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ДЕРМАНСЬКИЙ МОНАСТИР У ПЕРІОД 
НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941-1944 РР.)

Історія українського православ’я в роки Другої світової ві
йни продовжує привертати увагу дослідників, породжуючи 
палкі наукові й суспільні дискусії. Вагомий внесок у наукове 
вивчення цієї проблеми здійснили Володимир Борщевич, Іван 
Власовський, Юрій Волошин, Олександр Лисенко, о. Тимофій 
Міненко, Володимир Пащенко, Семен Савчук і Юрій Мулик- 
Луцик, Надія Стоколос та інші автори. Проте досі залишається 
недостатньо з’ясованою роль монастирів у тогочасному роз
витку Православної церкви на Волині. Як відомо, одним із 
провідних культурно-освітніх осередків України кінця XVI -  
початку XVII ст. був Дерманський Святотроїцький монастир. 
Опосередковано до висвітлення його діяльності в період Дру
гої світової зверталися В. Борщевич, І. Власовський, о. Олек
сандр Кулик, Володимир Рожко, однак ця тема ще не була 
предметом окремого дослідження українських істориків.

Під час німецької окупації в Україні існували дві основні 
православні юрисдикції. Це Автономна православна церква 
(АПЦ) на чолі 3 митрополитом Олексієм (Громадським), що 
позиціонувалася як частина Московського патріархату, та 
Українська автокефальна православна церква (УАПЦ), очо
лювана її тимчасовим адміністратором -  архиєпископом (з 
жовтня 1942 р. -  митрополитом) Полікарпом (Сікорським), 
яка перебувала під омофором Варшавської митрополії Пра
вославної церкви в Генерал-губернаторстві.

Традиційно острозькі єпископи мали свій осідок у Дерма- 
ні. Ще 13 липня 1941 р. в цьому селі острозький архиєпископ
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Симон (Івановський) відслужив урочистий молебень з нагоди 
проголошення ЗО червня 1941 р. відновлення Української дер
жави у Львові1. До 1943 р. монастир перебував у складі АПЦ. 
У вересні 1942 р. владика Олексій призначив архимандрита 
Мефодія (Сибіковського) настоятелем Дерманської обителі2.

На особливу увагу заслуговує питання про перехід братії 
цього чернечого осередку до Рівненсько-Кременецької єпархії 
УАПЦ, котрою керував єпископ Платон (Артемюк). Каталіза
тором переходів громад АПЦ до УАПЦ стала трагічна смерть 
Олексія (Громадського) у травні 1943 р. Як випливає з листа 
владики Платона архимандритові Варлааму (Ціхоцькому)3, 
22 травня 1943 р., після відзначення в селі Гільча храмового 
свята перенесення мощей св. Миколая, «дізнали ми великої 
духовної радості, коли всечесна братія тихої обителі на чолі з 
Вашою всечесністю й побожною людністю зі святими обра
зами й хоругвами при радісному дзвоні урочисто зустріли нас 
перед історично-пам’ятковою брамою св. Троїцької обителі, з 
любов’ю ввели нас у святу обитель, в Свято-Троїцькому храмі 
якої помолилися спільно з нами в короткій молебній літії, ви
слухали наше принагідне слово та прийняли архипастирське 
благословення»4. Єпископ також відвідав дерманську парафі
яльну церкву, парохом якої був о. Євген Кульчинський, і при
єднав її причет і вірних до УАПЦ5. Аби монастир офіційно 
перейшов у підпорядкування Адміністратури Автокефаль

1 Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі -  ГДА СБУ), 
ф. 6, on. 1, спр. 75198фп, арк. 91.
2 Кулик О. Терниста дорога: життєвий шлях і пастирська діяльність 
архімандрита Мефодія (Сибіковського) (1902-1978 рр.). Рівне, 2014. С. 62. 
1 1 серпня 1907 р. прийнято послушником у Дерманський монастир 
вихідця з духовної родини Василя Ціхоцького. Через рік його було
пострижено в ченці з ім’ям Варлаам.
4 Ukrainian History and Educational Center Archives, Somerset, New Jersey 
(далі -  UHECA), Bishop Platon papers, box 1, fol. 3.
5 University o f  Alberta Archives (далі -  UAA), Minenko Collection, box 100, 
item 1958.
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ної церкви, ієрарх пропонував написати прохання на ім’я 
митрополита Полікарпа. Після повернення з Києва 28 трав
ня архимандрит Мефодій звернувся до архиєрея таким лис
том: «Від імені братії дорученого мені монастиря смиренніше 
прошу Ваше Високопреосвященство прийняти Свято-Троїць
кий Дерманський монастир під свою архипастирську опіку і 
володіння»6. Наступного дня з благословення владики Полікар
па цей чернечий осередок був віднесений до юрисдикції УАПЦ. 
Рівненський єпископ Платон у листі, адресованому чигирин
ському архиєпископові Никанору (Абрамовичу), рекомендував 
хіротонізувати о. Мефодія на вікарія для вінницького єпископа 
Григорія (Огійчука). У цьому зверненні наголошувалося, що 
отець «після перебування в чернечому подвизі в Дермані посо
ліднішав і набрався твердого й непохитного переконання в пра
воті автокефальности, що є дуже важним»7.

