
14 січня 2012 року минуло 130 років від дня народження Івана Огієнка 
(Митрополит Іларіон) (14.  XII. 1882 м. Брусилів – 29.  III.  1972 м. Вінніпег, 
Канада)  українського  мовознавця,  історика  церкви,  видавця,  перекладача, 
державного, церковного і культурного діяча. 

Народився  у  містечку  Брусилів  Радомишльського  повіту  Київської 
губернії (нині – селище міського типу, районний центр Житомирської обл.) в 
бідній селянській родині Івана та Єфросинії Огієнків. 

У  1896  році  закінчив  початкову  чотирирічну  школу,  далі  навчався  у 
Київській військово-фельдшерській школі. З 1903 р. по 1909 р. навчався в 
Київському  університеті,  спочатку  на  медичному  факультеті,  згодом  на 
історико-філологічному.  Після  закінчення  Вищих  Педагогічних  курсів, 
викладав  в  Київському  комерційному  інституті,  а  з  1915  р.  викладав  у 
Київському університеті, був приват-доцентом на кафедрі мови і літератури. 
Належав до Української партії соціалістів-федералістів. 

У 1917-1918 рр. відіграв значну роль в українізації вищих навчальних 
закладів  і  шкільництва.  14  січня  І.  Огієнко  виступив  на  Всеукраїнському 
Церковному Соборі у Києві з доповіддю «Відродження Української Церкви», 
в  якій  аргументовано  довів  право  Української  церкви  на  самостійне 
існування.  Влітку  1918  р.  виступив  засновником  і  став  першим ректором 
Кам’янець-Подільського Українського державного університету,  який було 
відкрито 22 листопада  1918 р.  На початку  1919 р.  І.  Огієнко призначався 
Міністром  освіти  УНР  в  урядах  В.  Чехівського,  С.  Остапенка.  В  1919-
1920 рр. – Міністр віросповідань УНР в урядах Іс. Мазепи, В. Прокоповича. 
16 листопада  1919  р.,  після  від’їзду  Директорії  з  Кам’янця–Подільського, 
І. Огієнко став головноуповноваженим уряду.

З 1920 р. живе на еміграції в Польщі. Займається викладацькою роботою, 
з  1924  р.  викладає  українську  мову  у  Львівській  учительській  семінарії, 
протягом 1926-1932 рр. професор церковнослов’янської мови богословського 
факультету  Варшавського  університету.  Заснував  і  редагував  у  Варшаві 
журнал «Рідна мова» (1933-1939 рр.) і «Наша культура» (1935-1937 рр.)

9 жовтня 1940 р. був пострижений в чернецтво в Яблочинському Свято-
Онуфрієвському монастирі, а вже 19 жовтня 1940 р. на Холмському соборі 
був висвячений (під ім’ям Іларіона) єпископом Холмським і Підляським. З 16 
березня 1944 р – митрополит Холмсько-Підляський (Люблінський) УАПЦ у 
веденні архієпископа Полікарпа (Сікорського).

Влітку  1944  р.  емігрував  до  Словаччини,  згодом  до  Швейцарії,  а  з 
вересня 1947 р. у Канаду, в м. Вінніпег. Розпочав знову видавничу діяльність, 
редагував літературно-науковий місячник «Слово істини».

8  серпня  1951  р.  на  Надзвичайному  Соборі  у  Вінніпезі  обраний 
Митрополитом Вінніпегу і всієї Канади УГПЦ.

І.  Огієнко  доклав  чимало  зусиль  для  організації  та  розбудови 
українського  національно-культурного  та  релігійного  життя  у  Канаді. 
Заснував Теологічне Товариство (тепер Теологічне Товариство Митрополита 



Іларіона),  реорганізував  богословський  факультет  Манітобського 
університету, перетворивши його в Колегію ім. св. апостола Андрія (готував 
православних священиків для українських громад в усьому світі), очолював 
Науково-Богословське Товариство,  розгорнув велику науково-дослідницьку 
та  видавничу  діяльність  –  журнал  «Наша  культура»,  а  з  1954  р.  «Віра  і 
культура». 

28-30 квітня 1960 р. у Вінніпезі відбувся Акт Духовної Злуки всіх трьох 
українських  православних  митрополій  –  Української  Греко-Православної 
Церкви  Канади,  Української  Православної  Церкви  в  США та  Української 
Православної Церкви в Екзилі (з центром в ФРН).

І. Огієнко - автор багатьох наукових праць з українського мовознавства, 
історії  церкви,  культури,  канонічного  права:  «Огляд  українського 
язикознавства»  (1907),  «Українська  культура»  (1918),  «Український 
стилістичний  словник»  (1924),  «Історія  українського  друкарства»  (1925), 
«Кирило і Мефодій: їх життя і  діяльність» (тт.  1-2, 1927-1928),  «Пам’ятки 
старослов’янської мови Х-ХІ ст.» (1929), «Українська літературна мова ХVI 
ст.  і  Крехівський  Апостол  1560»  (тт.  1-2,  1930),  «Сучасна  українська 
літературна  мова»  (1935),  «Українська  церква»  (тт.  1-2,  1942),  «Історія 
української  літературної  мови»  (1950),  «Візантія  і  Україна»  (1954), 
«Українська  Церква  за  Богдана  Хмельницького,  1647-1657»  (1955), 
«Українська  Церква за  час  Руїни» (1956),  «Князь  Костянтин Острозький і 
його  культурна  праця»  (1958),  «Дохристиянські  вірування  українського 
народу:  Історично-релігійна  монографія»  (1965),  «Канонізація  святих  в 
Українській  Церкві»  (1965),  «Слово  о  полку  Ігоревім»  (1949,  1967)  та  ін. 
Головною працею  І.  Огієнка  1936-1955  рр.  переклад  Біблії  на  українську 
мову (видана 1962 р.).

