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ВСТУПНЕ СЛОВО

Усьому свій час під небесами.  За вікном 2012 рік, люди ледь встигають бігти в ногу 
з прогресом, що все більше захоплює наш світ.  Людина побувала в Космосі, збудувала со-
тні тисяч швидкісних повітряних лайнерів, намагалася заглянути в таємниці життя океану, 
шукати інші планети. На землі виросли висотні споруди. З кожним роком ніби й непоміт-
но змінюється сенс людського життя, його цінності. Все більшу роль відіграють матеріальні 
аспекти, а духовне десь губиться в суєті сучасного світу. І все ж, деколи стає важко від того 
поспіху, на душі гірко, і тоді самовільно ноги ведуть туди, де стає легше, де скидається тягар 
гріхів, образи, відчаю… До церкви. До Бога. Бо вічний Бог і проминаючий чоловік.

Церкві Різдва Івана Хрестителя 100 років… Для історії – мить, для людського життя 
– кілька поколінь. У кожної церкви своя історія і своя пам’ять. На сторінках цієї історії, в 
глибинах пам’яті храму закарбовано, скільки за це століття християнських народжень від-
булося в Господньому домі, скільки слів каяття і прощення тут прозвучало, скільки було 
надій та радості у час створення нових сімей і скільки сліз пролито у хвилини прощання з 
дорогими серцю людьми. А скільки молитов запам‘ятали ці стіни… І скільки світла випро-
мінювали людським серцям ікони…

Церква Різдва Івана Хрестителя впродовж цих літ пережила дві війни, зазнала руйнів-
ної сили пожеж, негод. І вистояла. Її не могли знищити атеїсти. Храму пощастило, бо його 
навіть не закрили. Дехто забув уже первозданний вигляд церкви, хоча зберегла вона донині 
самобутній стиль. 28 квітня 1990 року тут був пострижений у ченці під іменем Володимира 
о. Василь Романюк, котрий через три роки після цього став Патріархом.

Часи минають, люди приходять і відходять, а храм стоїть, і дзвони його скликають до 
себе на розмову з Богом усіх: щасливих і нещасливих, наповнюючи людські серця любов’ю 
та вірою, прокладає міст між дійсністю і вічністю. Зішли же нам, Господи, мудрість істину 
розуміти… 

Про вічне і проминаюче, про історію і надію йдеться у цій книзі.

Декан Косівський,
митрофорний протоієрей

Іван Близнюк 
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У царині духовного відродження та 
становлення української культури одне з 
провідних місць належить збереженню та 
утвердженню своєрідності національної ар-
хітектурно-мистецької спадщини. Протягом 
багатьох століть проходив складний процес 
формування її ідентичності майстрами – бу-
дівничими та професійними зодчими. Прикар-
патська земля прикрашена чудовими зраз-
ками архітектурних творів, котрі слугували 
людям, даючи не лише умови для життєдіяль-
ності, а й утверджуючи віру, традицію та куль-
туру нації. Досконалими зразками кращих 
сакральних споруд регіону є дерев’яні церкви 
Гуцульщини. Регіональна архітектура має 
унікальні художньо-композиційні, конструк-
тивні та типологічні особливості, котрі удоско-
налювались із покоління в покоління. Шліфу-
ючи майстерність будівничого та мистецький 
смак зодчого, формули неповторний образ Га-
лицької архітектури, витоки якої йдуть з часів 
становлення Галицько-Волинської держави.

Тисячолітня історія Галицької церковної 
архітектури розкриває перед нами величез-
не розмаїття як монументальних мурованих 
храмів та соборів, так і величавих та камерних 
дерев’яних церков, побудованих в традиціях 
української народної архітектури. Відомий ху-
дожник, академік І. Грабар так піднесено, уро-
чисто змальовував українську церкву: «Ось де 
самобутнє мистецтво Прикарпатської Русі тор-
жествує своє найвище досягнення! Тут, у цих, 
легкозлітаючих до неба струнких силуетах 

CТОРІНКИ ІСТОРІЇ МОНАСТИРСЬКОЇ ЦЕРКВИ 
РІЗДВА ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ

храмів, в дитячій простоті їх конструкцій, що 
надає їм вигляду дивовижних іграшок, вияви-
лася вся надзвичайна чарівність цього справді 
народного мистецтва»[3]. Кращі зразки хра-
мів відзначаються ошатністю та красою своїх 
форм при простоті конструктивного рішення, 
гармонійним співвідношенням частин спору-
ди і всіх її елементів при лаконічній строгості 
і досконалості. 

Архітектура гуцульської дерев’яної 
церкви стала об’єктом вивчення та досліджен-
ня багатьох науковців, духовенства та пошано-
вувачів архітектурно-мистецької спадщини. 

Завдяки фундаментальним досліджен-
ням Володимира та Данила Щербаківських, 
М. Драгана, Г. Павлуцького, В. Січинсько-
го, С. Таранушенка, В. Кричевського, сучас-
ним дослідникам І. Могитичу, Я. Тарасу, І. 
Довгалюку, А. Данилюку, В. Мельнику та 
багатьом іншим, котрі провели велику до-
слідницьку, наукову та просвітницьку робо-
ту в царині вивчення та збереження архітек-
турної спадщини України, вписана яскрава 
сторінка літопису сакральної архітектури 
краю. Однак, цей великий пласт народного 
зодчества потребує системної дослідниць-
кої, а відтак відновлювальної реставраційної 
роботи, оскільки значна частина пам’яток 
дерев’яного церковного зодчества знаходить-
ся в стадії руйнації не лише природою, але й 
людьми, через їх бездумне та недбале став-
лення до своєї духовної спадщини. Відрадно, 
що з часу отримання Україною незалежнос-
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ті, в основному завдяки сприянню церковних 
громад, збережені та споруджуються чудові 
зразки сакральної архітектури на теренах 
України. Однією з таких рукотворних пер-
лин бабинського майстра-будівничого Івана 
Гарасим’юка є Монастирська церква Різдва 
Івана Хрестителя міста Косова [4].

Історію церкви вивчали наші земляки: 
відомий педагог та дослідник Гуцульщини 
Ігор Аполлонович Пелипейко, а також архі-
тектор та дослідник архітектурно-мистець-
кої спадщини краю Володимир Стеф’юк. 

З дарчої грамоти 1424 року князя 
Свидригайла [3] довідуємось, що на місці 
теперішньої церкви був монастир, при яко-
му діяла церква Св. Миколая. Документи 
свідчать, що святомиколаївський монастир 
функціонував протягом кількох сот років, 
про що засвідчує Ревізія ігуменів з 1724 року 
[8]. Проте, 1744 року, відповідно до рішення 
капітули в Дубні про концентрацію малих 
монастирів, його було закрито і прилучено до 
Крилоського святоуспенського кафедраль-
ного монастиря [5]; туди мали перевести ряд 
книг і дзвоник до вівтаря; отець Авксентій 
Старчевський зі своїми речами мав відбути 
до Погонського монастиря; парохія й зали-
шена нерухомість (церква, дзвіничка з двома 
невеликими дзвонами, маленька хатина отця 
Авксентія, цвинтар, великий сад, замулений 
ставок і дві сіножаті) та ще церковний рема-
нент, частина книг і образи передавалися у 
світську церковну адміністрацію. На той час, 
за словами візитатора (ревізора), церква при 
монастирі мала на плані одну наву, а завер-
шувалася  трьома банями модної структури. 

Проте через дедалі більше руйнування вуглів 
під середньою банею довелося 1758 року бу-
дувати нову церкву, і звели її на хрещатому 
плані з однією банею. Вона була хрестоподіб-
ною, одно-банною, невеличкою, але ошатною 
та красивою. 

З часом дерев’яна церква руйнува-
лась, і її розібрали, а на тому місці встано-
вили тимчасову капличку, де правилась 
служба Божа. Довкола каплички 1912 року 
була зведена нова дерев’яна Монастирська 
церква, в котрій і донині відбуваються бого-
служіння. Вона є однією із рукотворних пер-
лин бабинського майстра-будівничого Івана 
Гарасим’юка. Можливо, така послідовність 
будівництва стала причиною того, що масив-
ний центральний четверик прийшлося під-
нести вище дахових гребенів крил і вже аж 
тут виконувати перехід до восьмерика, який 
з тих же міркувань теж випало зробити ви-
щим. Крім центральної великої бані, церква 
має ще дві малі, які є сліпими. Із західного 
та південного боків прибудовано одно-і дво-
ярусний засклені ганки, в кутах при вівтарі 
– двоє захрестій [7].

Інтер’єр церкви вражає своєю пропо-
рційною завершеністю та лаконізмом, що 
виражається чітким співвідношенням ви-
соти будівлі та її елементів. Так при вході у 
бабинець висота храму має висоту середнього 
зросту людини, прохід у наву – висоту люди-
ни з піднятою рукою, підкупольний простір 
відкривається при їх переході. Різьблені по-
золочені ґратки іконостаса, відразу постають 
перед нами через фігурно прорізаний прохід 
з бабинця до нави. У плані церква склада-
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Монастирська церква у Косові (1904 р.)

