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Ганна РУДНИЦЬКА (смт. Луків)

ВИТОКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ЖИТЕЛІВ МІСТЕЧКА МАЦЕЇВ
(ТЕПЕР ЛУКІВ ТУРІЙСЬКОГО РАЙОНУ)

В Преамбулі до Конституції України записано «виражаючи  суверенну волю народу, спираючись на
багатовікову історію українського державотворення...» Верховна Рада України приймає Основний Закон
[1; 5].

Досліджуючи історію свого селища, переконуєшся, що це велика Правда. Українська Держава не
могла постати штучно в кінці ХХ століття. Це справді результат  багатовікової боротьби українства за
своє утвердження. Впевнена, що основними носіями українства були мешканці сіл і містечок, подібних
до нашого.

Недарма Волинський воєвода, характеризуючи український політичний рух, писав: «Неослабне
зацікавлення в українській спільноті надалі пробуджує справу Закарпатської Русі та пов’язану з нею
надію на воскресіння Великої України. Новини з Закарпатської України, які передаються на територію
Волині  охоплюють щораз ширші кола, пробуджуючи ностальгію за незалежністю. Тому відчуття
«особливості» українського народу та надії і плани щодо незалежності України, які з нього випливають, а
також бажання співпраці щоразу зростають» [6; 49].

Витоки небайдужості до справ громади наших пращурів беруть початки в далекі роки, коли власник
села Лукове (перша історична згадка про яке датується  1510 р. і згадується в реєстрах податкових
місцевої церкви) [4; 83]. Станіслав Мацієвський одержав від короля Сигізмунда Августа дозвіл на
магдебурзьке право  в селі Луків з перейменуванням його на містечко  Маційовці з правом щотижневого
торгу і трьох ярмарків [2; 321]. Магдебурзьке право забезпечувало містечку певну систему самоуправління
і власний суд, що створювало реальне підгрунтя для вільного розвитку. З тих часів корінні жителі селища
називають центр Лукова містом. Міщани    це родини Красновольських, Рудницьких, Полухтовичів,
Радивоніків, Сачинських, Сідорських, Піонтковських, Нишпоруків, Дзьобанів, Деркачів, Глущуків, Мірчуків,
Лящуків, Маткобожиків та інші [26; 23]. Луків   давнє ремісниче містечко. З середньовіччя  тут існували
цехи ковалів, шевців, столярів, мулярів, слюсарів… З покоління в покоління передавали майстри тонкощі
і секрети своєї справи  дітям і внукам. В кінці 19 століття  в містечку жили пекарі, булочники, м’ясники,
гарбарі, ткачі,  бондарі, пічники, штукатури, каменярі, склярі, ковалі, покрівельники, трубочисти, перукарі
[14; 44].

Теренами нашого селища пройшли козацькі повстанські загони під проводом Северина Наливайка.
За розповідями краєзнавця із села Відють Миколи  Місюка, повстанці на конях під’їжджали до міської
брами, долали рів біля замку, а розлючені селяни  вбили пана. У Лукові збереглася до наших днів частина
дороги, яку, за переказами, викладали полонені козаками татари і турки.
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Пожвавлення  активності міщан спостерігається на початку ХХ століття, коли у 1911 р. царський
уряд поширив на Волинську губернію чинну тоді систему земського самоврядування. Зміни стосувалися
розширення виборчих прав місцевого селянства, було зменшено майновий ценз, відновлено виборчі права
православного духовенства. Новонароджені земства  виявляли опозиційну налаштованість до
самодержавного режиму. Окремі земства поділяли українофільські настрої і стали
осередками українського руху в регіоні. За переписом 1911 року в Мацеєві діяла земська поштова станція,
земський насінневий пункт, земська лічниця [20; 79]. В земській лікарні трудився лікар Емілій Йосипович
Околов.  З 1882 в містечку розпочало роботу  сільське училище, яке з 1 вересня 1904 року перетворене
в двокласне. Училище утримувалось і коштом громади. Щорічно казна виділяла 1690 рублів, а громада
– 954 рублі 38 копійок. З 1904 року по 1914 рік завідував цією школою Дометій Митрофанович Магдич
[16; 167-168].

Наш земляк, відомий науковець, перекладач, Сидір Сакидон щодня долав по 12 км, аби навчатись
у цій школі. Хлопець був дуже здібним, ще у Мацеєві оволодів російською, німецькою, польською мовами.