Помер 29 березня 1972 р. у Вінніпегу.
Центральний  державний  архів-музей  літератури  і  мистецтва  України 

зберігає особовий фонд Митрополита Іларіона (ф. 1294, оп. 1, спр. 82, крайні 
дати  документів  [1926]-1997)  ,  назва  фонду  носить  церковне  ім’я 
фондоутворювача,  так  як  основний  масив  документів  становить  період 
перебування І. Огієнка в духовному сані.

Документи фонду є копіями, лише за виключенням двох оригінальних 
фотографій І. Огієнка [1926 р.], 1940 р. – спр. 82. Документи надійшли до 
ЦДАМЛМ України у 1996, 1997 рр. 

Перші дві справи опису – це тексти виступу Митрополита біля могили 
галицько-волинського  князя  Юрія  ІІ  Болеслава  (спр.  1)  та  звернення  до 
всього  духовенства  і  парафіян  УГПЦ  в  Канаді  з  нагоди  будування 
православного храму (спр. 2).

Перший та другий розділ є епістолярною спадщиною фондоутворювача. 
Ці  розділи  представлені  листами  Митрополита  Іларіона  до:  Андрея 
Шептицького (20 січня-26 березня 1942, спр. 3);  М. Битинського (8 квітня 
1957-9жовтня  1964  спр.  5);  Митрополита  Варшавського  Діонісія 
(Валединського) (18 березня 1929, спр. 9); Іоану Теодоровичу Митрополиту 
УПЦ в США (7 листопада 1951-11 квітня 1962, спр. 12); М. Мошинського 



(26 червня  1960,  спр.  15);  Михаїла  (Хорошого)  Архієпископа  Торонто  і 
Східної  Єпархії  (29  серпня  1951-1  травня  1958,  спр.  17);  Архієпископа 
Мстислава  (С.  Скрипника)  (1  березня  1953-23  квітня  1954,  спр.  19); 
Ю. Шевельова (24 квітня 1961, спр. 27) та ін.;

Кореспонденти  Митрополита  Іларіона:  Андрей  Шептицький 
(1 листопада 1941-31 березня 1944, спр. 28); М. Величківський (27 листопада 
1941, спр. 34); В. Левицький (16 лютого, спр. 46); Єпископ Й. Лятишевський 
(12 квітня 1942-22 травня 1944, спр. 48); Митрополит Никанор (Абрамовича) 
(7 листопада 1953-22 лютого 1966);  Н. Полонська – Василенко (26 травня 
1952-4  квітня  1966);  Єпископ  Сильвестр  (16  березня  1952,  спр.  63); 
П. Скоропадський (24 березня 1942-27 травня 1944, спр. 65); та ін.

В розділі  «Матеріали до біографії  Митрополита Іларіона» знаходяться 
матеріали  про  висвячення  І.  Огієнка  (під  ім’ям  Іларіона)  Архієпископом 
Холмським і Підляським, про обрання заступником Митрополита УАПЦ в 
генерал-губернаторстві  та  правлячим  Єпископом  УГПЦ  в  Канаді  (1940  – 
1951  рр.,  спр.  71);  листування  з  установами  та  організаціями.  Листи 
Митрополита Іларіона: до Священого Синоду УАПЦ в еміграції, Волинської 
ЦР з питань співпраці та єдності всіх осередків і парафій УАПЦ, (12 березня 
1942  –  6  вересня  1947,  спр.  73);  до  Собору  єпископів  УАПЦ  в  Варшаві 
(Польща) з проханням про захист духовенства на Холмщині та Підляшші, 
додаються  копії  історичної  довідки  про переслідування  польським урядом 
православного духовенства в 1942-1943 рр., список загиблих священиків та 
рапорт  про  безчинства  польської  жандармерії,  (6  січня  1944,  спр.  74);  до 
Управи собору св. Володимира та Святоволодимирського братства в Торонто 
(Канада) з питань освячення собору, видання церковної літератури та ін. (4 
квітня 1955 – 25 лютого 1957,  спр.  75).  Листи Митрополиту Іларіону від: 
Священого  Синоду  УАПЦ  в  еміграції  з  питань  співпраці  та  єдності  всіх 
осередків і парафій УАПЦ (12 серпня – 10 листопада 1947, спр. 78); Союзу 
українців в Канаді з повідомленнями, проханнями, подяками за допомогу в 
роботі Союзу (10 квітня 1952 – 8 серпня 1963, спр. 79); Управління УАПЦ в 
Німеччині про будування українського православного храму у Франкфурті (4 
листопада 1953, спр. 80).

Також  в  цьому  розділі  (спр.  82)  зберігається  чотири  світлини 
фондоутворювача:  професора  Івана  Огієнка  [1926];  в  сані  архиєпископа 
Іларіона,  Холм  1940  р.;   висвячення  архимандрита  Іларіона  на  єпископа 
Холмського й Підляського 1940 р.;  промова Митрополита Іларіона під час 
висвячення єпископа Андрія (Метюка) в Едмонтоні, Канада 1960-і рр.

Шановні  друзі,  якщо  Вас  зацікавили  документи  з  особового  фонду 
Митрополита Іларіона (І. Огієнка), звертайтесь, будемо раді співпраці.


