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ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ
Діяльність військових священиків у
збройних силах є актуальною темою сучасних наукових досліджень. Це зумовлено тим, що впродовж тривалого часу
перебування України в полоні комуністичної пропаганди священнослужителі зазнавали постійних переслідувань і
утисків, а саму релігію кремлівські атеїсти обмежували і вважали пережитком
минулого. В радянській історіографії
склалася тенденція ігнорування релігійного життя. Однак саме релігія і церква
на початку ХХ ст. були головним чинником національної ідентифікації та основою для самовизначення багатьох європейських народів [18, с. 326].
Важливе значення у збройних силах Російської імперії та Австро-Угорської монархії в роки Першої світової
війни мало задоволення духовних потреб військовослужбовців. Сповідування релігійних культів в російській армії
було викликане необхідністю зберегти у
солдатів і офіцерів духовність, релігійні
відчуття, дотримання дисципліни і відданості імператору [9, с. 34], а в австроугорській – одним із важливих чинників
збереження національної ідентичності
та перешкодою до виникнення конфліктів у військовому середовищі [18, с. 327].
Серед багатьох націй та народностей в
обох імперіях українці становили знач
ний потенціал, і тому питання задоволення духовних потреб українських
солдатів і офіцерів, призваних на фронт,
мало важливе значення у військовій діяльності.
Аналіз публікацій свідчить, що лише
в останні роки з’явилися наукові праці,
присвячені історії організації і діяльності військових священиків. Окремі аспекти цієї проблеми розглянуто в працях віт
чизняних (В. Борщевича, Д. Забзалюка,

90

Р. Коханчука, С. Малишка, В. Марчука,
М. Литвина, В. Футулуйчука) та зарубіжних (А. Бєлякова, В. Коткова, C. Чімарова та ін.) дослідників. Проте питання діяльності військового духовенства в роки
Першої світової війни, незважаючи на
значну активізацію досліджень з військової історії в сучасній Україні, досі не
знайшли необхідного висвітлення. Слід
зазначити, що ця тема має не лише науково-пізнавальний інтерес, але й практичну значимість з метою використання
набутого досвіду у процесах реформування Збройних сил України на сучасному етапі.
Під час Першої світової війни українці опинилися між двома супротивниками – Росією і Австро-Угорщиною – та
перебували по обидва ворожих боки –
Антанти і Троїстого союзу. За різними
підрахунками, з обох боків фронту воювало близько 4,5 млн. українців, яких
мобілізували до лав російської та австроугорської армій [15]. У той час не могло
бути й мови про сповідування християнських цінностей між наддніпрянцями та
галичанами чи буковинцями, адже під
час виконання військового обов’язку
вони були зобов’язані силовими методами відстоювати національні інтереси
лише своєї держави. Українські православні та греко-католицькі військові священики в міру можливості усвідомлювали фактор братовбивчого протистояння
між українцями й моральних його наслідків, однак змушені були виконувати релігійні функції згідно з приписами
свого церковного і військового керівництва. Враховуючи цю тенденцію, метою
статті є висвітлення на основі залучених
науково-історичних праць і архівних документів загальної картини релігійного
стану в російській та австро-угорській
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арміях під час глобального збройного конфлікту, що розвивався у Європі
в 1914–1918 рр., та діяльності окремих
представників українського військового
духовенства на фронтах війни.
Православне військове духовенство
російської армії належало до двох відомств: військового і церковного. Рівень
відповідальності та чисельність парафіян у військових священиків були значно
вищими, ніж у цивільних єпархіальних
священиків. Вони розглядалися як окремий підрозділ у збройних силах поряд
із медичним та іншим допоміжним персоналом. Напередодні війни священики
були переведені до обозу 1-го розряду
разом із солдатами і, як наслідок, одними з перших взяли безпосередню участь
у бойових діях поруч із військовослужбовцями [14, с. 104]. Особливо це виявлялось у частинах, дислокованих в українських губерніях.