До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Поштова листівка. Проект будівництва Монастирської церкви у м. Косові

Cторінки історії Монастирської церкви
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На світлині: вигляд Монастирської церкви 
з південної частини у 20-х роках минулого 

століття

Монастирська церква у 30-х роках 
ХХ століття.

До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Монастирська церква у 60-х роках 
ХХ століття. Святкування Пасхи

Cторінки історії Монастирської церкви
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На світлині: вигляд Монастирської церкви 
з північно-східної частини у 30-х роках 

минулого століття

Парафіяльний будинок (резиденція) 
 Монастирської парафії

До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Сучасний вигляд Монастирської церкви з Міської гори (2011 р.)

Cторінки історії Монастирської церкви
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Придорожній хрест-розп’яття з нагоди 
2000-ліття Різдва Ісуса Христа.

Церква Різдва Івана Хрестителя
в зимову пору року

До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Зимовий ранок у м. Косові

Cторінки історії Монастирської церкви
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До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Cторінки історії Монастирської церкви
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Патріарх УАПЦ Мстислав у Косові 6 листопада 1990 року

До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Патріарх Мстислав з духовенством.
Зліва направо: о. Дмитро Близнюк – настоятель церкви Різдва Івана Хрестителя, 

митрополит Іоан Боднарчук, єпископ Антоній Масендич, 
єпископ Івано-Франківсько-Галицький Андрій (Абрамчук)

Cторінки історії Монастирської церкви
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Дружина о. Дмитра Близнюка Анна 
зустрічає делегацію духовенства з Канади (2000 р.)

До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Зустріч Преосвященного Іона, єпископа Коломийсько-Косівського 
церковним братом Василем Радишем (2011 р.)

Cторінки історії Монастирської церкви
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До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Cторінки історії Монастирської церкви
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До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Cторінки історії Монастирської церкви
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До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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ється із прямокутників, котрі розміщені   по 
одній осі від заходу на схід. Не зважаючи на 
аматорський підхід в роботі майстра-різьбя-
ра Івана Гарасим’юка, ми відчуваємо його 
глибоку одухотвореність проникнення в ма-
теріал. Гуцульський майстер відзначається 
спостережливістю і філософською оцінкою 
та аналізом навколишнього світу, карпат-
ської природи, бажанням пізнати її закони і 
перенести на свої архітектурні творіння.

Передній зруб найбільший і найвищий, 
два бічні менших розмірів, що відповідає 
літургії, оскільки в бабинці стоять жінки і 
прихожі. У наві відбувається богослужіння, 
вівтар відгороджений від основної частини 
іконостасом з царськими і дияконськими 
воротами. Іконостас повторює форму під-
купольного простору нави. Він складаєть-
ся із п’яти горизонтальних ярусів: предели, 
намісного, святкового, апостольського та 
пророчого. Композиційною побудовою іко-
ностаса стіна нагадує фасади пізньорене-
сансних споруд. ЇЇ площини розчленовані 
нішами з арочними завершеннями, призна-
ченими для ікон, карнизами, колонками. 
Ікони симетрично розташовані обіч цен-
тральної осі, утвореної царськими вратами 
та розміщеними над ними композиціями 
«Тайна вечеря», «Деїсус» та « Богоматір – 
Знамення». Врівноважена архітектонічна 
будова іконостаса є наслідком узгодженості 
його вертикальних і горизонтальних поділів. 
Вертикальні ритми повторюються в колон-
ках, якими розділені ікони, горизонтальні, 
підкреслені декоративними поясами між 
ярусами іконостаса.

Внутрішнє просторове багатство під-
креслюється світлотіневою грою, викли-

каною джерелом світла. Розпис стін храму 
виконав відомий майстер Володимир Гуз, 
предмети декоративно-прикладного мисте-
цтва, які використано в облаштуванні церкви, 
виконані косівськими майстрами худож-
нього дерева Миколою Гавришем, Миколою 
Матійчаком, Іваном Павликом, Іваном 
Балагураком.

Місце за іконостасом, де знаходиться 
Престол – Трапеза Господня, називається 
вищим хором – святилищем. Посеред святи-
лища розташований Престол, на якому саме 
і приноситься Безкровна Жертва Нового 
Заповіту. Престол, є ядром усього храму, 
тому його розміщують на підвищенні так, щоб 
було видно на весь храм. У Монастирській 
церкві Престол має вигляд чотирикутного 
стола, який символізує чотири сторони світу, 
для яких приноситься Безкровна Жертва.

Посеред престолу розміщено кивот, 
який називається залежно від його виду 
Гробівницею, Сіоном або Єрусалимом. Кивот 
дарохранительний (грец. скриня, ковчег) – 
напрестольний літургійний предмет у вигля-
ді скриньки, хрещатого храму, призначений 
для зберігання Наперед освячених і запас-
них Святих Дарів [9]. У церкві Різдва Івана 
Хрестителя кивот – робота косівського різь-
бяра Миколи Гавриша, за виготовлення  яко-
го у середині 80-х років минулого століття він 
був притягнутий разом із різьбярем Василем 
Баранюком до кримінальної відповідальності. 
Прокурор наполягав на конфіскації будинку. 
Але йому все обійшлося великим штрафом.

Кивот нагадує одноверху дерев’яну 
церкву зрубної конструкції. На кожному з 
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Кивот церкви Різдва Івана Хрестителя
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Головний Престол
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Центральне панікадило
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Бічне панікадило
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Розп’яття Ісуса Христа (Голгофа) у часі Великого посту
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Вигляд тетрапода й іконостаса з центрального входу церкви
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Ікони чотирьох євангелистів та 
Благовіщення Пресвятої Богородиці 

на Царських вратах

Частина іконостаса (північні Дияконські врата) 

До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Частина іконостаса (Царські врата) Частина іконостаса (південні Дияконські врата)
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чотирьох виступів в центрі намальована іко-
на. В обрамленні ікон використано поєднання 
технік інкрустації різними породами дерева, 
перламутром та сухої різьби. На дверцятах, 
замість традиційного зображення чаші, в пря-
мокутнику намальована ікона Ісуса Христа. 
Навколо ікони площина заповнена мотивами 
інкрустації та сухої різьби. Майстер викорис-
товує своєрідний принцип декорування, який 
полягає у розподілі великих площин на мен-
ші поля, що мали вигляд геометричних фі-
гур – квадратів, кіл, півкіл, прямокутників. 
Верхня частина кивоту, куполи, трикутні бо-
кові виступи легко декоровані. Кожен купол 
завершується хрестом. Ці хрести профільо-
вані та оздоблені інкрустацією. Бокові висту-
пи у вигляді колон Микола Гавриш підсилює 
орнаментальною стрічкою, викладеною різ-
нокольоровим деревом та перламутровими 
вставками. Покриття куполів вирішено у ви-
гляді традиційної для гуцульської церкви 
– гонти. Не покриваючи її іншим кольором, 
майстер свідомо акцентує увагу на іконопис-
них зображеннях та високому технічному рів-
ні виконання мотивів інкрустації.

Тонке відчуття матеріалу, чіткий ритм 
геометричного орнаменту, не перевантаже-
ність площини – риси, що характерні для 
предметів облаштування внутрішнього про-
стору церкви Різдва Івана Хрестителя.

Особливою мистецькою виразністю та 
високим технічним рівнем виконання виді-
ляється центральне дерев’яне панікадило 
церкви Різдва Івана Хрестителя. Майстер за-
стосував триярусну конструкцію рамен, які 
утворили цікаву архітектоніку форми «па-

вука». Композиційним центром даного па-
нікадила є точений стрижень. Він поділений 
на декілька блоків, між якими прикріплені 
дві восьмикутні суцільні основи. З них ви-
ступають профільовані кронштейн-рамена. 
Кожен ярус складається з восьми «гілок», 
які оздоблені технікою інкрустації. Також 
у декоруванні гілок автор використав точе-
ні накладки з іншого дерева, які утворюють 
своєрідну орнаментальну стрічку. На завер-
шенні рамен, які мають вигляд кучерів, вста-
новлені чашоподібні гнізда для свічок. 

Павук виконаний з деревини груші. 
Майстер вдало поєднав техніку інкрустації 
з сухою різьбою, цікаве вирішення кольоро-
вих вставок та викладка бісером.

Головний світильник займає централь-
не місце в облаштуванні внутрішнього про-
стору церкви і підтримує єдине стильове 
вирішення культово-обрядових предметів.

