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На відміну від сучасної ситуації в Україні, коли суспільство у
своїй переважаючій більшості є секуляризованим, в 20-ті рр.
минулого століття Православна церква іще відчутно впливала на
свідомість суспільства. Тому новопостала в 1921 р. Українська
автокефальна православна церква (далі - УАПЦ), організована на
національних засадах, стала, хоча і на короткий час, потужним
фактором у відродженні національної свідомості українського
народу.

Одним із ефективних способів викоренення "російськості",
російського націоналізму в національних республіках Радянського
Союзу стала політика "коренізації", яка наклалася або співпадала
(до часу) з природніми національними процесами. Ці процеси
приводили до формування місцевих націоналізмів, які заступали і
витісняли із життя російський. Для інтернаціоналістської доктрини
більшовиків, власне, не підходив ніякий націоналізм1. Але, з
тактичних міркувань, на перших порах, місцеві культурні
націоналізми (про політичні не могло бути і мови) допускалися
новою владою, хоча на словах більшовики виступали проти будь-
яких націоналістичних проявів. УАПЦ відразу заявляла про себе,
як про національну потугу. Окрім боротьби із одним з головних
осередків російського націоналізму - РПЦ, провідники Української
церкви напряму сприяли формуванню національної самосвідомості
серед віруючих українців.

Дослідники історії УАПЦ, цілком слушно і відповідно до джерел,
розглядають церковно-визвольний рух, створення і діяльність УАПЦ
як частину національно-визвольного руху доби українського
відродження взагалі. Вже тогочасний провідний громадський і
церковний діяч, теоретик української церковної автокефалії
О. Потоцький в своїх працях, виданих в еміграції, показував і
обгрунтовував вищевказаний взаємозв'язок2. Як віруюча людина, він
навіть переклади Біблії на українську мову розглядав як частину
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національного відродження3. Подібно до О. Лотоцького про зв'язок
між українським національним і церковним рухами пише і видатний
історик Української церкви І. Власовський4та інші діаспорні дослідники.
В контексті процесів національного відродження розглядають постання
та діяльність УАПЦ і ряд сучасних істориків в Україні5. Особливо це
стосується праць відомого знавця історії УАПЦ А. Зінченка. Так,
наприклад, він відмічає, що це постання "було результатом церковного
руху як частини визвольних змагань українського народу"6 і, в свою
чергу, стало "важливим чинником національного відродження"7 і було
в нерозривному зв'язку "з поступовим розвитком української нації"8.
Український історик із Канади С. Плохій вважає, що утворення УАПЦ
на 1-му Всеукраїнському православному церковному соборі (далі -
ВПЦС), який відбувся в Києві 14-30 жовтня 1921 р., стало "надзвичайно
важливим моментом в історії українського національного руху"9 взагалі.

Розуміння того, що саме постання і наступна діяльність УАПЦ
відбувається в річищі національно-визвольного руху, було
притаманне ідеологам, провідникам, ієрархам УАПЦ, знайшло своє
вираження в офіційних документах церкви. Так, наприклад, навіть у
своїй доповіді "Внутрішній устрій церкви", виголошеній на 1-му ВПЦС
20 жовтня і, присвяченій, здавалося би, суто церковним проблемам,
о. Василь Липківський (тоді ще протоієрей) виразно поставив
церковно-визвольний руху взаємозв'язок з національно-визвольним
рухом. Зокрема, він сказав:"... з тих пір, як український нарід себе
пам'ятає, [він] боровся за свої права державні і церковні. Як ми
подивимося на історію українського народу, то побачимо, що наш
нарід головним чином боровся за церковні права і на цих правах
старався добувати права державні"10. Багато уділяє уваги цим
питанням у своїх "Спогадах" протодиякон Василь Потієнко, який у
1924-1926 рр. був головою Всеукраїнської православної церковної
ради (далі - ВПЦР) - вищого органу церковного управління в
міжеоборні періоди. Цей активний діяч УАПЦ наголошував, що
установчий собор церкви 1921 р. - "величезної ваги подія в усій історії
України"11. Створення і діяльність автокефальної церкви на думку
протодиякона стало "яскравим прикладом духовного піднесення
народу, доказом спроможності його перейнятися єдністю в своїх
національних прагненнях (тут і далі виділення. - С. Ю.)"12.