Племінник Сидора Сакидона, композитор Олександр Каліщук, розповів, що в них вдома на горищі
було дуже багато книжок та енциклопедій французькою, німецькою, англійською мовами, а Біблія та
«Кобзар» стали його друзями ще в дошкільному віці. Звичайно, Пилип і Текля Каліщуки цих книжок не
читали, вони всі належали дядькові Сидору Сакидону [17; 10].

В роки Другої Речі Посполитої міщанська управа опікувалася уже не тільки господарськими
справами, а й національно-культурними. Зокрема, в ухваленому бюджеті на 1936/37 рік Гмінна Рада
виділила 100 злотих для Волинського Українського Театру і 200 злотих для «Просвітянської хати» у
Матієві (так тоді називали Луків) [20; 79].

Неоціненну роль у формуванні національної свідомості жителів містечка відіграли представники
галицької інтелігенції в роки Першої світової війни. В 1915 році Мацеїв зайняли австро-угорські війська.
Окупована територія управлялася австрійською адміністрацією, одночасно на цих землях велась боротьба
проукраїнських та пропольських сил, які змагалися щодо впливу як на окупаційну адміністрацію, так і на
місцеве населення.

Рушійною ланкою проукраїнської сторони був вербунковий комісаріат Українського легіону січових
стрільців, сформованого у складі австро-угорської армії на початку Першої світової війни [10; 367].

Вже після окупації австро-угорськими військами Холмщини і Західної Волині тут офіційно були визнані
публічні права української мови і наданий дозвіл відкривати українські школи. Хоча, на перших порах,
місцева окупаційна адміністрація й чинила перепони. Тим не менше вона мала враховувати і думки більшої
частини населення, чому в значній мірі сприяла діяльність на теренах Західної Волині представників
легіону Українських Січових Стрільців.

Внаслідок заходів Загальної Української ради, легіонові УСС  були дозволені набір добровольців із
Волині та здійснення культурно-просвітницької роботи та організація українських шкіл.

Для вербунку новобранців на окупованій австро-угорськими військами території Волині  були
організовано три комісаріати. Перший, на чолі з Дмитром Вітовським, у Ковелі, другий, з Миколою
Саєвичем – у Володимирі – Волинському і третій,  з Михайлом Гаврилком – у Луцьку (існував до взяття
міста російськими військами).

І хоча основним завданням комісаріатів було вербування місцевих жителів до легіону і австрійського
війська, кращі представники галицької інтелігенції  зосередили свої зусилля на організації і розвитку
просвітництва й українського шкільництва на території сучасних Володимир-Волинського, Турійського,
Ковельського та Любомльського районів Волині.

Більше того, з часом, коли місцеве населення завдяки саме просвітницькій і освітній роботі стало
прислухатися і  охоче виконувати  різні розпорядження січових стрільців, австрійська окупаційна влада
сама долучилася до процесу відкриття українських шкіл у цьому регіоні. Стараннями представників
УСС, які виконували військово-адміністративні функції в населених пунктах наводився порядок у всіх
сферах життя громад.

Просвітницька діяльність Українських січових стрільців дала свої плоди – національне пробудження
торкнулося і жителів містечка Мацеїв.

В перших днях лютого 1916 року Дмитро Вітовський приїхав на  Ковельщину. За кілька перших днів
свого перебування в Ковелі Вітовський з’ясував, що тут відсутній бодай один свідомий українець.

В листі від 1 квітня 1916 року Вітовський писав: «товчусь по селах, як Марко по пеклі, їду в село по
два і три рази… тут треба робити, робити, робити…». За винятком кількох сіл, зайнятих виселеними
польськими родинами, Вітовський об’їхав і обійшов увесь свій округ. Він знав його краще, як всі управлінці
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військової влади разом взяті. Справа організації школи виявилась дуже важкою, бо не було жодної
української книжки, жодного підручника, не було і вчителів. На запитання, якої ви національності, маціївці,
як і всі поліщуки відповідали: рус, православний, тутешній [11; с.42-45].