У церкві знаходяться ще два малих 
панікадила. Один майже ідентичний до го-
ловного павука. Автор застосував простішу 
конструкцію, яка складається з двох ярусів. 
Інший павук оздоблений технікою сухої різь-
би. Від масивного стержня відходить один 
ярус рамен, котрі профільовані, як і в попе-
редніх панікадилах. Вдале поєднання деко-
ративних дармовисів з точеними накладками 
дозволило різьбяру оригінально вирішити 
конструкцію чашок для свічок. На квадрат-
ну суцільну основу, яка декорована наклад-
ними трикутними виступами, прикріплені 
витонченої форми точені чашки для свічок.

Високим професійним рівнем вико-
нання вирізняється напрестольний хрест з 
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призматичною підставкою. У декоруванні 
майстер застосував техніку профілювання, 
інкрустації деревом, перламутром та бісером. 
На тильній стороні намальоване Розп’яття 
Христа. Велику увагу приділено орнамен-
тальному вирішенню. Чітко розставлені ком-
позиційні акценти на завершенні рамен.

На іншій стороні, в центрі, викладе-
ний хрест з перламутровими вставками. 
Оздоблена елементами інкрустації також і 
підставка хреста. Процесійні хрести з церк-
ви Різдва Івана Хрестителя вирізняються 
довершеністю композиції. На одному з них 
намальоване Розп’яття Христа, на іншому – 
в центрі хрест, виконаний в техніці інкруста-
ції і перекладений перламутром. Відсутність 
Розп’яття дало можливість автору макси-
мально проявити свою різьбярську майстер-
ність, продемонструвати широкий діапазон 
застосування традиційних для Гуцульщини 
прийомів декорування дерева.

Хрести виконані з деревини груші. Їхні 
рамена профільовані і, як і в попередніх об-
рядових предметах, за рахунок точених де-
коративних накладок утворюється цікавий 
ажурний орнамент. Хрест переходить в то-
чену ручку – держално, яке теж декороване 
елементами інкрустації.

За функціональними та художніми осо-
бливостями до виносних хрестів наближають-
ся патериці. Патериця (інші назви – жезл, 
ліска) – довга палиця із символічним завер-
шенням (знаком сонця, місяця або іконкою) в 
оточенні сяйва була символом влади родової, 
військової, цехової, а згодом і вищих христи-
янських священнослужителів [8].

Патериця церкви Різдва Івана 
Хрестителя – це різьблений круг-сяйво в 
центрі з мальованим іконографічним сюже-
том (лицевий бік) і гуцульськими орнамен-
тальними мотивами інкрустації навколо. 
На тильній стороні автор використав техні-
ку інкрустації деревом та перламутром. У 
центрі кола виступає зображення хреста як 
символу християнства, одного з основних 
елементів українського національного орна-
ментального фонду. Ззовні на крузі виступа-
ють півкруглі та квадратні виступи у вигляді 
стилізованих променів сонця.

Вирішення ще однієї патериці ідентич-
не. В крузі мальована іконка, навколо орна-
ментальна смужка, яку утворюють зі смаком 
укладені майстром мотиви інкрустації – 
«гачки» та «квадрати», перекладені перла-
мутром.

Патериці виконані в техніці точіння, 
інкрустації, сухої різьби та профілюван-
ня. Вони вирізняються високим технічним 
рівнем виконання, професійним підходом 
до такої складної техніки декорування, як 
інкрустація. Так як і в панікадилах, автор 
використав точені декоративні накладки ін-
шого кольору дерева. Причому декоративно 
опрацьована не лише верхня частина, а й чи-
мало уваги приділено держалну, палиці па-
териці. Завершує патерицю хрест в оточенні 
гострих і півкруглих виступів у вигляді про-
менів. Патериця і процесійний хрест є, свого 
роду, атрибутами безперервної процесії істо-
ричного ходу християнства від найдавніших 
часів до сьогодення. Життя — процесія з не-
сенням хреста – в руках і Христа – в серці [8].
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Процесійних хрест

Великої уваги заслуговує оздоблен-
ня рам для ікон. На Гуцульщині рами оздо-
блювали різьбленням та інкрустацією з 
ювелірною майстерністю, тому такі твори 
виглядали особливо привабливо. Чудово ви-
конана рама для плащаниці 1977 року, робо-
та учня Василя Девдюка, Петра Баранюка. 
В її композиції автор застосував характерні 
мотиви «йорданського» хреста, восьмипро-
меневої зірки, гачки, пшенички тощо, які 
перекладені перламутром та бісером. У церк-
ві знаходиться ще одна різьблена рама для 
ікони, в оздобленні якої майстер використав 
техніку сухої різьби з досконалим технічним 
виконанням. Поєднання хреста з солярни-
ми знаками, традиційними гуцульськими 
кучерями відносять раму до творів кращих 
зразків традиційного мистецтва художнього 
деревообробництва Гуцульщини.

На теренах України, зокрема Гуцуль-
щини, збереглись унікальні пам’ятки 
дерев’яного церковного зодчества, котрі по-
требують детального дослідження та аналізу, 
що має послужити матеріалом для розробки 
державної програми з їх відновлення та рес-
таврації.

Чудовим зразком дерев’яного церковно-
го зодчества Гуцульщини є церква Різдва Івана 
Хрестителя, котра святкує свій столітній юві-
лей. Вона – не лише осередок духовного життя 
парафіян міста Косова, це плід вправних рук 
майстра, творча думка художника і різьбяра, 
вишивальниці і ткалі, котрі увібрали в себе 
духовне багатство, життєву мудрість, творчий 
талант українського народу.

До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Патериці
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Північна частина церкви Різдва Івана Хрестителя.
Зображення Пресвятої Богородиці.
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Південна частина церкви Різдва Івана Хрестителя.
Зображення Ісуса Христа
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Покров Пресвятої Богородиці
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Розгорнутий вигляд іконостаса, тетрапода та панікадила церкви
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Вигляд центрального входу та хорів церкви

До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Центральний купол та чотири євангелісти
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Північна частина церкви із виглядом казаниці

До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя



45

Південна частина церкви

Сторінки історії Монастирської церкви



46

Північна частина церкви із виглядом на образ Різдва Ісуса Христа

До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Вигляд на іконостас з південної частини храму
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Великий піст. Таїнство Святого Причастя
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Вербна неділя (2012 р.) 
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ÄÓÕÎÂÅÍÑÒÂÎ ÖÅÐÊÂÈ Ð²ÇÍÈÕ ÏÅÐ²ÎÄ²Â ¯¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

Протягом століть саме церква в усі 
важкі періоди життя своїх парафіян служи-
ла їм духовною меккою, де кожен знаходив 
моральне очищення та підтримку, дорогов-
каз та напутні слова на добрі справи, на 
снагу,  на працю та творчість. Такою є наша 
церква та її вірні поводирі – священики, ко-
трі обрали своєю долею щире служіння Бого-
ві і є його добрими посланниками на землі. 

У різні періоди Монастирської церкви  
духовними наставниками були священики, 
котрі поклали на її вівтар своє життя. Ві-
домо, що одними з перших священиків були о. 
Микола Савраскевич (помер 1891 року) та 
Сильвестр Симинович. З 1903 по 1958 роки 
парохом церкви був о. Йосип Ткачук, з 1913 
по 1967 роки о. Леонтій Борса, пізніше свя-
щеником нашої церкви служив о. Євген Кар-
пінський (помер 1976 року) та о. Дмитро 
Близнюк (1976–2004).

Священичий рід Гелитовичів
Усе родове дерево отця-декана, радника 

Єпископа в Станіславові Олександра Гелито-
вича відоме на Галичині ще з ХVІ століття. 
Мати Теофіла походить з роду отця Трофима 
Качковського, батько – син отця Антонія Ге-
литовича з Чукви, що на Львівщині. З роду 
Качковських походить і другий Єпископ Ста-
ніславський – асистент папського престолу, 
а згодом митрополит Львівський Юліан Сас 
Куїловський – вуйко Олександра Гелитови-
ча.

Народився Олександр Гелитович 3 
квітня 1852 року в Чукві, закінчив богослов-

ський факультет Львівського університету 
і 1876 року висвячений в ієреї, після чого 
працював на парафіях у Старому Самборі, 
Комарні, Коровниках. 1894 року Олександр 
Гелитович став парохом у Косові. Це була 
людина високоосвічена, чесна і принципова, 
щиро віддана своїй справі.