Особливо чітко розуміння ролі національної церкви в справі
національного відродження усвідомлювали учасники передсоборних
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засідань ВПЦР і делегати самого 1-го собору УАПЦ, про що свідчать
стенограми їх виступів, а також пізніші спогади учасників. Так, один
із священиків, присутній на одному із передсоборних засідань,
зрозумів із виступів членів ВПЦР, що "Церква повинна підносити
національний дух українського народу"13. Той же, В. Потієнко свідчить,
що делегати установчого собору "розуміли велику вагу церкви в
національному усвідомленні й відродженні"14.

Один із представників освітянської інтелігенції, що підтримував
УАПЦ, доцент І. Павелко15, вже на чужині, в еміграції в Аргентині,
розглядав діяльність названої церкви саме в
національно-політичному контексті. На його думку, тоді під проводом УАПЦ
відбувалася не лише церковна, але й "національно-політична
емансипація". І. Павелко вважав, що після поразки української
національної революції 1917-1921 рр., УАПЦ взяла на себе "ролю
національно-політичного чинника"16. Церковний руху 20-ті рр.
"набрав був всенаціонального політичного характеру", а його провідники
в якості "національних пророків" очолили "національний рух" і
"боролися проти чужої політичної і державної сили"17. УАПЦ та її храми,
за переконанням І. Павелка, були "не тільки осередками релігійно-
духовного єднання з Богом, а разом і осередками політичного і
національного єднання українців поміж собою". На думку цього діяча,
"національна молитва і приналежність до УАПЦ були чинником
політичної організації проти руїнної більшовитської сили"18.

Про національний характер УАПЦ свідчать і її противники,
зокрема, представники єпископату РПЦ. Вони взагалі не
відокремлювали церковно-визвольний рух українців від
національно-визвольного, однаково називаючи їх українським
рухом19. З приводу зібрання ł-ro ВПЦС, тодішний екзарх
московського патріархії в Україні митрополит Михаїл (Єрмаков)
висловився наступним чином: "Там зібралася партія націоналістів,
яка проводить свої національні ідеї"20. Передаючі різні свідчення
українських діячів від спілкування з російським єпископатом, В.
Потієнко наводить узагальнену думку останніх про те, що
"автокефалія - від початку до кінця націоналістична вигадка"21.

Національні за змістом були і відозви ВПЦР, промови, проповіді
тощо видатних діячів автокефалії. За оцінкою А. Зінченка, останні
в своїй діяльності "надихалися потужними імпульсами
національного відродження"22. Архітектор П. Костирко, який слухав
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у 1921 р. проповіді провідних автокефалістів у Софійському соборі
Київа, свідчить, що вони "виголошувалися такі націоналістичні
українські, що аж страшно"23. Такими вони були і в перші роки після
створення УАПЦ. Десь в кінці першої половини 20-х рр. виразна
національна фразеологія починає зникати. Втім, навіть в 1927 р.,
коли церква переживала тяжкі часи, тодішній голова ВПЦР єпископ
Петро Ромаданів констатував у своєму вступному слові на відкритті
Великих Микильських зборів ВПЦР, що церква "проводить велику
національну роботу"24, і, дійсно, цією "великою національною
роботою" були охоплені широкі кола українського народу, що
сприяло зростанню національної свідомості "селян і робітників".
Це "сприяння", на думку відомого українського церковного історика
із Канади Б. Боцюрківа, було більшим, ніж від роботи будь-якої іншої
української інституції підрадянської України25.

