пунктів, з них можна дізнатися 
лише загальні відомості про особу священнослужителя. Якщо Округова 
рада не подавала ВПцР необхідні дані, секретар марія Свідерська запису-
вала ім’я клірика, парафію, в якій він перебував на службі, та, якщо вдава-
лося встановити, його вік, освіту, дату висвячення, час переходу в УАПц і 
сімейний стан.

деякі справи являють собою один аркуш (іноді нестандартний), в якому 
містяться загальні відомості про священика чи диякона, часто навіть без дати 

31 див. докл.: Киридон А. М. Більшовицька влада і Українська автокефальна право-
славна церква (1926–1927): Перегляд орієнтирів // Часопис української історії: Зб. наук. 
ст. – К., 2005. – Вип. 3. – С. 93–102; її ж. “Генеральна репетиція” другого Всеукраїнсько-
го церковного Собору УАПц // Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. – львів, 2007. – 
Кн. 1. – С. 479–487; її ж. шлях до “Собору самопізнання”: до 80-ї річниці другого 
Всеукраїнського Православного церковного Собору УАПц // Проблеми історії України: 
Факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. –  Вип. 16: На пошану д. і. н., 
проф. С. В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50-річчя наукової 
праці. – Ч. 2. – С. 220–234; та ін.

32 цдАВО України. – Ф. 3984. – Оп. 2. – Спр. 60: Безвершенко Оксен (Алексей) 
Кузьмович. – Арк. 1.

33 там само. – Спр. 118: Брикун Оникій Григорович. – Арк. 4–4 зв. (протокол засі-
дання перевірочної комісії Глухівської ОцР від 12 березня 1928 р.).
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і даних про місце заповнення. це зумовило фрагментарні дані про багатьох 
осіб, відомості про яких можна отримати тільки з такого інформаційно бід-
ного джерела. Найкоротшими документами можна вважати заяви до ВПцР, 
які мають обсяг ¼ аркуша і містять мінімум інформації.

У відомостях, які подані в анкетах та опитувальних картках, часто пере-
плутано церковні та адміністративні межі. трапляються помилкові тверджен-
ня, як-от: “Черкаського повіту Канівської єпархії”, тобто вживаються 
одночасно як дореволюційні межі державно-адміністративного розподілу 
(повіт, волость, губернія) і церковно-адміністративного (єпархія), так і ра-
дянського розподілу державного і церковно-адміністративного в УАПц. тому 
ця інформація в особових справах потребує додаткового дослідження і уточ-
нення даних згідно з офіційними змінам адміністративно-територіальних 
меж згаданих населених пунктів34.

В особових справах діячів УАПц трапляються згадки про Пастирські 
курси ВПцР, які було влаштовано з метою надання початкових богословських 
знань і богослужбових навичок усім, хто бажав стати кліриком в українізо-
ваних парафіях35. В одній зі справ виявлено оповіщення про влаштування 
ВПцР 6-місячних Пастирських курсів від 5 січня 1922 р.36.

У тексті оповіщення подано перелік предметів, які викладались на 
Пастирських курсах, зазначено, що на курси приймаються особи віком від 
18-ти років, а також уміщено прохання організаторів про те, що якщо є книж-
ки по зазначених у програмі предметах, то привезти їх. Вказано також, що з 
собою треба мати: документ про особу від органів державної влади, посвід-
чення про приналежність до української парафії від парафіяльної або волос-
ної церковної ради УАПц, свідоцтво про освіту, метрику про народження, 
заповнену запитальну картку, короткий життєпис. Курси планували прова-
дити в Києво-Андріївській церкві з 1 лютого по 1 липня 1922 р. з перервою 
на Великодні свята. Освітній ценз встановлювався не нижче 7-ми класів 
трудової школи.