З початком червня 1916 року, коли було проведено всю підготовчу працю, Вітовський відкриває 11
українських народних шкіл. В Мацеєві стараннями Д.Вітовського українська народна школа була відкрита
у жовтні 1916 року [13]. На відкритті школи був і Микола Угрин-Безгрішний – галицький письменник,
журналіст, педагог, підхорунжий та співпрацівник органів пресової квартири УСС, який і сфотографував
свято відкриття української школи. Першою вчителькою була Ангеліна Гайдучок, переведена з м.
Володимир-Волинського. Місцеві краєзнавці стверджують, що поряд зі школами Ковеля, Володимира-
Волинського та Устилуга, Мацеївська вважалася найкращою на той час. Вона містилася у двох просторих
одноповерхових приміщеннях, мала назву «Українська міська школа в Мацієві».

 Саме в цей час були закладені підвалини для росту національної самосвідомості, згуртування нашого
міщанства навколо ідеї української державності.

Поразка українських визвольних змагань тільки розбурхала національні амбіції волинських українців.
Головними рушіями пожвавлення суспільного, культурного, релігійного життя краю виявились не стільки
українські політичні партії, частина з яких (легальні) опинилися на угодовських щодо польської влади
позиціях, інша частина (нелегальні) були відірвані від ширших мас, скільки національно-культурницькі
товариства «Просвіта», «Рідна хата», «Просвітянська хата», «Союз Українок» тощо.

У Державному архіві Волинської області у фондах Луцького, Ковельського, Горохівського,
Володимирського повітових  товариств «Просвіта» зберігається 937 справ про організаційну, культурно-
освітню, фінансову діяльність цієї масової організації на Волині. У справах цих фондів міститься ряд
документів, що стосуються нашого містечка.

У 1916–1918 рр. «Просвіти» виникли в багатьох містах Волині, зокрема в Рівному, Луцьку, Здолбунові,
Дубно, Острозі і проводили досить активну роботу.

У 1918 році на Волині при осередках «Просвіти» створювалися бібліотеки, книгарні й читальні.
Активну участь у цьому процесі брав Юрій Косач, племінник Лесі Українки, який був організатором і
координатором читальні в селі Колодяжне (Ковельський р-н), а також постачальником творів поетеси та
інших українських письменників. Микола Косач, брат Лесі Українки, в нашому містечку Мацеєві створив
бібліотеку, поповнивши її книжками із власних зібрань, у тому числі оригінальними виданнями творів
сестри. Крім того, «Просвіта» передплачувала для бібліотеки 23 періодичні видання. Це дало можливість
урізноманітнити заходи з пропаганди книги, зокрема, проводити літературні вечірки з читанням творів Т.
Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, Панаса Мирного та інших письменників. Як відзначав з цього приводу
тижневик «Народний вісник»: «... ці гарні почини повинні служити приміром іншим «Просвітам» на Волині»
[5; 8-12].

Просвітянами була розроблена цілісна комплексна програма культурно-освітнього характеру для
простого народу в містах і селах – це сприяло поширенню національної ідеї, українства.

Польський дослідник-україніст М. Іваницький  дійшов таких важливих висновків, що «Просвіта»
централізувала все українське культурно-освітнє життя, вели-кою мірою сприяла зростанню національної
свідомості, утруднювала роботу польського «То-вариства народної школи» і була, без сумніву, найбільш
заслуженою українською культурно-освітньою організацією [3; 64-65].

Серед основних чинників впливу на населення краю було друковане українське слово, українська
книга, найперше – творчість великого Кобзаря. Книжковий репертуар просвітянських бібліотек включав,
насамперед, твори українських письменників, історичну, суспільно-політичну, релігійну,
сільськогосподарську літературу, шкільні посібники, літературу для дітей. Окреме місце у книгозбірнях
хат-читалень займали твори Тараса Шевченка («Кобзар» та добірки вибраних поезій), а також окреме
місце у національному календарі волинян посіло відзначення Шевченківських днів. 

За часів Польщі Шевченків «Кобзар» став дуже вагомим активізуючим фактором для свідомості
українського населення Волині. Польські урядові чиновники проводили більш гнучку, замасковану політику
в українському питанні. Офіційно були дозволені українські громадські та культурні об’єднання, як от
«Просвіта», «Рідна хата», «Просвітянська хата».