Найбільш важливими в цьому відношенні були виступи і проповіді
першоієрарха УАПЦ митрополита Василя Липківського. Він взагалі
багато уваги приділяв проповідям і, поки йому дозволяла влада, їздив
по всій Україні, сприяюючи росту національної самосвідомості серед
прихільників і вірних УАПЦ. За свідченням В. Потієнко, митрополит
В. Липківський, особливо в перші роки діяльності, закінчував свої
проповіді "патріотично-українськими висновками"26. А в 1921 р. його
проповіді були таки "густо насичені націоналізмом"27. Не випадково,
A. Зінченко вважає проповіді В. Липківського пам'яткою українського
національно-визвольного руху 20-х рр.28. Його проповіді ("епохальна
пам'ятка", за оцінкою С. Білоконя), мажуть слугувати в якості джерела
для аналіза ідеології "автокефальних ієрархів в особі їхнього
найпершого провідника"28. В одній із таких проповідей ("Всенародна
молитва і піст як засоби визволення від влади темряви"), владика
Василь пропонує побожнім українцям суто церковні методи визволення
"з-під влади тьми", але під останньою він здебільшого має на увазі
більшовицький режим. Єднання українського народу в автокефальній
православній церкві, соборна молитва, піст і побожне життя має
звільнити українців від чужої влади30. Митрополит підкреслює в цій
проповіді, що "народ наш... терпить пригоди через те, що він підлягає
досі під владу чужих царств", терпить гноблення "від князів темряви
світу цього"31. Національно-визвольний контекст низки проповідей
B. Липківського видно навіть із їх назв: Помолимось за тих, що за
волю й віру рідного краю життя своє поклали", "Страшний суд і
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український нарід", "Смерть і відродження українського народу",
"Страждання Матері Божої під хрестом і страждання Матері
України", "Страдне життя св. Варвари нагадує сумну долю
українського народу", "Рідна мова - шлях до Бога", "Рідна мова в церкві"
тощо. В одній з них В. Липківський, наприклад, нагадує: "Вся матір
наша Україна, як намістом, обгорнена могилами найкращих синів своїх,
що за волю, віру й життя її своє поклали ... ми ... будуємо своє рідне
українське життя... на праці, на боротьбі, на могилах, на кістках тих,
що раніше нас працювали..."32 В проповідях В. Липківського було
багато випадів проти старого режиму, російського царату, московських
панів-єпископівта ін. Тому промови митрополита, як і інших провідників
української церкви, зокрема, В. Чехівського33, об'єктивно сприяли
процесам дерусифікації українського населення, ліквідуванню
дореволюційного комплексу уявлень, пов'язаних з ідеологією
російського націоналізму.

На проповіді митрополита збиралися тисячі людей, особливо
по селах. Автокефальний протоієрей Діомид Бурко відзначає, що
під враженням від цих проповідей багато тисяч українців духовно
прозріли й вийшли на шлях релігійної й національної свідомості"34.
Проповіді В. Липківського дійсно ставали "впливовим фактором
формування національної свідомості українців", були потужним
націонапьно-консолідуючим чинником35. Зовсім не у вузькому сенсі
українізації богослужіння характеризували агенти ДПУ
В. Липківського, коли в своїх донесеннях керівництву називали
митрополита "фанатичним агітатором за українізацію"36.

Представники УАПЦ, що спілкувалися з органами державної
влади, звертали її увагу на те, що вони теж борються із залишками
російського шовінізму і навіть в цій справі наражаються на перепони,
які чинять державні службовці. Так, наприклад, під час відвідин
делегацією УАПЦ наркома внутрішніх справ та наркома юстиції
УСРР в грудні 1924 р. представники церкви свідчили перед
наркомами, що "в державному апараті ще не вичищені останки
російського шовінізму"37.

Про те, що населення підтримує національні ідеї УАПЦ свідчить
стрімкий ріст кількості парафій української церкви. На 1925 р. їх було
-1,5 тис.38 і, відповідно, зменшувалася кількість приходів РПЦ.
Звичайно, що РПЦ була ворогом більшовиків, насамперед, із
релігійних причин. Однак, як вже зазначалося, вона була духовною
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опорою російського націоналізму, а також і одним із головних
уособлень старого порядку взагалі39. До речі, саме так верхівку РПЦ
в Україні розуміли і прихильники українського церковно-визвольного
руху. Вони вважали, що російський єпископат в Україні "уявляє з себе
представництво російського чорносотенного войовничого духовно-
шовіністичного націоналізму"40. Тому, як на це вказують і самі
провідники УАПЦ41, її створення і розвиток в першій половині 20-х
рр., дозволялося більшовиками з метою ослаблення впливу
старорежимної церкви - РПЦ, однієї з найбільших загроз для нового
режиму. В подальшому УАПЦ, як й інші релігійні організації, була не
потрібна атеїстичному режиму, а тим більше, в якості національної
церкви українців, що мала великий вплив на населення, сприяла
формуванню національної свідомості українського народу і, тим
самим, закладала підвалини для політичного сепаратизму42.