Окремо у тексті оповіщення зазначалося, що ці Пастирські курси дають 
виключно освіту, а не пастирські посади. Помешкання для проживання 
курсантів надається від ВПцР, але харчуватись під час навчання курсанти 
повинні самостійно. За навчання курсанти мали здати 5 пудів борошна, 
10 фунтів жирів або їхню вартість, чи відповідну кількість цукру або інших 
продуктів. По закінченні планувався колоквіум і видача посвідчення або до-
відки про перебування на курсах, якщо курсант не складе колоквіуму.

Серед документів особової справи священика Свято-миколаївської 
церкви с. межирічка на Волині з 1923 р. о. Івана Виговського виявлено 
спеціальний друкований бланк, до якого вписано інформацію (вписаний 

34 див., напр.: Адміністративно-територіальний поділ Київщини. 1918–2010 роки: 
довідник / Автор-упоряд. м. м. Корінний. – Біла церква, 2012. – 302 с.

35 див. докл.: Преловська І. М. джерела з історії Української Автокефальної Право-
славної церкви (1921–1930) – Української Православної церкви (1930–1939): моногра-
фія. – К., 2013. – 696 с. – С. 288–305.

36 цдАВО України. – Ф. 3984. – Оп. 2. – Спр. 80: Борисов тимофій Спиридонович. – 
Арк. 3. машинописна копія.
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текст позначено курсивом) щодо отриманих за навчання на Пастирських 
курсах ВПцР продуктів від цього курсанта згідно з оголошеними ВПцР 
умовами37:

Гриф Всеукраїнської Православної церковної Ради.
№ 1561       2.VI.1922 р.
Прийнято від Курсанта Івана Виговського 2 п[уди] Борошна і 5 х[унтів] 

Сала.
На організацію Українськ. Правосл. Парахвій ________ Крб. ___ коп.
Ріжних інших пожертв ...................................... ________Крб. ___ коп.
Скарбник ___________ Підпис нрзб.

Часто до особових справ підшито надруковані друкарським способом 
тексти дияконських або священицьких обітниць, підписані кандидатами на 
висвячення. У справах священиків УАПц Оксена Безвершенка38, Олександра 
Камінського 39 та інших виявлено надрукований друкарським способом 
текст бланку “Сповідь віри і урочиста обітниця обраного”, який призначався 
для дияконів і дяків УАПц. Наприкінці тексту обітниці надруковано таке: 
“(назва) _____ церковна рада посвідчує, що сповідь віри і урочисту обітницю 
______ виконав і власноручно підписав ________ місяця ____ дня 192_ р. в 
присутності (голова ради члени, секретар, дата, номер реєстрації)”.

Обітниця складалася з 4-х частин: 1) Символ віри; 2) текст пункту коре-
люється із пунктами “запитальної картки” (п. 21), зокрема той, хто складав 
обітницю, мав свідчити перед Господом Богом і церквою, що буде твердо і 
непохитно визнавати автокефалію Української Православної церкви, всена-
родно-соборноправний устрій, відокремлення церкви від держави та вжи-
вання при церковних відправах і требах живої української мови, українських 
церковних співів, звичаїв і обрядів; 3) “Обіцяюсь свою церковну працю в 
Українській Православній Автокефальній і всенародно-соборноправній 
церкві провадити на підставі канонів святих апостолів, семи Всесвітніх і 
побожних місцевих соборів і правил святих отців, згідно з розумінням, яке 
подав їм Всеукраїнський Православний церковний Собор в м. Києві 
14/1 жовтня 1921 р., а також канонів Української православної автокефальної 
церкви, що ствердив той же Собор, і в повній згоді з церквою і її керівни-
чими органами і ніколи і не перед ким і ні за які земні блага і почести з 
цього ґрунту не зійду і завжди боронитиму від усіх автокефалію Української 
церкви, всенародньо-соборноправний устрій її і вживання в церковному 
вжитку рідної мови, зазначаючи, що не для матеріальної користи беру на себе 
тягар служіння церкві, а лише для слави Божої і виконуючи волю людности, 
що вшанувала мене обранням”40.