Важливі проблеми богослужбового,
морального, адміністративно-господарського, правового характеру розглядалися на I Всеросійському з’їзді військового
і морського духовенства у липні 1914 р.
в Петербурзі. На з’їзді підкреслювалась
позитивна роль душпастирської роботи
у війську, надавались рекомендації юридичного і літургічного характеру щодо
практичної діяльності військових священиків в умовах бойових дій. Також
було прийнято рішення про підпорядкування армійських священиків прото
пресвітеру військового і морського
духовенства, який входив до складу Священного синоду – вищого органу управління РПЦ. З початком війни священики
військового відомства, відповідно до мобілізаційного припису 1910 р., мали вирушити в похід разом із своїми підрозділами. Рішення з’їзду мали вирішальне
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значення для корегування пастирської
діяльності військових священиків у майбутніх воєнних діях [12].
Крім православних священиків, при
штабах армій і закладах військового відомства перебували також католицькі
капелани, лютеранські та євангелістські
проповідники, мусульманські мулли.
При деяких полках і військових закладах
функціонували полкові церкви. Безпосередній контроль за діяльністю полкових
священиків покладався на дивізійних
благочинних та місцевих архієреїв. Військові священики перебували у підрозділах піхотних і кавалерійських полків,
артилерійських бригад, військово-морського флоту, допоміжних та добровольчих частин. Вони займалися релігійним
вихованням солдатів і офіцерів, проведенням церковних обрядів, організовували поховання загиблих військово
службовців та ін.
Відповідно до «Руководственных
указаний духовенству действующей ар
мии», виданих у 1915 р., кожен день
священика був чітко регламентований.
Зокрема, перед боєм у його обов’язки
входило відслужити молебень, а після бою – панахиду за вбитими воїнами. Священик не мав права залишити
без християнського поховання жодного вбитого військовослужбовця. Крім
цього, на нього покладався обов’язок
повідомляти родинам загиблих про місце і час поховання солдата чи офіцера.
Під час бою священик мав знаходитись
на передовому перев’язочному пункті
та вміти перев’язувати. Для просування священиків лінією фронту з метою
відвідування воїнів в окопах їм надавався транспорт і було дозволено використовувати військово-санітарні потяги [13, с. 70]. Шпитальний священик
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мав відвідувати поранених і проводити
з ними релігійні бесіди. Передбачалося
надавати у розпорядження священика
псаломщика-регента (секретаря) або
церковника без сану (дяк чи інша особа,
яка служить у церкві, але не посвячена
в духовний сан) із нижчих офіцерських
чинів, які мали допомагати йому у здійсненні духовного виховання солдатів,
відспівувати загиблих, проводити богослужіння та ін. [17, с. 227]. Головний
обов’язок військового священика полягав у підтримці бойового і морального
духу військовослужбовців.
Душпастирська робота в армії таїла
в собі й певну небезпеку. Так, серед священнослужителів, які загинули у травні 1915 р. на Львівщині, можна згадати
Олексія Місевича, який помер у передовому перев’язочному пункті поблизу
містечка Краковець. Противник виявив
санітарний пункт і почав обстрілювати
його важкими снарядами, один із снарядів впав на дах будівлі, священик отримав сильну контузію і помер від розриву
серця. Гавриїл Поповиченко на початку
війни добровільно зголосився служити
госпітальним священиком у військовому лазареті для інфікованих хворих у
місті Самборі. Навесні 1915 р. він заразився на висипний тиф і помер [8, с. 69].