Більшовицьке керівництво та його репресивний апарат - ДПУ,
партійні пропагандисти від самих початків створення УАПЦ ніскільки
не сумнівалися в її "націоналістичному" характері. ДПУ визнавало
УАПЦ за "чільний націоналістичний осередок" і рахувало провідників
церкви "потайними пропагандистами українського сепаратизму", які
"проповідують різні ворожі, радянській владі ідеї українського
націоналізму"43. У службовому обіжнику ДПУ УСРР під назвою "Про
український сепаратизм" (від 4 вересня 1926 р.), в якому наголошується
на необхідності збору усебічної інформації про прихильників
українського національного відродження, які активно працюють на ниві
української культурної роботи - вказується, де цих прихильників можна
знайти. Це - українська інтелігенція, установи ВУАН, УАПЦ тощо44. В
цьому ж обіжнику також зазначалося, що "зміцненню націоналістичних
тенденцій сприяє українізація взагалі та діяльність УАПЦ ("міцного
оплату сепаратизму") і ВУАН зокрема"45. Не дивно, що на підставі такої
інформації ДПУ, лідери компартії України, зокрема, Л. Каганович,
напряму розцінював УАПЦ саме як буржуазно-націоналістичну
організацію46. Пізніше, коли ДПУ зробило "висновок", що керівний центр
"Спілки визволення України" (далі - СВУ) знаходиться в стінах ВУАН,
то чекісти вказували, що цей центр "веде свою роботу по лінії АН,
автокефальної церкви і молоді..."47. У своїх спогадах о. Деомід Бурко
робить вірний висновок щодо мети більшовиків у вирішенні проблеми
українського національного руху: "Завданням комуністичного режиму
було знищити цілком усі вияви українського культурно-національного
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життя, тому він приточив до СВУ й Українську Автокефальну Церкву",
яка стояла "в обороні християнства і національного єства свого
народу"48. Але в першій половині 20-х рр. національна діяльність УАПЦ,
як один із засобів боротьби з російським націоналізмом і РПЦ, до
певної міри влаштовувала більшовиків.

Як вже зазначалося вище, на ниву "національної роботи" УАПЦ
вийшла значна частина української інтелігенції. Одночасно вона
працювала в різних сферах суспільного життя, де проводилася
політика "українізації". Більше того, як вірно узагальнює
Д. Бачинський, національна інтелігенція "заклала самі підвалини,
яким завдячує проголошення "українізації" державною політикою
більшовицьким урядом", стала ідеологом "українізації" і її рушійною
силою49. Особливо велику роботу в цьому відношенні виконувала
гуманітарна інтелігенція, яка була не лише "мозком" українізації,
забезпечуючи її наукове і часом політичне підгрунтя, але активно брала
участь в її реалізації через наукові, освітні та культурні інституції"50.
Національна інтелігенція виводила ці процеси за межі, окреслені
більшовиками51. В цьому відношенні їхня участь в діяльності УАПЦ
теж була своєрідним виходом за межі політики "українізації".

Виразно національний характер новопосталої української
церкви, переконання в тому, що через неї вдасться вплинути на
формування національної свідомості українців, було головною
причиною участі представників духовно-культурної еліти суспільства
в діяльності УАПЦ. Брат одного із головних керівників, теоретиків і
практиків УАПЦ В. Мехівського автокефальний протоієрей
М. Чехівський на процесі СВУ на запитання, чому він став
священником УАПЦ, сказав: "щоб служити своєму народові, піднести
його національну свідомість", щоб "хоч не ми, то наші діти і внуки
побачили Україну вільною і незалежною"52. Із контексту відповіді
цілком зрозуміло, що вона не інспірована ДПУ, і могла би слугувати
в якості колективної відповіді всієї інтелігенції, яка пішла служити в
УАПЦ або ж долучилася тим чи іншим чином до її діяльності.
І. Павелко, також свідчить, що "многі українські національно-культурні
сили пішли служити цій церкві - професори, доктора теології, люди з
вищою університетською освітою смиренно йшли й висвячувалися"
в священницький сан53. Видатні й менш знані працівники на ниві
української науки, культури, освіти, мистецтва, окрім своєї роботи в
державних установах чи громадських організаціях, були причетні
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також і до розбудови національної церкви. Ця тема, як зазначають
дослідники, недостатньо висвітлена в науковій літературі54. В нашій
статті частково розглянемо цю тему на прикладі наукової інтелігенції.