Наближалась Перша світова війна. В 
червні 1914 року була оголошена мобіліза-
ція, яка супроводжувалась масовими аре-
штами галицької інтелігенції та студентів. 
За непокору австро-угорському уряду аре-
штували старших синів отця Олександра 
Гелитовича Володимира та Ярослава – сту-
дентів юридичного факультету Львівського 
університету, котрих спершу відправили в 
Талергоф, а згодом на передову. У своїх спо-
гадах отець згадував, що він постійно був під 
наглядом жандармського коменданта. Ще 
за рік до початку війни щонеділі та по вели-
ких святах Косівський комендант разом із 
сім’єю приходив до церкви, безцеремонно 
заходив до вівтаря, сідав у крісло і не зводив 
очей із священика, котрий провадив службу. 
Коли ж отець О. Гелитович говорив пропо-
відь, жандарм підходив впритул до царських 
воріт та крізь них ретельно слухав, щоб не 
пропустити жодного слова, котре треба було 
донести начальству. Після арешту синів свя-
щеника жандармський комендант вимагав 
від старости повіту дозволу на арешт отця. 
Однак староста, який добре знав отця Олек-
сандра Гелитовича і не бачив його провини та 
причин для арешту, не давав своєї згоди. Про 
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Зліва направо: 1-й ряд. Ярослав Гелитович – син о. Олександра,
Емілія Гелитович (з Вариводів), Емілія Варивода з Obsti’ів (дружина о. Антонія Вариводи),

отець Олександр Гелитович, Володимир Гелитович  син о. Олександра – батько Тетяни Спринюк.
2-й ряд: Клотильда Варивода, Марія Гелитович – дочка о. Олександра Гелитовича

(1893 р.)

До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Зліва направо: Роман Гелитович (син о. Олександра), Емілія Гелитович (дружина о. Олександра Гелитовича), 
о. Олександр Гелитович, Марія Гелитович-Гулла (дочка о. Олександра), 

Антон Гулла (окружний суддя у Львові), Володимир Гелитович (син о. Олександра)

Духовенство церкви різних періодів її діяльності
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Зліва направо: 1-й ряд. Ярослав Гелитович, 
Роман Гелитович.

2-й ряд.  Володимир Гелитович, 
Марія Гелитович, Розвадовський. 

3-й ряд. Антон Варивода, Емілія Гелитович, 
о. Олександр Гелитович
м. Косів, 1903-1904 рр. 

Зліва направо: Роман Гелитович, Ярослав 
Гелитович, о. Олександр Гелитович, Емілія 
Гелитович, Володимир Гелитович (сидять).

Розвадовський – художник-емігрант з 
Кам’янець-Подільського (стоїть) 

м. Косів 1903-1904 рр. 

До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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о. Олександр Гелитович серед мешканців м. Косова

Духовенство церкви різних періодів її діяльності
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Святкування Великодня у м. Косові. Монастирська церква (1912 р.)

До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Водохреща. м. Косів, 1905 рік 

Духовенство церкви різних періодів її діяльності
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о. Олександр Гелитович

До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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о. Олександр Гелитович

Духовенство церкви різних періодів її діяльності
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можливий арешт староста повідомив отця за-
здалегідь, і він був готовий до випробувань.

Наприкінці серпня 1914 року комен-
дант, погрожуючи старості, домігся свого, 
і першого вересня 1914 року о четвертій го-
дині ранку він був арештований та доправле-
ний в Коломийську тюрму. Пізніше разом з 
іншими арештантами Олексанра Гелитовича 
вивезли до Угорської військової тюрми в міс-
ті Шатмар-Неметі, а в перших числах листо-
пада в Талергоф. Тюремне життя в’язнів Та-
лергофської тюрми морозної зими 1914-1915 
року було суровим і небезпечним. Одного ве-
чора отець Гелитович ішов між бараками, де 
проходив озброєний вартовий, котрий рапто-
во крикнув: «Стій!» – і, не чекаючи відповіді, 
в ту ж мить кинувся на священика з витягну-
тим багнетом. В’язень інстинктивно відско-
чив, і це врятувало йому життя. Цей випадок 
– приклад того, якою була ціна життя в’язня 
тюрми.

На все життя запам’яталась отцю Олек-
сандру картина жорстокої розправи над сту-
дентами. Лише за те, що при рекрутському 
наборі влітку 1915 року вони назвали себе 
русинами, табірна влада наказала підвісити 
п’ять десятків студентів вниз головами до 
втрати свідомості. За тортурами свого сина 
Ярослава спостерігав отець Олександр Ге-
литович та вдіяти нічого не міг. Після такої 
розправи студентів відправили на передову, 
де під Ісонцою син священика отримав важ-
ке поранення та від ран 10 березня 1916 року 
помер. Чимало в’язнів Талергофа померло 
від тифу, епідемія якого поширилася в табо-
рі. Серед його офіцерів були й такі, котрі за 

хабарі «допомагали» в’язням похилого віку. 
Офіцер Чировський, вимагаючи від засудже-
них 50-100 крон, звільняв їх, і отцю Олексан-
дру вдалось відкупитись за 50 крон, оскіль-
ки більше він не мав. За умовою звільнення 
священик мусів поселитись у місті Пассайль 
за Грацем, де він і прожив цілий рік, після 
чого повернувся до рідної парафії у Косів. 
Жителі рідного міста радо вітали свого паро-
ха, для яких він ще довгі роки був гідним по-
водирем та духовним наставником, мудрим 
порадником та учителем. Отець Олександр 
мав досить значну бібліотеку теологічної лі-
тератури, видань «Общества Качковського» 
та інших книжок, котрими користувались  
парафіяни. Саме за його служіння парохом 
Монастирської церкви у 1912 році побудова-
ну нову церкву, котра нині святкує свій сто-
літній ювілей.

До глибокої старості священик про-
довжував свою пастирську діяльність. На 
дев’яностому році життя 28 березня 1941 
року відійшов у вічність отець Олександр 
Гелитович. Він похований у сімейному скле-
пі біля Монастирської церкви Різдва Іоана 
Хрестителя.

До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Отець ЙОСИФ ТКАЧУК (5.09.1903, 
м. Снятин — 19.11.1958, Косів) – останній 
греко-католицький парох монастирської 
церкви, служив тут після о. Гелитовича. Був 
свідомим українцем і так виховував своїх па-
рафіян. Як справжній християнин, рятував 
життя євреїв під час німецьких «акцій». Так 
врятував від німців декількох поранених ков-
паківців, а косів’янку Ганну Тимків  – від ен-
каведистів. Коли почалося переслідування, 
а далі настала й заборона греко-католицької 
церкви, він, порадившись із парафіянами, 
зробив так, як вони йому порадили: підписав 
заяву про перехід на московське православ’я, 
оскільки в іншому випадку НКВД погрожу-
вало взагалі закрити церкву. Насправді ж і 
надалі звершував обряди і богослужіння так, 
як і до того часу [5].

Отець  ЛЕОНТІЙ БОРСА народився 
1 липня 1913 року в м. Чорткові Тернопіль-
ської області в сім’ї Антона і Анни Борсів.

Батько о. Леонтія був регентом в церкві 
м. Чорткова. В Антона і Анни Борсів народи-
лося семеро дітей: три сини і чотири дочки. 
Всі закінчили гімназію в м. Чорткові.

Сім’я Борсів була дуже музикальною і 
співучою. Молодий Леонтій чудово грав на гі-
тарі, акордеоні, фортепіано.

З раннього дитинства батько Антон за-
лучав дітей до співу в церковному хорі.

Після закінчення гімназії молодий Ле-
онтій вступив у Львівську семінарію і по за-
кінченні в 1943 році був висвячений. Церемо-
нія висвячення відбувалася в церкві Св. Юра 
у Львові.  

Ще до висвячення, в 1938 році, Леонтій 

одружується з Наталією Оробець, дочкою свя-
щеника Стефана Оробця, який був парохом в 
с. Росохач, біля м. Чорткова.

У 1940-1946 р. в молодій сім’ї Леонтія і 
Наталії Борсів народжуються два сини і дочка. 

Після висвячення о. Леонтій дістає па-
рафію в с. Медин Підволочиського району 
Тернопільської області.

У 1950 р. стає парохом с. Черніїві Івано-
Франківської області.

У 1958 р. призначений на парафію в 
м. Косові, куди переїжджає із своєю сім’єю. 
Отець Леонтій організовує церковний хор, в 
якому співають талановиті співаки. Репети-
ції хору відбувались систематично, і це дава-
ло чудовий результат. Хор звучав професійно. 
Отець Леонтій свій священицький обов’язок 
виконував сумлінно. Був вимогливий до себе 
і своїх парафіян. Був добрим проповідником і 
дуже ретельно готувався до проповідей.

На жаль, сталося так, що відійшов у ві-
чність в дуже молодому віці, на 54 році життя.

В лютому 25 числа 1967 року, в суботу 
після обіду, ще охрещував дитину (дівчинку), 
яка ще жива і здорова і, мабуть, є парафіян-
кою церкви Різдва Івана Хрестителя, а о 9 го-
дині  вечора відійшов у вічність.

Це була велика втрата для сім’ї, а також 
і для парафії м. Косова. 

Отець Леонтій мріяв про Україну як не-
залежну державу і казав, що 80-ті роки ста-
нуть початком нашої незалежності.

Це сталося трохи пізніше, але зараз ми 
живемо в незалежній, самостійній Україні, 
про яку мріяв мій батько – отець-декан Леон-
тій Борса. 