На початку війни добровільно виявили бажання відслужити в армії ряд
цивільних єпархіальних священиків і архієреїв. Зокрема, єпископ Кременецький
Дионисій; єпископ Холмський і Люблінський Анастасій; єпископ Дмитрівський
Трифон, який виконував обов’язки благочинного в 42-й піхотній дивізії, був
полковим священиком 168-го Миргородського полку на Південно-Західному фронті та штабним капеланом Київського військового округу; архієпископ
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Таврійський і Сімферопольський Димитрій, який у 1915–1916 рр. одинадцять
місяців виконував обов’язки священика
на одному з військових кораблів Чорноморського флоту [7, с. 98; 16, c. 308; 2].
Однак були і такі, хто ухилявся від виконання свого прямого обов’язку. Таких
духовних осіб звільняли з військового
відомства та переводили у єпархіальне.
Але, зважаючи на те, що служба військовим священиком була не лише матеріально вигіднішою, на відміну від єпархіального, але й престижною, звільнення у
єпархіальне відомство могло сприйматися як своєрідне заслання [12, с. 97].
В австро-угорській армії, що складалася з представників понад десяти різних націй і народностей, проповідувалися три релігії (християнська, іудейська,
іслам) і чотири християнські конфесії
(римо-католицька, греко-католицька,
православна, протестантська). Кожну
конфесію представляв священик, прирівняний у чині до капітана [1, арк. 4].
Існував також інститут військового капеланства. Керівництво військовим духовенством належало польовому апостольському вікарію, який призначався
імператором за згодою Папи Римського.
Структура духовної інституції в армійських частинах відповідала загальному адміністративному поділу церкви:
єпархія – деканати – парафії [6; 10]. В
армії постійно перебували українські
капелани, які задовольняли духовні потреби галичан і буковинців. Зокрема,
австрійське військове командування визначило близько 25 штатних посад для
українських капеланів (з них 17 – для
греко-католиків). Капелани в ранзі капітана (фельдкурати) носили військову форму з хрестом (без офіцерських
знаків розрізнення). Військові декани
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(фельдсуперіори) були в ранзі майора.
У службових питаннях вони підпорядковувалися римо-католицькому воєнно-польовому єпископу, а з питань канонічно-обрядових – своєму місцевому
єпископу [10].
На початку Першої світової війни
українські військові підрозділи підтримала греко-католицька церква на чолі з
митрополитом Андреєм Шептицьким,
який освятив прапор для легіону Українських січових стрільців. Він сприяв
тому, щоб священики брали активну
участь у діяльності товариства «Січові стрільці» ще до війни, підтримував
їх морально та матеріально. Відповідно
до штатного розпису австрійської армії
до легіону УСС, що прирівнювався до
полку піхоти, був прикріплений капелан
із числа резервних священиків грекокатолицької церкви. Першим духівником легіону став парох із с. Завадів біля
Стрия, відомий галицький громадський
діяч і композитор Остап Нижанківський [4, с. 208]. Капеланами легіону в
1914–1918 рр. були священики Андрій
Пшеп’юрський, Микола Їжак, Анатоль
Базилевич, Євген Кушлик та Юліан Фацієвич [11].
Під час війни у складі австро-угорської армії перебувало чимало українських священиків. В їхні обов’язки входило: відправлення богослужінь у місцях
постійної та тимчасової дислокації частин; сповідь солдатів куренів і сотень
перед боями та важко поранених військовослужбовців; опікування хворими
і пораненими у фронтових лазаретах та
військових госпіталях (допомогу пораненим бійцям надавали капелани Л. Гаркавий, О. Ковальський, С. Бачинський
та ін.); культурно-освітня діяльність;
відправа панахид і організація поховань
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тощо [3, с. 71]. Священики підтримували
українських військовослужбовців і матеріально. Так, капелан Іван Дашкевич
за свої кошти придбав для 300 стрільців
гвинтівки та обмундирування [11].