Постійно відбувалися «академії» і літературні вечори на честь видатних національних діячів за
участю української інтелігенції. Проведення Шевченківських свят стало доброю традицією, яка жила у
кожному селі та місті. Шевченківська академія діяла і у нашому містечку. Стараннями членів «Просвіти»
та «Союзу Українок» у Мацеєві щорічно в проводився Шевченківський тиждень. Обов’язково
аматорський театр ставив «Назара Стодолю». Зі слів місцевої жительки М.А.Рудницької, кращої
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виконавиці ролі Галі, як Волошина Ганна, у Мацеєві не було [29]. Вона у 1936-37 роках була уже заміжньою
і старшою жінкою, а її все ще запрошували грати. Збереглися численні фото просвітянських свят і
Шевченківських академій.

Заслуговує на увагу допис нашого земляка (на жаль, прізвище не вказане) до проурядової газети
«Українська нива»(1934р.): «11 березня цього року в місті Матіїв Ковельського повіту урочисто обходили
свято 120 літ уродин і 73 літ смерти дорогого нам Тараса Шевченка. Зранку в церкві пан-отець Володимир
Соколовський з дияконом Гороховським при співах хору Івана Садошука відправив в українській мові
Службу Божу та панахиду. Присутніх у церкві було більше, як на Великдень. Потім увечері в громадському
будинку відбулася Академія, на якій Б.Трусевич говорив про життя поета Т.Шевченка і Віра Савчукова
про те, що зробив Т.Шевченко для свого народу. По рефераті співали та деклямували. Хор І.Садошука
відспівав «Умер батько наш», «На смерть Т.Шевченка», «Сонце заходить», «Побратався сокіл», «На
городі, коло броду», «Ой зійду я на могилу», «Чого мені тяжко», «Гаю мій гаю», «Б’ють пороги», «Туман
хвилями лягає» і Гімн «Ще не вмерла». Деклямували: «Як я багато знаю» двохлітня дівчинка Марія
Сохацька; «Кавказ» - Лесь Гринюк; «До живих і мертвих» - Галина Ваврищуківна; «До Основ’яненка.
Б’ють пороги» - Філарет Нішпорук; «Марина» - Гриць Ваврищук; «Тарасова ніч» - Степан Вальчук; «На
смерть Шевченка» - Павло Виноградський; «Якби ви знали паничі» - Гриць Ваврищук; «Чого ти ходиш
на могилу» - Зіна Пацовська; «”Ще не вмерла, а може вмерти» - Ніна Ярмошівна; «Гайдамаки» - Іван
Садошук і «Суботів» - Лесь Гринюк. Саля була переповнена [19].

У замітці «Здвиг у Матієві на день свята Шевченка» читаємо, що міщани пройшли з гарно
удекорованим портретом Шевченка, при нахиленому прапорі з жалібною стрічкою й при грі духового
оркестру під проводом Олександра Радивоніка вулицями містечка до Просвітянської Хати, де була
організована академія [19].

В 20-х - 30-х роках ХХ століття в нашому містечку крім «Просвіти» діяли й інші культурно-
просвітницькі організації, зокрема, кооперативні. В період між двома світовими війнами найбільших успіхів
досягла в Західній Україні молочарська кооперація.

При районних молочарнях створювався Фонд ветеринарної опіки за здоров’ям корів, пункти контролю
молочності корів та інші, які сприяли розвитку тваринництва.  Відомо, що в нашому Мацеєві  функціонувала
філія «Молочарського союзу» [23; 6].

Усвідомлюючи свій обов’язок населення все глибше стало займатися проблемами господарського
відродження Волині. Бібліотеки громадських установ поповнювалися книжками про кооперацію та сільське
господарство, передплачувалися «Сільський господар», «Господарсько-кооперативний часопис» та інші.
«Наша українська безробітна інтелігенція береться за розум, – писали газети» [7; 367]. У сімейних
архівах міщан збереглися фото кооперативних свят.

 Напевне, однією з причин створення у нашому містечку 15 вересня 1921 року мобільного підрозділу
поліції був проукраїнський настрій наших міщан. Підрозділ налічував 18 осіб і опікувався територіями
Ковельського, Любомльського та Володимирського повітів [21; 213].

На початок 20-х років близько 80 відсотків українського населення у нас було неписьменним. Тому
з перших днів свого існування громадські організації просвітницького спрямування і, в першу чергу,
«Просвіта» розгорнули активну діяльність у цій царині. Так, завдяки старанням «Просвіти» діяли курси
для неписьменних, які проводили вчителі, агрономи, службовці, священнослужителі, – всі, хто мав будь-
які навички освітянської роботи і розумів справжню вагу цієї надзвичайно важливої для самозбереження
нації справи. З іншого боку, селянство розуміло значення курсів для неписьменних і чим могло підтримувало
такий загальнонаціональний почин громадських товариств.