Зі спогадів дочки о. Леонтія Борси 
Марії Паничевської

Духовенство церкви різних періодів її діяльності
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о. Леонтій Борса

До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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о. Леонтій Борса перед початком богослужіння

Духовенство церкви різних періодів її діяльності
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о. Леонтій Борса уділяє Таїнства Святого Причастя

До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Священичий рід Близнюків
о. ДМИТРО БЛИЗНЮК народився 

29 вересня 1944 році у с. Раковець Богород-
чанського району Станіславської області 
у сім’ї селян Івана (1921–1963) та Юстини 
(1922–1990 р.). У 1951 році пішов у 1-й клас 
Раковецької семирічної школи, яку закін-
чив у 1958 році. У тому ж році вступив у Со-
лотвинську середню школу, яку закінчив у 
1961 році. Із вересня 1961 року по грудень 
1963 року працював у м. Надвірна в СУ-8 бе-
тонником. У 1963 році призваний до лав Ра-
дянської Армії (м. Судак , Кримської області 
в/ч 1508 ВСО Московський воєнний округ), 
повернувся з якої у 1966 році. У 1967–1968 
роках – бригадир будівельної бригади с. Лу-
ка-Барська Барського району Вінницької 
області. Вирішив присвятити своє життя 
служінню Богові, та радянська пропаганда 
всіляко перешкоджала на шляху вступу у 
духовну семінарію. Намагання голови сіль-
ської ради та дільничого міліціонера с. Рако-
вець заборонити молодому юнакові вступати 
у духовний заклад не зламали віру в обраний 
нелегкий шлях.

За рекомендацією Косівського декана 
митр. прот. Карпінського Євгена Платонови-
ча від 12 липня 1968 року Близнюк Дмитро 
Іванович після складання вступних іспитів 
був зарахований на І курс Одеської духовної  
семінарії.

Швидко промайнули чотири роки на-
вчання в Одеській духовній семінарії (1968-
1972 р.). 

У 1970 році одружився із Стефанюк Ан-
ною Михайлівною (1955 р. н.), жителькою 
с. Чорнолізці Тисменецького району Івано-

Франківської обл., яка народила доньку Лю-
бов (1971 р.) та двох синів – Івана (1972 р.н.) і 
Ростислава (1979 р.н.), які продовжили свя-
щеничий рід Близнюків.

28 лютого 1971 року у Свято-Успен-
ському храмі чоловічого монастиря м. Одеси 
архієпископом Херсонським і Одеським Сер-
гієм студента 3-го класу Дмитра Івановича 
Близнюка рукоположено у сан диякона, а 10 
червня 1971 року – у сан священика.

Після закінчення Духовної семінарії (1 
липня 1972 року) направлений на служіння 
у с. Підмихайля і с. Бережниця Калуського 
деканату. Навколо молодого й енергійного 
священика завирувало духовне життя пара-
фії, до храму все більше наверталось молоді. 
Це не могло не дратувати партноменклатуру 
радянської системи, і, як наслідок, о. Дмитра 
переводять 1 квітня 1974 року у с. Гвіздець та 
с. Остапківці Городенківського району. Дане 
переведення ще більше утвердило переконан-
ня пастиря у правильності обраного шляху – 
о. Дмитро згуртовує навколо храму активних 
парафіян і всупереч політиці режиму починає 
відновлювати релігійне життя на парафії:  
відправляє урочисто богослужіння, проповід-
ує і засіває Слово Боже у серця людей, органі-
зовує капітальний ремонт занедбаного храму. 
Віруючі під проводом священика проводять 
перекриття церкви с. Остапківці, яка довгі 
роки знаходилась у занепаді. І ця активність 
була розцінена як виступ проти влади.

8 вересня 1975 року о. Дмитра перево-
дять у с. Соколівку Косівського району на-
стоятелем церкви «Святого Духа» указом             
№ 417 з правом служіння у церкві «Пресвя-
тої Трійці» в с. Яворів.

Духовенство церкви різних періодів її діяльності
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о. Дмитро Близнюк

До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя



73

Сім’я о. Дмитра Близнюка.
Зліва направо: син Іван, дружина Анна, о. Дмитро, син Ростислав, дочка Любов

Духовенство церкви різних періодів її діяльності
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Урочисте Причастя

Всенічна 6 липня 1978 року.
Зліва направо: диякон Мирослав Вінтоняк, 

о. Василь Близнюк, о. Дмитро Близнюк, 
о. Мирослав Чернявський

До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Архиєрейське богослужіння.
Зліва направо: о. Дмитро Близнюк, о. Василь Близнюк, о. Іван Федорів, 

о. Ростислав Коморник, архиєпископ Йосиф

Духовенство церкви різних періодів її діяльності
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1000-ліття Хрещення Руси-України (1988 р.).
Зліва направо: о. Василь Близнюк, о. Михайло Коржинський, о. Ростислав Коморник, 

архиєпископ Макарій, о. Михайло Федишин (канцлер єпархії), о. Дмитро Близнюк, 
о. Михайло Марусяк, о. Микола Кушнір

До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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15 березня 1976 року указом № 123         
о. Д. Близнюка призначили служити і вико-
нувати релігійні треби у церкві Різдва Івана 
Хрестителя м. Косова тимчасово заступаючи 
хворого настоятеля парафії (на час його неду-
ги) митрофорного протоієрея Карпінського 
Євгена Платоновича.

4 жовтня 1976 року Архиєпископом 
Івано-Франківським і Коломийським Йоси-
фом указом № 521 о. Дмитра Близнюка за-
тверджено на несення послуху настоятелем у 
с. Соколівка та  м. Косові.

12 серпня 1977 року указом № 660                   
о. Дмитро назначений Архиєпископом Йоси-
фом благочинним Косівським (Косівського 
та Верховинського районів).

11 грудня 1990 року указом № 205 архи-
єпископом Івано-Франківським і Коломий-
ським Андрієм підтверджений настоятелем 
церкви Різдва Івана Хрестителя м. Косова з 
правом служити у с. Город у церкві первому-
ченика і архідиякона Стефана.

За 28 років священичого служіння у 
храмі Різдва Івана Хрестителя м. Косова о. 
Дмитро Близнюк залишив вагомий вклад у 
історії церкви, міста та області. Його ревне 
пастирське служіння випало на непростий 
час – комуністична ідеологія боротьби із ре-
лігією, становлення Незалежної України як 
самостійної держави, відродження УГКЦ, 
УАПЦ, УПЦ КП.

Декан о. Дмитро Близнюк за час слу-
жіння у м. Косові завоював високий автори-
тет серед віруючих людей, ніколи не ішов на 
компроміси із атеїстичною владою, за що не-
одноразово піддавався шаленому тиску і від-
критому шантажу – чи проти нього особисто, 

чи утисками і приниженням дітей за участь 
у Різдвяних і Пасхальних богослужіннях . 
Сьогодні ще є свідки тих часів, коли Таїнства 
Хрещення та Вінчання проводились під по-
кровом ночі у домі о. Дмитра, за що він нара-
жав себе і свою сім’ю на небезпеку каральної 
системи за прояв релігійності. З самого по-
чатку служіння о. Дмитро звершував бого-
служіння українською мовою, хоча у ті часи 
Російська церква неприхильно ставилась 
до ініціативи молодого священика, не ви-
стачало богослужбових книг рідною мовою, 
але отець Дмитро налагодив листування із 
Православною церквою Канади, звідки над-
ходила література не тільки богослужбового 
характеру українською мовою, але й історія 
церкви у Канаді та Україні.

До курортного міста Косова завжди 
приїжджали на лікування та відпочинок ві-
домі люди України, які черпали сили у Кар-
патському краї, і часто життя зводило небай-
дужих до історії України людей саме у церкві 
Різдва Івана Хрестителя. Присутність у місті 
Косові репресованого о. Василя Романюка 
(майбутнього Патріарха Володимира), який 
ніс священиче служіння на Косівщині (с. Ба-
бин 1983 р. с. Рожнів 1986 р с. Пістинь 1987 
р.), не давало спокою органам комуністичної 
влади, і о. Дмитро багато докладав зусиль 
для адаптації після заслання і відновлен-
ня священичого служіння о. Василя. Саме у 
церкві м. Косова о. Василь Романюк прийняв 
монаший постриг з іменем Володимир.

Окрема сторінка життя церкви у Косо-
ві – Храмове свято 7 липня. З довколишніх 
сіл та районів приходили і приходять пішим 
ходом багато прочан – для них це був ковток 
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віри та впевненості у житті. Щороку проща 
збирала тисячі людей, які з об’єктивних при-
чин не могли відвідувати свої церкви через 
страх бути звільненими із роботи.

З Верховинщини, Снятинщини, Коло-
мийщини та з багатьох інших регіонів облас-
ті вервечкою сходились на вечір 6 липня на 
Всенічну відправу до церкви віруючі. До Тай-
ни Сповіді приступало кількасот спраглих і 
обтяжених буденними клопотами людей, які 
знаходили у церкві чуйне ставлення о. Дми-
тра – пораду, підтримку та настанову для 
нових звершень. Багато прочан залишалось 
ночувати в церкві, відчуваючи сильне духо-
вне піднесення у намоленому роками храмі 
Різдва Івана Хрестителя.