Саме в аспекті важливої потуги національного відродження і
розвитку, якою видавалася УАПЦ для певної патріотично
налаштованої частини провідної верстви українського суспільства,
і викликала церква прихильність до себе з боку останньої. Далеко
не всі українські діячі, які підтримували УАПЦ, робили це з церковно-
православних переконань, а радше, із міркувань національної
користі. В цьому контексті характерним прикладом є відношення
до УАПЦ провідного суспільно-громадського і наукового діяча,
лідера української історичної науки академіка М. Грушевського.

Хоча видатний український історик і був релігійною людиною,
але його релігійність відрізнялася раціоналізмом. З позиції
раціоналізму, навіть прагматизму, він відносився і до церковної
справи: наскільки можливо використати ту чи іншу церкву для
потреб національного розвою. Тому із числа християнських
конфесій він більше симпатизував протестантським течіям, як
таким, що їдуть на зустріч національним прагненням і не заважають,
а радше, прискорюють модернізацію суспільства55.

З позицій потреб національного відродження і розвитку розгладав
М. Грушевський і діяльність українського православ'я. З початку він не
покладав особливих надій на українську православну церкву в аспекті
її участі у релігійно-моральному й державно-політичному відродженні
українства. Так, в одному із листів, написаних на початку 20-х рр. на
еміграції, М. Грушевський висловлюється з приведу православної церкви
в Україні досить категорично-негативно: "На православну церкву, хоч
навіть вона й українізувалася би, я не маю надій"5®. В той період, вчений
вважав, що процес українізації церкви на батьківщині є "чисто зверхнім".
Точка зору М. Грушевського на роль УАПЦ поступово змінювалася під
впливом його двоюрідного брата - Марка Грушевського, який з ним
переписувався57. Цей родич М. Грушевського, знаний український
культурний діяч і науковець (етнограф), в 1921 р. став єпископом нової
церкви. Ця подія, подальша діяльність УАПЦ, єпископа Марка,
митрополита В. Липківського та інших провідників церкви вплинули на
зміну поглядів М. Грушевського. Вже в 1923 р. він вважав, що "майбутнє
в Україні -за УАПЦ"58. М. Грушевський став її прихильником, насамперед,
тому, що переконався в її реформаторському дусі, в її подібності до
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протестантських конфесій. Діяльність УАПЦ, на думку М. Грушевського,
відповідала національним потребам українського народу. Після
повернення на батьківщину вчений підтримував контакти з
керівництвом церкви, зокрема, він запрошувався як почесний гість на
засідання ІІ-го ВЦПС59. В науковому відношенні академік тісно
співпрацював з діячами УАПЦ у галузях історії та народознавства.
Зокрема, плідні наукові стосунки в нього були з відомим подільським
істориком і етнографом, протоієреєм УАПЦ Є. Сіцинським, який втой
час викладав у Кам'янець-Подільському ІНО60.

Були прихильниками УАПЦ і інші члени родини Грушевських.
Як вже сказано, двоюрідний брат вченого Марко Федорович з 1921 р.
служив у цій церкві єпископом, виступав з доповідями на засіданнях
соборів УАПЦ та зборів ВЦПР. В1926-1930 рр. він входив до складу
ВЦПР Єпископ Марко очолював дуже важливий для справи
українізації церковного життя відділ ВЦПР - видавничий61. Відділ
готував до друку переклади на українську мову богослужбових книг
та видавав деяку іншу літературу духовного призначення.
Виступаючи в якості науковця, Марко Грушевський друкував свої
народознавчі праці у періодичних наукових виданнях ВУАН.