Через бібліотечну справу, постановку п’єс, організацію свят пропагували наші активісти-патріоти
українську національну ідею не тільки в нашому містечку, а й в навколишніх селах. У селі Окунин
стараннями Феодосії Солодухи і інших членкинь «Союзу Українок» була організована школа Союзу
Українок [24; 62].

В 1928 році був особливо великий тиск на українські культурно-просвітницькі організації зі сторони
польської влади (було ліквідовано 318 осередків товариства «Просвіта».) В цьому ж році «Просвіти»
змушені були припинити своє існування у Рівненському, Ковельському і Дубнівському повітах [25; 29].

Ініціаторами національного спротиву стали члени Організації Українських Націоналістів, які активно
діяли у Мацеєві та наближених селах (Торговище, Окунин, Волянщина). Окрім того, Мацеїв був одним із
небагатьох  містечок Волинського воєводства, де існувала філія Союзу Українок. Заснована Мацеївська
філія була  12 січня 1931 року, нараховувала 49 членів, мала щорічні доходи в 200 злотих і проіснувала до
1938р [24; 62]. У таємному звіті-монографії Волинського воєводського управління про діяльність ОУН на
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Волині № BNO-402 зазначено: «На території Маціїва у належності до ОУН підозрюються Олексій Гриня,
Теодозія Солодуха – керівник місцевої філії «Союзу Українок». Членами управи в різні роки були Людмила
Галащук, Ганна Патій, Юстина Крисюк, Зінаїда Леонович, Ліза Ярмач, Февронія Радивонік. [24; с.27,
62]. Головою «Союзу Українок» певний час була Людмила Галащук. Доповідаючи в лютому 1938р.
воєводському управлінню про діяльність «Союзу Українок», Ковельський повітовий староста наголошує,
що найбільш активною у його повіті є філія у Мацеєві, яка має вплив серед населення містечка і околиць
[24; 87]. Подібні звіти ковельський староста робив щомісячно, а це свідчення того, що національна робота
велась активно і безперервно. Влада, боячись зростання національної активності і радикальних дій,
провела 25 травня 1938р. люстрацію філії «Союзу Українок» у Мацеєві, про що Ковельський староста
Кубіцький уже 27 травня доповів Волинському воєводі [24; 94].

 Особливо цікава постать Феодосії Йосипівни Солодухи, яка народилася у 1905 році у заможній
сім’ї Йосипа Солодухи. Дося (так її всі називали) та її троє сестер – Ірина, Степанида, Текля – виховувалися
в українському дусі. Всі дівчата мали добру освіту і були активними учасниками культурно-просвітницьких
організацій. Характеризуючи членкинь «Союзу Українок», ковельський староста називає Феодосію
Солодуху національним духовним організатором, а у графі «Характеристика діяльності» зазначає:
якнайвища; «Ступінь популярності» – дуже велика; «Партійна приналежність» – націоналістка, симпатизує
УНДО [24; 27]. Саме  Теодозія Йосипівна Солодуха готувала в підпіллі національно свідому молодь. З
наймолодшими дітьми розучувала українські пісні і вірші, вчила їх володіти рідною українською мовою,
проводила екскурсії тощо. Організовуючи кооперативний рух, Дося сама ставала за прилавок і пропагувала
товари українського виробництва. Після війни Феодосія Солодуха була засуджена радянською владою
на 10 років ув’язнення у таборах Воркути [21; 37-38].

Великий вплив на життя, зміст і характер діяльності світських культурно- освітніх громадських
організацій українців, а також ідейно-тематичну спрямованість репертуару мистецьких осередків тощо
відігравала Православна церква. Адже церква протягом багатьох століть була основною скарбницею
національної культури, чи не найголовнішою фортецею у боротьбі з чужими асиміляторськими впливами.
В міжвоєнний період в Лукові (Мацеєві) функціонували синагога, костел Святої Анни (з 1875 по 1921 рік
функціонував як Успенська церква, перероблена коштом міщан із скасованого римсько-католицького
костелу) і церква Святої Параскеви, зведена ще в 1723 році коштом тодішнього власника Мацеївського
замку Петра Міхала Мйончинського, пізніше воєводи  чернігівського, який саме в ті часи перебудовував
і модернізував замок [2, 323; 4, 81-84]. З давніх часів, з 16 століття, при Івано-Хрестительській церкві,
яка була на Волянщині, існувало братство, що опікувалось своєю  церквою. Братчики справляли спільні
культові відправи, подавали матеріальну допомогу своїм членам, брали участь у похоронах, утримували
шпиталі, організовували свята, вирішували всі суперечки і непорозуміння серед ремісничо-торгового
населення. У 1886 році при братстві засноване опікунство [8].