Часто розділити радість Храмового свя-
та приїжджали священики: декан Снятин-
ський о. М. Марусяк, о. М. Коржинський, о. 
Я. Стефанюк, о. В. Близнюк, о. М. Купчак, о. 
Д. Коцаба, о. Н. Слободян, о. Ю. Павличко, 
о. І. Сабадаш, о. П. Дяків, о. М. Ужитчак, о. 
Р. Олексюк, о. М. Ганущак та багато інших.

З самого початку служіння о. Дмитро 
був пунктуальним і вимогливим до себе і до 
ввірених йому парафіян. Всі добре знали, що 
отець Дмитро чітко дотримувався свого слова 
– призначені треби і обряди здійснювались 
без запізнення у домовлений час. Ніколи не 
вимагав особливого ставлення до себе і за-
вжди намагався підтримати людину у скрут-
ний для неї час. Співчуття і милосердя – не 
просто слова у його житті. 

Маючи добрий приклад священичого 
служіння, багато молодих юнаків пішло за 
прикладом доброго пастиря – важко сьогод-
ні перерахувати тих, кому о. Дмитро дав своє 

благословення на священичу стежину. Бага-
то з них вдячні за добрий приклад, дехто зра-
див і швидко забув про доброту і милосердя 
– Бог всім суддя, але ніколи і ніхто не може 
звинуватити о. Дмитра у корисливості і влас-
ній вигоді.

Ревний служитель, щирий патрі-
от України, мудрий керівник і відданий 
сім’янин – таким він закарбувався у пам’яті 
рідних і прихожан церкви Різдва Івана Хрес-
тителя м. Косова.

За увесь час служіння брав активну 
участь у релігійно-громадському житті міста 
Косова та деканату. Немає жодної парафії у 
Косівському та Верховинському деканатах, 
де б о. Дмитро не відвідав громади, цікав-
лячись про стан храмів, звершував нагляд 
за служінням духовенства, реагував на кон-
фліктні ситуації в окремих парафіях.

За час служіння нагороджений церков-
ними відзнаками: Архиєпископом Йосифом 
– у 1972 році – скуфією, 1973 – камилавкою, 
1978 – нагрудним золотим хрестом, 1980 
– протоієрейством, у 1983 Архиєпископом 
Макарієм – «палицею», 1984 – золотим на-
персним хрестом з прикрасами, у 1987 році 
– митрою, 1988 році – орденом Святого Во-
лодимира Великого ІІІ ступеня; у 1995 році 
митрополитом Андрієм – правом носіння 
другого хреста з оздобами; благословенними 
церковними та державними грамотами .

Головною нагородою для о. Дмитра 
Близнюка була любов парафіян до свого пас-
тиря – люблячого батька, який знаходив му-
дрі слова в тяжких життєвих обставинах. 
Строгий,  але справедливий, який практично 
не мав часу на власну сім’ю – увесь час від-

До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Всенічне богослужіння у церкві Різдва Івана Хрестителя 6 липня 1987 р.
Зліва направо: о. Василь Близнюк, о. Василь Романюк (у майбутньому патріарх Володимир),

о. Дмитро Близнюк, о. Михайло Кицелюк

Духовенство церкви різних періодів її діяльності
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Світлина на пам’ять після звершення архиєрейського богослужіння (1988 р.).
Перший ряд: о. Борис Михайлюк, о. Дмитро Близнюк, архиєпископ Макарій, 

о. Михайло Федишин, о. Михайло Марусяк
Другий ряд: о. Юрій Павличко, о. Дмитро Сливоцький, о. Василь Близнюк, о. Миколай Сисонюк, о. Дмитро Коцаба

Третій ряд: о. Яків Стефанюк, о. Василь Іроденко, о. Михайло Купчак

До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Дияконська хіротонія о. Дмитра Близнюка у храмі Одеської духовної семінарії
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Слово-звернення до учасників мітингу-реквієму

До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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о. Дмитро Близнюк звершує чин Вечірні
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«Благословення Господнє»

До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Світлина на згадку з нагоди престольного свята Різдва Івана Хрестителя (1986 р.) 
поруч дому о. Дмитра Близнюка.

Стоять: о. Михайло Кицелюк, імость Любов Кицелюк, о. Василь Романюк, о. Михайло Купчак, 
о. Дмитро Садов’як, о. Дмитро Коцаба, о. Михайло Федишин, о. Мирослав Вінтоняк, о. Дмитро Близнюк, 

о. Микола Щербатюк, о. Юрій Павличко, імость Анна Близнюк, о. Петро Дяків. 
Сидять: імость Марія Дяків, імость Ольга Вінтоняк, імость Ірина Щербатюк, імость Галина Павличко,

 імость Анна Садов’як, Ростислав Близнюк
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Світлина на згадку після всенічної відправи 6 липня 1987 р.
Перший ряд: о. Дмитро Коцаба, о. Дмитро Близнюк, о. Юрій Павличко, о. Михайло Кицелюк

Другий ряд: о. Василь Близнюк, голова церковного братства Володимир Процюк, 
о. Микола Щербатюк, о. Василь Воєвода
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Таїнство Хрещення над онуком Романом 12 липня 1998 року
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Храмове свято Різдва Івана Хрестителя (1999 р.).
Зліва направо: о. Любомир Куцак, о. Василь Близнюк, о. Дмитро Близнюк, о. Михайло Мізюк
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Недільна школа

Таїнство Першої Сповіді 
і урочистого Святого Причастя.
На світлині: Рома та Оля Шаль 

Духовенство церкви різних періодів її діяльності
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Чин освячення статуї 
Матері Божої 

у центрі м. Косова (2002 р.)

Йорданське освячення води
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о. Дмитро Близнюк та син о. Ростислав Близнюк із чудотворною іконою «Зглянься на Покору» (2003 р.)

Духовенство церкви різних періодів її діяльності
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Слово до віруючих

До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Чин освячення виставкової зали 
Косівської регіональної Спілки 

художників України 

о. Дмитро Близнюк 
та дяк Дмитро Федорчук

Духовенство церкви різних періодів її діяльності
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о. Дмитро Близнюк Йорданське освячення води на р. Рибниці

До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Нагородження голови Косівської РДА Івана Саєвича 
єпископом Іоаном 7 липня 2002 р.

Духовенство церкви різних періодів її діяльності
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о. Дмитро Близнюк та син 
о. Ростислав освячують паску

До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Кадіння перед освяченням пасок

Духовенство церкви різних періодів її діяльності
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Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Митрофорний протоієрей Іван Близнюк Протоієрей Ростислав Близнюк
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До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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давав на служіння церкві і людям. У той час , 
коли священику під час Таїнства Священства 
одягають нагрудний хрест, на зворотній сто-
роні є викарбований напис: «Зразком будь 
для людей – вірою, життям, любов’ю».

Усе на землі має свій початок, усе –кі-
нець. 20 жовтня 2004 року на 61-му році жит-
тя закінчив земний шлях, прийнявши напе-
редодні Таїнство Соборування, митрофорний 
протоієрей Дмитро Близнюк, настоятель 
церкви Різдва Івана Хрестителя м. Косова.

Попрощатись із о. деканом Дмитром 
прибуло більше 60-ти священиків (право-
славні, греко-католики, римо-католики), 
митрополит Галицький Андрій (Абрамчук) 
очолив парастас у домі о. Дмитра, чин свяще-
ничого похорону здійснив єпископ Коломий-
ський і Косівський Іоан (Бойчук). 

Похоронений біля церкви Різдва Івана 
Хрестителя у ряду, де поруч лежать настоя-
телі…

 Життя священика є не простим з огля-
ду на жертовне служіння – пастир, учитель, 
лікар душ людських. Важливе місце у житті 
о. Дмитра займала імость Анна, яка допома-
гала щоденною працею.

«Жінка спасеться через народження ді-
тей, якщо буде у вірі й любові та в святості з 
цнотою» (1 Тим. 2.15) [1].

Виховання дітей, вся домашня праця 
випала на руки пані Анни, яка з вірою у Бога 
несла нелегкий хрест дружини священика. 
Всю свою любов імость Анна віддавала сім’ї 
– дітям та чоловікові о. Дмитру. 

«Щасливий чоловік доброї дружини, 
і число днів його – подвійне. Дружина до-
брочесна радує свого чоловіка і літа його на-

повнить миром; добра дружина – щаслива 
доля: вона дається у наділ тим, хто боїться 
Господа» (Сир. 26. 1-3) [1]. 

Імость Анна була вихована у христи-
янському дусі, що дозволило їй у непростих 
життєвих моментах проявити витривалість і 
розуміння, адже протягом всього сімейного 
життя не нарікала на нелегку долю.