Рідний брат М. Грушевського - Олександр, який був науковим
працівником історичних установ ВУАН, теж приймав активну участь
в розбудові національної церкви. Він, зокрема, викладав на курсах
при Ільїнській церкві м. Київа, де готували священників для УАПЦ62.
До цієї ж парафії належала і сестра М. Грушевського - Ганна. Донька
академіка Катерина, відомий вчений-народознавець, діяльна
помічниця свого батька в історичних установах ВУАН, теж
підтримувала тісні зв'язки з провідниками УАПЦ63, зокрема, зі своїм
родичем єпископом Марком, який мав з нею спільні наукові зацікавлення.

Активну участь у діяльності УАПЦ брав видатний український
вчений-сходознавець, історик і філолог, знавець багатьох мов -
академік А. Кримський. Він в 20-ті рр. був неодмінним секретарем
ВУАН і директором академічного Інституту української мови. Ще
до 1-го собору УАПЦ А. Кримський, як вказує В. Потієнко, являвся
членом двох Перекладових комісій - при екзархові та при ВЦПР64.
На 1-му соборі 1921 р., куди вчений був запрошений в якості
почесного гостя, він виступив на засіданні, яке відбулося в першій
половині дня 17 жовтня, де передав свої враження від спілкування
з російським єпископатом в Україні, зокрема, з екзархом Михаїлом
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(Єрмаковим). Академік зазначив, що російські єпископи не
сприймають українську автокефалію і не висвятять для неї
єпископів65. Цей виступ А. Кримського послужив одним із аргументів
для переконання делегатів собору в необхідності соборної висвяти
українського єпископа. Надалі вчений підтримав пропозиції В. Че-
хівського та В. Липківського щодо соборної висвяти. Співпрацював
А. Кримський з УАПЦ і в наступні роки. Так, він запрошувався як
почесний гість на ІІ-й ВЦПР в 1927 р.66 Прихильно до діяльності
УАПЦ ставився також і інший видатний діяч української науки, один
із керівників ВУАН - академік С. Єфремов. Він був запрошений ще
на 1-й собор УАПЦ теж в якості почесного гістя67. На сторінках свого
"Щоденника" він неодноразово згадує події, пов'язані з УАПЦ, дає
характеристики її провідним діячам, що показує його обізнаність зі
справами УАПЦ та знайомство з її лідерами68.

Серед інших членів ВУАН, які були причетні до діяльності УАПЦ,
слід ще назвати відомого вченого і педагога В. Дурдуківського69 та
професора Ф. Станішевського70. Брат першого з них, Олександр
Дурдуківський, був протодияконом Софійського собору71.

Дієву участь в роботі і-го собору УАПЦ і в наступній
українізаційній роботі церкви приймали науковці та викладачі вузів
Києва та України. Кілька разів виступав на І-му соборі його делегат
- відомий історик та археолог, професор Київського університету (з
1921 р. - Інституту народної освіти) В. Данилевич. Він також був
серед тих, хто виступив на підтримку ідеї соборної висвяти єпископа
для автокефальної церкви72. Був делегатом 1-го собору і знаний
український музейник, етнограф і мистецтвознавець професор
Д. Щербаківський. На 1921 р. він був державним службовцем,
членом комісії по дослідженню Софійського собору, членом
постійної комісії УАН по складанню біографічного словника діячів
України тощо. На соборному засіданні 25 жовтня 1921 р. вчений
виступив з доповіддю по українському церковному мистецтву73.
Однією із його пропозицій у справі національного відродження була
пропозиція (прийнята соборянами, як й інші його пропозиції,
одноголосно): "Аби церкви на Україні будувались в предковічному
українському стилі"74. Після собору Д. Щербаківський очолив відділ
церковного мистецтва ВПЦР. Інший український етнограф і
мистецтвознавець о. С. Рклицький брав активну участь у засіданнях
цього собору. В тому ж засіданні від 25 жовтня 1921 р. він виголосив
доповідь на тему: "Старовинний релігійний побутовий предмет
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православної Церкви на Україні"75. В цій доповіді С. Рклицький,
зокрема,показав відмінність українських церковних звичаїв від
російських. Окрім о. С. Рклицького та Д. Щербаківського, з
повідомленнями етнографічного змісту на 1-му соборі виступав
відомий український громадський діяч і активний делегат собору,
письменник М. Левицький76.