В особових справах зустрічаються оригінали або копії документів на 
бланках дореволюційних та нових радянських установ, які містять інформацію 

37 там само. – Спр. 190: Виговський Іван Федорович. – Арк. 14. Рукопис на бланку.
38 там само. – Спр. 60: Безвершенко Оксен (Алексей) Кузьмович. – Арк. 4. типо-

графський бланк.
39 там само. – Спр. 503: Камінський Олександр Хрисанфович. – Арк. 3.
40 там само. – Спр. 60: Безвершенко Оксен (Алексей) Кузьмович. – Арк. 4. типо-

графський бланк.
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про кліриків УАПц та про членів їхніх родин, зокрема дружин священиків і 
дияконів. На відповідному бланку видано довідку про народження дружини 
священика УАПц (ієромонаха митрофана) Агриппіни за 1891 рік41, тобто 
радянська реєстраційна установа видала довідку на підставі дореволюційної 
метричної книги. це друкарський бланк: “Выпись из книги записей рожде-
ния за 192__ год Под’отдела записей актов гражданского состояния При 
Золотоношском Полтавском губернском Совете Рабочих Крестьянских и 
Красноармейских депутатов. На основании декрета Совета Народных Ко-
миссаров У.С.С.Р. от 17 февраля 1919 г.”.

далі на бланку надруковано таблицю з такими підрозділами: місяць, 
число і дата народження, стать, ім’я та прізвище дитини, імена, по батькові 
та прізвище батьків та їхній рід занять, постійне місце проживання, вік бать-
ків, яка дитина в сім’ї, примітки. Акт складено в присутності завідувача 
вищевказаного підвідділу і секретаря. 

Серед особових справ виявлено великого формату оригінали грамот на 
висвячення із зображенням Софії Київської зверху та відповідним записом 
щодо здійсненого висвячення. такий варіант грамоти (фотокопія) оприлюд-
нив священик Петро маєвський, що був висвячений митрополитом УАПц 
Василем липківським у великому Києво-Софійському соборі і потім служив 
у Свято-Єлизаветинському храмі на трухановому острові42.

таким чином, огляд комплексу особових справ діячів УАПц 1920-х рр., 
які виявлені у фонді № 3984 центрального державного архіву вищих органів 
влади та управління України, м. Київ, і сконцентровані в описі № 2 (“личные 
дела духовенства”), дає змогу зробити деякі висновки.

Ймовірно, після початку ліквідації церковно-адміністративних структур 
УАПц в контексті загальних заходів розгортання підготовки до процесу 
“Спілки визволення України” влітку 1929 р., коли розпочалися арешти і було 
востаннє закрито і опечатано приміщення ВПцР на Володимирській, 24 
(приміщення колишньої Київської духовної консисторії), особові справи по-
трапили разом з іншими матеріалами канцелярії ВПцР до державних органів. 
можна припустити, що частину особових справ єпископату та активістів з 
числа духовенства і мирян було зразу ж залучено до формування слідчих 
справ, хоча справи братів Слухаєвських з Полтави і ще кількох осіб виявле-
ні і серед архівно-кримінальних справ, і серед особових справ опису № 2.

можна припустити, що після початку підготовки процесу “СВУ” ці ма-
теріали з опечатаної канцелярії ВПцР було перевезено до Харкова, який на 
той час був столицею УСРР і де планувалося проведення політичного про-
цесу над представниками української інтелігенції і УАПц. тому вилучені з 
канцелярії ВПцР справи могли стати цінним матеріалом для слідчих, бо там 
мали бути особові документи чи їхні копії, різноманітні довідки, посвідчен-
ня, грамоти, витяги з постанов тощо.

41 там само. – Спр. 199: Гаврилюк михайло Петрович (колишній ієромонах митро-
фан). – Арк. 11. типографський бланк.

42 Василь Липківський, митроп. листи (1933–1937). – торонто, 1980. – 167 с. – 
С. ХІ.
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Особові справи діячів Української автокефальної православної церкви...