У ході бойових дій капелани перебували безпосередньо в частинах і ризикували життям поряд із вояками. Зокрема,
Андрій Пшеп’юрський разом із курінним лікарем Іваном Рихлом знаходився безпосередньо в бойових порядках
легіону УСС – на передовому медпункті
в с. Головецько (біля підніжжя гори Маківка у Карпатах), де на початку травня
1915 р. тривали бої проти російських
військ [5, с. 86]. За свою мужність він був
нагороджений «Срібною медаллю хоробрості». Чимало капеланів потрапили у
ворожий полон: В. Телішевський, І. Фединський, А. Домницький, О. Гадзевич,
В. Пелех та ін. [10].
Для задоволення духовних потреб
буковинців в австро-угорській армії
були задіяні православні священики.
Права й обов’язки у них були такі самі,
як і у греко-католицьких капеланів, з
тією лише різницею, що канонічно вони
належали до румунської православної
митрополії у Чернівцях.
Як стверджують дослідники, під час
Першої світової війни в лавах австроугорської армії нараховувалось близько
100 капеланів українського походження. Вони гинули разом із військовим
підрозділом у бою, потрапляли у полон,
однак вірно виконували свій душпастирський обов’язок перед людьми і Всевишнім [4, с. 208–209]. Особисті якості
галицьких і буковинських священиків,
вірність церковним і національним ідеалам, а також чітка організація служби
польового духовенства забезпечили їм
помітну роль у підтримці морального і
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бойового духу українських військово
службовців.
Таким чином, результати дослідження свідчать, що тривалість Першої світової війни з її великими втратами негативним чином впливала на бойовий
і моральний дух воїнів, у зв’язку з цим
роль священиків постійно зростала. У
складних обставинах війни священики
залишалися єдиними носіями духовних
традицій в армії. По закінченні баталій
вони допомагали перев’язувати поранених, здійснювали поховання вбитих,
підбадьорювали живих як словом, так і
власним прикладом.
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A. Lozynskyi
Military Clergy during the First World War
Abstract
Satisfying the spiritual needs of the military was of a great importance. The article provides
a holistic picture of the participation of military clergy in the subdivisions of Russian and AustroHungarian armies during the First World War.
In the Russian Empire, the military priests belonged to a separate subdivision of armed forces
together with medical and other staff. On the eve of the war, they were transferred to the first-rank fieldtrain together with soldiers and were the first to take part in battle actions together with the army men.
This was most noticeable in the military units deployed in the Ukrainian provinces. Except Orthodox
priests, the military clergy included Catholic priests, Lutheran and Evangelical preachers, and Muslim
mullahs. They were in subdivisions of infantry and cavalry regiments, artillery brigades, aviation and
volunteer units. Some regiments had churches.
Three religions (Christianity, Judaism, Islam) and four Christian denominations (Roman Catholic,
Greek Catholic, Orthodox, and Protestant) were professed in Austro-Hungarian army. There was also
the Institute of Military Chaplains. During battle actions, chaplains were in units and risked their lives
together with soldiers. During World War I, the army counted about 100 chaplains of Ukrainian origin.
They died together with the military in battles, were captured, and loyally carried out their pastoral
duty.
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Priests remained the only keepers of spiritual traditions in the army despite all challenges of the
war. After battles, they helped to apply bandages to the wounded as well as to carry out and bury the
dead. Also, they encouraged others by their personal examples.
Nowadays, the problem of military clergy in the army is not only of scientific and educational
interest but also of practical value for the purpose of using gained experience in the process of reforming
the Armed Forces of Ukraine.

Діяльність військових священиків у збройних силах є
актуальною темою сучасних наукових досліджень. Це зумовлено тим, що впродовж тривалого часу перебування
України в полоні комуністичної пропаганди священнослужителі зазнавали постійних переслідувань і утисків, а саму
релігію кремлівські атеїсти обмежували і вважали пережитком минулого. В радянській історіографії склалася тенденція ігнорування релігійного життя. Однак саме релігія
і церква на початку ХХ ст. були головним чинником національної ідентифікації та основою для самовизначення багатьох європейських народів.

Українознавство

№1-2 (62-63) 2017

97