В 20х-40-х роках ХХ століття після закінчення Волинської семінарії у Парасківській церкві  трудився
священником о. Володимир Соколовський. Завдяки його старанням, як стверджували міщани Валентина
Рудницька, Тамара Пацовська, Галина Матвіюк (Сачинська), у Мацеєві був кращий на всю Волинь
церковний хор. Постійно змінювався репертуар, тому що хор їздив на виступи аж до Варшави. Диригентом
хору був Феофан Сахарський, дивним баритоном володів Афанасій Сідорський (співав аж церква дрижала),
гарні голоси мали Ніла Патій, Петро Мірчук, Ніканор Вальчук. Керував церковним хором Сергій Садошук
[30].

Вплив православ’я на жителів містечка був дуже сильним ще й тому, що в Мацієві діяло з 1894 по
1919 рік [27; 30]. Милецьке духовне училище, яке  вписало яскраві сторінки в історію православної духовної
освіти на Волині.  Воно функціонувало і за часів національно-визвольних змагань, про що свідчать
документи із печаткою УНР.

Милецька Духовна школа давала високі початкові знання своїм учням, підготувала сотні вступників
до Волинської Духовної семінарії, виховала багато високоморальних дітей, які, опріч Богословських знань,
незважаючи на тотальну русифікацію навчального і виховного процесу, зуміли набути велику любов до
Бога і України, свого уярмленого Москвою народу, його церкви. Її випускники були першими серед тих,
хто в майбутніх двох відродженнях УАПЦ стояли в перших рядах серед її будівничих (з Милецької
Духовної школи вийшли такі відомі волиняни, як митрополит Никанор (Абрамович) з с. Мизів, о. Ананій
Теодорович, син дяка з с. Вербка, пізніше адміністратор УАПЦ в Австралії і Новій Зеландії, відомий
пастор Євген Селецький, син священика з с. Кашівка того ж Ковельського повіту, пастирі В’ячеслав
Радгальський, Борис Абрамович. Випускник школи Григорій Шиприкевич 1942 року був висвячений на
єпископа Січеславського УАПЦ [15; 119].
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Серед списків учнів Милецької Духовної школи знаходимо прізвища наших міщан, хто вчився в
1914-1915 навчальному році: Нишпорук Андрій, Нишпорук Іван (сини міщанина м. Мацієва Антона
Нишпорука), Садошук Іван (син дяка-псаломщика м. Мацеїв), Радивонік Василь (син померлого міщанина
Костянтина Радивоніка), Стельник Андрій(син училищного фельдшера), Любохинець Олексій(син
міщанина Домініка Терещука), Сахарський Феофан (син міщанина Григорія Сахарського), інші [28; 2].

На сторінках «Української ниви» наш земляк за підписом Б.Т., згадуючи приїзд у Мацеїв архімандрита
Почаївської лаври Віталія, дивується, чому священники і ченці «всім чіпляли російські значки та несли
кількадесят російських національних прапорів і тут, на нашій волинській землі кричали «Русь ідьот».
Мало того, продовжує дописувач, «під час тієї політичної демонстрації архімандрит Почаївської Лаври
та ріжні його «маладци» підбурювали нас – молодь кричати: «Бєй жидов, спасай Россію» [18]. Можна з
впевненістю стверджувати про сильні націоналістичні настрої жителів нашого містечка, якщо подібні
думки висловлювалися в проурядовій газеті.

Громадська та культурно-просвітницька діяльність міщан Мацеєва стала міцною платформою для
наступних поколінь у справі боротьби за українську національну ідею. Жителі містечка і навколишніх сіл
ставали активними учасниками визвольних змагань за Українську Державу. Вони були в рядах ОУН,
УПА.