Інші справи із заарештованої канцелярії ВПцР, які мали на титульних 
сторінках заголовок “Українська Автокефальна церква. Відділ Керівничий”, 
мабуть, зберігалися в цдІА УРСР (м. Харків), де фонд отримав № 880. Після 
передачі матеріалів цього фонду до центрального державного архіву 
жовтневої революції (м. Київ), що сталося десь у 1957 р. (судячи з інформа-
ції в описах фонду), фонд отримав номер № 3984 цдАВО України, але до 
1990-х рр. справи дослідникам не видавались. 

Попри вилучення або цілих особових справ для внутрішніх потреб кар-
них органів влади, або окремих матеріалів з багатьох справ, які залишились 
майже порожніми чи містять другорядні матеріали, ця збірка є унікальним 
зібранням просопографічної інформації для діячів УАПц хоча б тому, що 
аналогічних зібрань особових справ немає в інших православних напрямах 
1920-х – 1930-х рр., зокрема Українського екзархату РПц, Обновленської 
церкви, БОПУПАц та інших церковних угруповань.

Важливим і потенційно інформаційно насиченим може стати досліджен-
ня подальшої долі кліриків і єпископів УАПц, особові справи яких є доступ-
ними у вищезгаданому фонді цдАВО України, які після 1929 р. потерпіли 
від політичних репресій, загинули впродовж років Голодомору 1932–1933 рр., 
а також тих, хто пережив лихоліття і або емігрував з України після 1943–
1944 рр., чи продовжив працювати або служити у повоєнний період.

Інформація про кліриків УАПц та членів їхніх родин може прислужи-
тися розширенню поля генеалогічних досліджень і дати можливість уточ-
нити біографічні дані великої кількості людей, які в радянський час не могли 
знайти інформацію про родичів, що мали “попівське походження”, і через 
це ідеологічно відсепаровувалися і, відповідно, не отримували ніяких до-
відок.

Отже, на часі є публікація зведеної і науково обробленої на засадах еди-
ційної археографії просопографічної інформації з особових справ опису № 2 
фонду № 3984 цдАВО України, яка стане основою для суттєвого розширен-
ня дослідницького поля історії України, церковної історії, джерелознавства, 
архівознавства, біографістики, генеалогії, некрополістики, музеєзнавства, 
краєзнавства, соціології тощо.

Ірина Преловська (Київ). Особові справи діячів Української автокефальної 
православної церкви: збереженість, актуалізація та інформаційний потенціал: 
(На матеріалах фонду № 3984 цдАвО України, м. Київ)

Статтю присвячено огляду особових справ діячів Української автокефальної 
православної церкви, які зберігаються у центральному державному архіві вищих 
органів влади та управління України. Колекція архівних справ з цінною просопо-
графічною інформацією про кліриків УАПц є актуальним джерелом для вивчення 
персонального складу діячів УАПц 1920-х рр. Здійснено огляд виявлених в Галузе-
вому державному архіві Служби безпеки України архівно-кримінальних справ діячів 
УАПц, в тому числі тих осіб, на яких було заведено особові справи в канцелярії 
Всеукраїнської Православної церковної Ради. Подано аналіз стану збереженості 
справ, окреслено масштаби втрат під час кількох переміщень у різні архіви, визна-
чено інформаційний потенціал виявлених архівних справ у біографічних, генеало-
гічних, джерелознавчих, краєзнавчих дослідженнях.
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Government of Ukraine, Kyiv)

The article is devoted to the review of personal files of the figures of the Ukrainian 
Autocephalous Orthodox Church (UAOC) which are kept in the Central State Archive of 
Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine. The collection of archival files 
with valuable disseminating information about the UAOC clerics is an important source 
for research on the personal composition of the UAOC figures in 1920s. An overview of 
the archives and criminal cases of the UAOC activists was found in the Branch-Wise State 
Archive of the Security Service of Ukraine. There is presented in the work an analysis of 
the preservation of cases, scale of losses during several movings of the documents to 
various archives and the information of the revealed archival cases in the biographical, 
genealogical, source-study, and research findings from local studies. 
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