Багато разів виступав на соборі і професор (тоді - кооператор)
Григорій Стороженко77, делегат собору, який під час його роботи був
висвячений на єпископа УАПЦ. Професором був і головний ідеолог
й організатор УАПЦ, церковний історик і каноніст В. Чехівський, брат
якого, як вже зазначалося, став автокефальним священиком.

Були причетні в різній мірі до діяльності УАПЦ ряд інших
професорів і викладачів вузів, зокрема Дяченко (ректор Українського
архітектурного інституту), Ф. Крижанівський, П. Стебницький, І. Па-
велко, о. Кирило Старинкевич, названий вже о. Євтимій Сіцинський
та ін. Два останніх професора, що на той час викладали в Кам'янець-
Подільському ІНО, ще до революції приймали участь у виданні
українською мовою Євангелія78. Взагалі громада студентів і викладачів
Кам'янець-Лодільського ІНО брала активну участь у створенні
приходів УАПЦ в місті. Вони та інші подоляни входили до православного
автокефального Кирило-Мефодієвського братства. Окрім названих
професорів ІНО, членами братства були також і Й. Оксіюк та
Васильківський79. Йосип Оксіюк став згодом єпископом УАПЦ.

Особливу роль у створенні і діяльності Української церкви, в
організації перших українських парафій відіграла ціла плеяда
українських композиторів і диригентів. Більша частина з них була
священниками іще до постання УАПЦ або були висвячені в сан
вже в цій церкві. Тема участі "першорядних композиторів та
виконавців" в розбудові національної церкви заслуговує, як вказує
А. Зінченко, спеціального дослідження80. Це ж саме стосується й
літераторів, учителів, лікарів та інших прошарків інтелігенції, а також
інших верств населення, що приймали активну участь в
українізаційній діяльності УАПЦ. Всі вони, за свідченням
протодиякона В. Потієнко, "палали любовью до України, до рідного
народу, розуміли велику вагу Церкви в національному усвідомленні
і Відроджені"81. Для них українізаційна діяльністьУАПЦ не
обмежувалася лише впровадженням української мови в
богослужения. Про широке розуміння українізації церковного життя
передовою частиною українського суспільства, яка прийняла участь
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в розбудові національної церкви, свідчить В. Потієнко, даючи
пояснення основним засадам УАПЦ, він пише: "Українізація
сприймалася всіма, хто визнавав права на життя української
культури, рідної мови, рідної пісні, рідних звичаїв і обрядів,
українського малярства, української архітектури і скульптури"82.

Необхідно зазначити, що з другої половини 20-х рр. інтелігенція
та інші прошарки населення під тиском атеїстичної кампанії
вимушені були відійти від активної роботи в УАПЦ. Тому хронологічні
межі досліджень, присвячених ролі інтелігенції та інших верств
українського народу, які, окрім своєї професіональної роботи,
займалися відродженням українства на ділянці церковного життя
та й ще творили радянську політику "українізації", досить обмежені.
Це в кращому випадку - перша половина 20-х рр. В соціально-
економічному аспекті цей період - доба непу. Між іншим,
кооператори-"непмани" активно долучалися до діяльності
української церкви, а головне - надавали їй фінансову допомогу.
Ця тема теж є перспективною для історичного дослідження. Взагалі,
не дивлячись на ряд історичних праць, насамперед А. Зінченка,
дослідження, в тому числі й персоналістичні, присвячені
висвітленню історії УАПЦ в контексті національно-культурного руху
20-х рр. залишаються актуальними.

Annotation

Having been based on sources and literature analysis the author
tried to examine the activity of the Ukrainian Autonomy Orthodox Church
during the national-cultural movement in 20th of the XX century. The
above-mentioned analysis allowed to affirm the national nature of the
present Church, and showed its great contribution to the awakening of
national self-consciousness among Ukrainians during the
"korenizatsiya" policy.
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