Як мати, народила і виховала разом із 
о. Дмитром трьох дітей, як дружина – за-
вжди була поруч і переносила всі випробу-
вання долі. 

Донька о. Дмитра Близнюка Любов 
Корольчук (Близнюк) після закінчення Ко-
сівської СШ № 1 вступила у Тернопільський 
фінансовий інститут, по закінченні якого 
пішла працювати у фінансове управління Ко-
сівської РДА, а після створення Державного 
казначейства працювала на посаді началь-
ника відділу і у 2001 році очолила колектив, 
де працює і сьогодні, виховує двох доньок 
– Іванку (1992 р. н. – студентку 3-го курсу 
Прикарпатського національного університе-
ту ім. В. Стефаника) та Даринку (1998 р.н. – 
ученицю 8-го класу Косівської ЗОШ № 1).

«Хто любить свого сина, той нехай час-
тіше карає його, щоб згодом утішатися ним. 
Хто наставляє свого сина, той буде мати допо-
могу від нього і серед знайомих буде хвалити-
ся ним. Хто навчає свого сина, той збуджує за-
здрість у ворога, а перед друзями буде радіти 
за нього. Помер батько його – і ніби не вмирав, 
тому що залишив після себе подібного до себе; 
за життя свого він дивився на нього й утішав-
ся, і при смерті своїй не засмутився; для воро-
гів він залишив у ньому месника, а для друзів 
– того, хто воздає подяку» (Сир.30.1-6) [1]. 

До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Син о. Іван Близнюк закінчив Косів-
ську СШ № 1, вступив у Івано-Франківське 
музичне училище ім. Д. Січинського по кла-
су кларнет, яке закінчив у 1991 році із від-
знакою, у тому ж році вступив у Івано-Фран-
ківську духовну семінарію, яку закінчив у 
1994 році. Цього ж року вступив у Київську 
духовну академію, яку закінчив в 1998 році. 
Після закінчення Академії направлений у 
Косівський деканат. Батько о. Дмитро дору-
чив несення священичого служіння молодо-
го сина у с. Старий Косів, в якому почали спо-
руджувати новий храм Успіння Пресвятої 
Богородиці (старий згорів 27.08.1944 року 
під час воєнних подій). У 1999 році громада 
с. Старий Косів доручила  о. Івану Близнюку 
нелегку справу – будівництво храму, обрав-
ши його Головою Парафіяльної ради. Авто-
ритет і життєвий досвід о. Дмитра допоміг 
синові у нелегкій справі. У 2003-му році від-
булось перше богослужіння у новозбудовано-
му храмі – о. Дмитро Близнюк гордився своїм 
сином, так як і сам звершував богослужіння 
у Старому Косові, доки син о. Іван навчався у 
Київській духовній академії. Паралельно до 
будівництва храму о. Іван Близнюк вступає у 
2005 році у Чернівецький національний уні-
верситет ім. Ю. Федьковича (спеціальність 
– філософія-релігієзнавство), який закінчив 
у 2010 році, отримавши кваліфікацію релігі-
єзнавець, викладач філософсько-релігієзнав-
чих дисциплін. У 2010 році почав викладати 
у Старокосівській ЗОШ І-ІІІ ступенів христи-
янську етику.

Після смерті о. декана Дмитра Близню-
ка правлячий єпископ Іоан (Бойчук) за по-
годженням священиків призначив о. Івана 

Близнюка деканом Косівським УПЦ КП.
На даний час церква Успіння Пресвя-

тої Богородиці с. Старий Косів на стадії за-
вершення будівництва – храм розписаний в 
середині львівськими іконописцями зі збере-
женням декоративних елементів національ-
ної гуцульської культури… 

Дружина о. Івана Ірина – дитячий тех-
нік-ортодонт, працює у Косівській ЦРЛ, 
донька Христина (1993 р.н.) – студентка  2-го 
курсу Івано-Франківського національного 
медичного університету, син Роман (1998 
р.н.) – учень 8 класу Косівської ЗОШ № 2.

Після смерті батька настоятелем церк-
ви Різдва Івана Хрестителя м. Косова єписко-
пом Коломийсько-Косівським Іоаном указом 
№ 98 від «04» листопада 2004 року призна-
чений о. Ростислав Близнюк.

Після закінчення Косівської ЗОШ № 1 
у 1996 році, навчався у Івано-Франківській 
духовній семінарії, по закінченні якої з 2002 
року допомагав батькові у служінні на пара-
фіях м. Косів та с. Город. У 2002 році одру-
жився з Наталією Салапатою (за освітою фар-
мацевт). Виховують сина Дмитрика (2002 
р.н.) і доньку Вероніку (2007 р.н.). 

За час правління молодого священика 
у церкві Різдва Івана Хрестителя був позоло-
чений іконостас, замінені вікна, двері, про-
ведене електричне опалення. 

Життя продовжується…

Декан Косівський,
митрофорний протоієрей

Іван Близнюк 

Духовенство церкви різних періодів її діяльності
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ЦЕРКОВНЕ БРАТСТВО ТА ХОР МОНАСТИРСЬКОЇ ЦЕРКВИ 
РІЗДВА ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ

Столітня історія Монастирської церкви 
є відображенням натхненної праці на славу 
Божу тисяч парафіян, котрі залишили в ній 
часточку своєї душі та трудолюбивих рук. 
Славні її сини та дочки, котрі не лише молит-
вою, але й турботою про її облаштування, роз-
виток прихрамового простору, будівництво 
та відновлення всієї церковної інфраструк-
тури заслуговують на подяку та шану. В усі 
часи діяльності церкви священики отри-
мували найперше допомогу від церковного 
братства: дяка, паламаря та членів церков-
ної управи. Активісти, котрі завжди брали 
на себе всю роботу з організації храмових за-
ходів та проведення богослужінь, виконання 
всіх  будівельних та відновлювальних робіт. 
За весь столітній період діяльності Монас-
тирської церкви таких людей було дуже ба-
гато, і, на жаль, сьогодні немає повної інфор-
мації про кожного з них. Та й не задля слави 
чи похвали людської працювали, працюють 
і будуть трудитися церковні брати та сестри, 
а во славу Божу та задля процвітання рідної 
церкви. Згадаймо та вшануймо їх.

Паламарями служили в Монастирській 
церкві Різдва Івана Хрестителя Іван Паси-
мок (помер 1970 р.), Михайло Фокшей (по-
мер 1977 р.), Іван Кошелюк (помер 1965 р.), 
Дмитро Нагнибидюк (помер 1977 р.), Мико-
ла Ференчук – дзвонар (помер 2002 р.).

Тепер з усіма церковними ритуалами 
справляється паламар Михайло Нагнибидюк.

Старшими братами (головами церков-
них рад) Монастирської церкви Різдва Івана 
Хрестителя були протягом багатьох років 
Михайло Джуранюк, Іван Пасимок, Ста-
ніслав Цісак, Василь Горбовий, Володимир 
Процюк, Іван Кошак, Михайло Колісник, 
Степан Балагурак, Андрій Тершак, Дмитро 
Мартинюк. 

Процюк Володимир Петрович на-
родився 10 січня 1919 року. 1940 року його 
забрали до армії і аж 1947 року повернувся 
додому. Після війни працював у Челябінську 
на нікелевому заводі, випікав хліб. Пізніше 
на фабриці «Гуцульщина» був ткачем, брига-
диром килимарної бригади. 

Головою церковного комітету обраний 
1978 року і впродовж 16 років виконував ці 
обов’язки. За цей період у церкві було зро-
блено ремонт, оновлено інтер’єр, замальова-
но ґанки та встановлено двері. Володимир 
Петрович активно відстоював територію від-
криття нового цвинтаря на вулиці Павлика. 
Пізніше до нього звернулися люди за допо-
могою, щоб відкрити цвинтар на Москалівці. 
Казав, що цвинтар буде не для нього, а для 
людей. Добивався дозволу на те, щоб дзво-
нити із дзвіниці. І хоча районна влада була 
проти, Володимир Петрович з однодумцями 
добилися свого і на відзначення 1000-ліття 
хрещення України-Руси дзвони Монастир-
ської церкви Різдва Івана Хрестителя опові-
щали парафію про велике свято.
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Процюк 
Володимир Петрович 

(1919 – 1994 рр.),
голова церковного комітету 

з 1978 по 1994 рік

Мартинюк 
Дмитро Васильович,

голова церковного комітету 
з 1994 –2005 рр.

Нагнибидюк Михайло Дмитрович,
паламар церкви Різдва Івана Хрестителя
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За заслуги перед церквою Процюк Во-
лодимир Петрович був нагороджений декіль-
кома грамотами від Єпископа. Він відійшов у 
вічність 31 травня 1994 року.

Мартинюк Дмитро Васильович, на-
родився 25 вересня 1929 року у м. Косові в 
багатодітній дружній сім’ї. 42 роки працю-
вав різьбярем у ВХО «Гуцульщина».