Селище Луків Турійського району завжди славилось активністю та ініціативою громади,
небайдужістю жителів до її проблем.   У вирішальні моменти історії наші земляки не раз доводили, що
волелюбний дух нашої нації є непереможним. В післявоєнні роки в містечку діяла Молодіжна організація
націоналістів (керівник Віталій Мелещук)  [9; 7].  В час, коли Україна потребує захисту від посягань
чужинців, важливо пам’ятати про подвиги і відновити історичну справедливість задля збереження
державної незалежності і утвердження національної ідеї. Україна пройшла довгий шлях у пошуках і поразках,
у творчому дерзанні і праведних муках, у безправній неволі, у безкомпромісній революційній боротьбі. І
цей шлях привів наш народ до проголошення незалежності у 1991 році як результат збірних зусиль усіх
попередніх поколінь патріотів і борців за соборність і суверенність рідної України.

 Переконана, що нація житиме вічно, якщо з її лона з’являються герої-борці, готові задля
державності,  розбудови і процвітання своєї країни не шкодувати життя, пам’ятаючи рядки із Декалогу:
«Здобудеш Українську державу, або загинеш у боротьбі за неї».
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Paweł SYGOWSKI (Lublin)

CERKIEW P.W. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W NOWOSIÓŁKACH
(HOВОСІЛКАХ) KOŁO MIASTECZKA MACIEJÓW (OBECNIE ЛУКІВ) – PRZYCZYNEK

DO ROZWAŻAŃ NAD DATOWANIEM CZASU POWSTAWANIA CERKWI NA WOŁYNIU

W dotychczasowych opracowaniach stojąca do dziś drewniana cerkiew w Nowosiółkach określana jest
jako wybudowana w 1676 r. i remontowana w 1886 r. – wówczas dostawiono do niej dzwonnicę1. Takie datowanie
czasu powstania tej świątyni budzi zastrzeżenia, gdyż jej bryła i detal architektoniczny są ewidentnie
charakterystyczne dla rosyjskiej architektury prawosławnej końca XIX i początku XX w. Prowadzone w ostatnich
kilkunastu latach badania architektury cerkiewnej na Wołyniu, oparte na kwerendach archiwalnych, wskazały,
że dotychczasowe ustalenia czasu powstania niektórych cerkwi na ternie Wołynia są nieprawidłowe (zob. niżej).
Jak zatem wygląda sprawa wspomnianego datowania cerkwi w Nowosiółkach w świetle materiałów archiwalnych
z XVIII w., z Archiwum Państwowego w Lublinie . Na początku tych rozważań trzeba zwrócić uwagę, że wsi
o takiej nazwie, w których znajdowały się cerkwie, jest stosunkowo wiele, tak na terenie Ukrainy, jak i Polski2.
Nowosiółki będące tematem poniższych rozważań, są położone koło dawnego miasteczka Maciejów (obecnie
Ëóęłâ) i za czasów Rzeczypospolitej znajdowały się na terenie ziemi chełmskiej, a tutejsza cerkiew w XVII-
XVIII w. była w dekanacie lubomelskim unickiej diecezji chełmskiej3. Wieś, od końca XVII w. wchodziła w
skład dóbr należących do Miączyńskich, z centrum w Maciejowie, zwanych „Maciejowszczyzną”. Na terenie
tych dóbr, oprócz Nowosiółek, znalazło się kilka parafii należących do dekanatu lubomelskiego – to parafie w
Maciejowie, Halinowoli, Horodnie, Okuninie, Podhorodnie i Zaczerneczu4. Większość z tych parafii jest odnotowana,
jeszcze jako prawosławne, w wykazach podatkowych z 1510 r. (Horodno, Maciejów, Nowosiółki, Podhorodno)
i 1533 r. (Okunin)5. Parafie w Halinowoli i Zaczerneczu zostały złożone jako unickie – pierwsza przed 1749 r.6,
a druga w 1756 r.7 W wyniku III rozbioru Polski w 1795 r. Wołyń został zajęty przez Rosjan i włączony w skład
Rosyjskiego Imperium. Nowe władze zaborcze od razu rozpoczęły działania represyjne w stosunku do wyznania
unickiego – wprowadziły nowy podział administracyjny, w którym wołyńskie dekanaty unickiej diecezji chełmskiej
– lubomelski i ratneński – znalazły się w dużych powiatach (ujezdach) włodzimierskim i kowelskim. Na terenie
powiatu włodzimierskiego (tu włączono większą część terenu dekanatu lubomelskiego) od razu zlikwidowano