У рапорті від 4 червня 1943 р. архимандрит Мефодій запро
понував відзначити братію обителі церковними нагородами, 
але владика виявив бажання отримати відомості про попередні 
заохочення ченців. Крім того, в монастирі запроваджувався но
вий чин поминання в час богослужіння: «боголюбиву й Богом 
бережену Матір нашу Україну і всю людність її, правлячу вла
ду і все христолюбиве військо нехай пом’яне Господь Бог.. .»8.

28 червня єпископ Платон розпорядився приєднати до 
монастиря село Дермань Другий і куток Залужжя, щоб по
кращити матеріальне забезпечення іноків і сприяти місійно- 
релігійній праці. У кореспонденції до протоєрея Євгена Куль* 
чинського він зазначав, що відділення цих сіл від дерманської 
парафії зумовлені винятково тогочасними обставинами й на
гальною потребою зберегти «важливу церковно-історичну 
православну пляцівку»9.

6 UHECA, Bishop Platon papers, box 1, fol. 3.
7 UAA, Minenko Collection, box 100, item 1958.
8 UHECA, Bishop Platon papers, box 1, fol. 3.
9 Борщевич В. Волинський пом’янник. Рівне, 2004. С. 175.
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У липні для виконання цієї резолюції владики Рівненське 
церковне управління звеліло отцеві настоятелю: «1) Перегля
нути разом зі старшою братією монастиря общежительний 
устав і наблизити його до вимог сучасного життя. 2) Підняти 
рівень монашеського життя, прищепивши йому діяльність за
хідних монашеських чинів. 3) Надати більше краси і пошани 
до зовнішньої сторони монашеського життя, звертаючи увагу 
на зовнішній вигляд монахів, на чистоту у святинях і келіях 
братії і т. д. 4) Підняти парафіяльну дисципліну, не прийма
ючи до сповіді після розпочаття Божественної літургії (крім 
випадків з хворими). 5) Слідкувати, аби братія монастиря не 
допускалася негідних вчинків (пияцтва, сварок і т. д.). 6) Про
водити культурно і національно освідомчі наради, читання з 
насельниками та переводити послідовно і планово україніза
цію богослужіння. 7) Пам’ятати, що Дерманський монастир 
у минулому був носієм, оборонцем і розсадником української 
культури -  оживляти ті старі традиції»10.

Станом на 5 липня в обителі жило 10 ченців, ще п’ять були 
на сільських парафіях і належали до АПЦ. 12 серпня 1943 р. 
єпископ Платон номінував архимандрита Варлаама тимчасо
вим виконувачем обов’язків настоятеля, а ігумена Корнилія -  
тимчасовим намісником монастиря11.

З огляду на нові церковно-політичні реалії, пов’язані з по
верненням радянської влади та ліквідацією УАПЦ, у середині 
серпня 1944 р. було змінено канонічний статус Дерманського 
монастиря. Після покути братію та їхнього очільника Варлаама 
зараховано до Московського патріархату. Через кілька місяців 
настоятеля усунули, а на його місце призначили архимандрита 
Білівського монастиря Мефодія (Лупійчука). За інформацією 
В. Борщевича, до РПЦ було також приєднано і монастирського 
священника о. Ісидора Хомича. На кінець року до дерманської 
чернечої спільноти входило 16 насельників, з яких 11 мали

10 UHECA, Bishop Platon papers, box I, fol. 3.
11 Ibid.
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лише домашню освіту12. При перетворенні в 1949 р. цієї оби
телі на жіночу 11 ченців перевели до інших монастирських 
осередків, зокрема Загаєцького, Кременецького, Дубенського 
та Георгіївського скита. На їхнє місце в Дермань переселили 
40 сестер ліквідованого Зимненського монастиря Волинської 
області13.

Отже, в роки німецької окупації Дерманський монастир за
лишався важливим центром чернечого життя на Волині, який 
перейшов до УАПЦ. Рівненський єпископ Платон намагався 
піднести духовний рівень монашої спільноти, закликаючи 
братію дотримуватися дисципліни і проводити українізацію 
богослужіння. Радянська антицерковна політика призвела до 
поступового занепаду Дерманської обителі, котру було пере
творено на жіночу й невдовзі ліквідовано.

12 Борщевич В. Волинське духовенство у XX столітті: ідентичність, ста
тус, еволюція. Луцьк, 2010. С. 124, 332.
13 Панчук І. Інституціональні процеси в релігійно-церковному комплексі 
Волинського регіону в умовах суспільно-політичних трансформацій 
(1939 -  початок XXI ст.): дис. ... д-ра філос. наук. Київ, 2018. С. 126.