За період, коли Дмитро Мартинюк був 
старшим братом церкви, було виконано ба-
гато будівельних та відновлювальних робіт, 
зокрема перекрито дах на церкві, побудовано 
капличку на новому кладовищі на вул. Пав-
лика, обгороджено цвинтар, прокладені до-
ріжки навколо церкви, побудовано дзвіницю 
та резиденцію. 

Коли будували капличку, то, незважа-
ючи на супротив деяких людей, саме Дмитро 
Мартинюк настояв на тому, щоб стеля була 
зроблена півкруглою, що значно збільшило 
місце для встановлення та збереження цер-
ковних речей. 

Дмитро Васильович у своїх спогадах 
постійно підкреслює, що до виконання цих 
робіт долучалося багато людей, і він завдя-
чує меценатам, котрі сприяли церкві. Він 
пригадує, що коли будували дзвіницю та 
резиденцію, велику матеріальну допомогу 
надала виробничо-будівельна фірма «Про-
мінь» під керівництвом директора Богдана 
Васильовича Юрчишина. Вони забезпечили 
вапно для побілки резиденції, пісок, цеглу та 
інші матеріали. Дмитро Мартинюк каже, що 
ніколи не було відмови про допомогу. Одно-
го разу він чекав Богдана Юрчишина зранку 
біля фірми, а люди все підходять і підходять, 

бо у кожного свої проблеми. Тоді Богдан Ва-
сильович сам підійшов до нього і сказав, що 
Дмитро Васильович ніколи так не дочекаєть-
ся, і запитав, яку необхідно надати допомогу 
церкві. Питання було вирішене. Дерево на 
дзвіницю та резиденцію порізали задарма. 
Для церкви на пилорамі всю ніч люди вико-
нували роботи і вранці у неділю прийшли з 
тартака забруднені. Посідали коло церкви і 
розповіли про все отцю-декану. 

– А ви трохи обтріпайтесь і йдіть до 
церкви, – каже отець Дмитро.

– Так же люди будуть ззиратися!
– Нехай дивляться. Ви не прийшли з 

прогулянки, ви тяжко працювали. 
Одного разу Дмитро Васильович тяж-

ко захворів, так, що не міг до дверей дійти. 
Але Бог допоміг. І коли пан Мартинюк повер-
нувся до церкви після річної перерви і пере-
ступив рідний поріг, відчув її одухотворений 
дух, божественну атмосферу, таку дорогу і 
важливу в його житті.

Мартинюк Дмитро Васильович зро-
бив великий внесок у справу духовного від-
родженння та розвитку церкви Різдва Івана 
Хрестителя, за що нагороджений двома гра-
мотами від єпископа Андрія та єпископа Ко-
ломийсько-Косівського Іоана. 

«Нехай святиться ім’я Твоє…», – з цими 
словами на устах священика була створена 
церковна двадцятка, братство і сестринство.

Наведення порядку в церкві стало тим 
стержнем для о. Ростислава, який несе відпо-
відальність за Божий храм.

У 2005 році отець декан Іван Близнюк по-
рекомендував обрати нову парафіяльну раду:

До 100 - річчя монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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– головою парафіяльної ради – о. Рос-
тислав Близнюк;

– заступники голови парафіяльної ради – 
Радиш В.Г., Шикман І. Я., Шикман П. Я.

Радиш Василь Гаврилович з жовтня 
2005 року і по даний час є заступником голо-
ви парфіяльної ради. Він пройшов складний 
життєвий шлях, шанована в районі людина, 
що довів самовідданою працею на важливих 
ділянках державної роботи. Василь Гаврило-
вич народився 1939 року в селі Новоселиця 
Снятинського району. Закінчивши Джурів-
ську середню школу 1957 року, працював на 
шахті в Луганській області, на Заболотівсько-
му райхарчкомбінаті. Після закінчення 1963 
року Чернівецького житлово-комунального 
технікуму старшим інженером Київського 
проектного інституту «Діпроміст». З січня 
1967 року по липень 1979 року – районний 
архітектор Косівського райвиконкому. В цей 
час закінчив Львівський сільськогосподар-
ський інститут. З липня 1979 переведений 
на посаду начальника міжгосподарського 
відділу Косівського райвиконкому, а з лю-
того 1996 року на посаду завідуючого відді-
лу будівництва, транспорту і зв’язку. За цей 
час під його керівництвом побудовано шість 
церков, десятки шкіл та дитячих садків, гро-
мадські будівлі, газифіковано 8 населених 
пунктів. 

З травня 2000 року Василь Гаврилович 
на заслуженому відпочинку, однак він і далі 
постійно працює на благо своїх земляків та 
парафії – обирався депутатом районної Ради 
другого демократичного скликання (1994 
– 1998 рр.),членом виконкому Косівської 

Церковне братство та хор Монастирської церкви

Радиш Василь Гаврилович, 
заступник голови парафіяльної ради 

церкви Різдва Івана Хрестителя



108

Шикман Петро Ярославович, 
заступник голови парафіяльної ради 

церкви Різдва Івана Хрестителя

Шикман Іван Ярославович, 
заступник голови парафіяльної ради 

церкви Різдва Івана Хрестителя
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Фокшей Ігор Богданович, 
голова ревізійної комісії 

церкви Різдва Івана Хрестителя

Тершак Федір Андрійович, 
заступник голови ревізійної комісії 
церкви Різдва Івана Хрестителя

Церковне братство та хор Монастирської церкви
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міської Ради 5 скликання (2006 – 2011 рр.). 
Василь Гаврилович Радиш докладає чимало 
зусиль для розбудови та відновлення церкви 
Різдва Івана Хрестителя.

Головами ревізійної комісії були Воло-
димир Перешлюга (помер 1992 р.), заст. Ми-
хайло Генсецький (помер 1993 р.); Микола 
Майданюк, заст. Микола Стринадюк.

Сьогодні голова ревізійної комісії – 
Фокшей Ігор Богданович (народився 20 квіт-
ня 1949 року у місті Косові).

Навчався в Косівській восьмирічній 
школі, а 1969 року закінчив Косівський тех-
нікум народних художніх промислів і здобув 
освіту художника. З 1972 р. працював вчите-
лем в селі Брустури, а через 5 років перевівся 
в Косівську ЗОШ І-ІІІ ст. №2, де працює педа-
гогом до сьогодні. 1989 року закінчив худож-
ньо-графічний факультет Івано-Франківсько-
го педагогічного інституту ім. В. Стефаника.

Відмінник освіти України, вчитель-ме-
тодист, спеціаліст вищої категорії, лауреат 
премії ім. І. Пелипейка.

Депутат 2-ох скликань Косівської місь-
кради 2004-2010 р.р.

Заступники голови ревізійної комісії 
– Лаврук Василь Дмитрович, Тершак Федір 
Андрійович.

З 2005 і донині обов’язки заступника 
голови ревізійної комісії виконує Лаврук Ва-
силь Дмитрович (народився 1 лютого 1958 
року в м. Косові). Після закінчення середньої 
школи 1975 року навчався в Коломийській 
школі ДТСААФ. З 1976 р. по 1978 р. прохо-
див армійську службу в Чехословаччині. З 
1978 р. по 2002 р. працював майстром по тка-

цтву на ВХО «Гуцульщина» та у художньо-
виробничому комбінаті міста Косова. З 1993 
р. займався торгово-посередницькою діяль-
ністю та вів малий бізнес.

У 2005 році на зборах церковної грома-
ди був обраний заступником голови ревізій-
ної комісії церкви Різдва Івана Хрестителя в 
м. Косові.

Тершак Федір Андрійович народив-
ся 27 серпня 1959 року в місті Косові Івано-
Франківської області.

Після закінчення в 1976 році Косівської 
середньої школи № 1 вступив на математич-
ний факультет Чернівецького державного 
університету. У 1981 році закінчив навчаль-
ний заклад і одержав диплом із кваліфікаці-
єю математика, викладача.

У цьому ж році, прийнятий на роботу в 
навчальну частину Івано-Франківського ін-
ституту нафти і газу.

З грудня 1983 по березень 1989 року 
працював на інженерних посадах в Косів-
ському районному відділі статистики.

З 1989 року по 2000 р. та з 2005 по 2006 
рр. працював інженером- програмістом в Ко-
сівській центральній районній лікарні.

З 2006 року і по даний час працює завід-
увачем комп’ютерної лабораторії Косівсько-
го інституту прикладного та декоративного 
мистецтва Львівської національної академії 
мистецтв.

Одружений. Дружина – Тершак Олена 
Романівна – працює головним контролером-
ревізором в Косівському КРВ. 

Скарбником церкви була Ольга Бович – 
(померла 1997 р.),  яка пропрацювала 19 років.

До 100 - річчя монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Лаврук Василь Дмитрович, 
заступник голови ревізійної комісії 
церкви Різдва Івана Хрестителя

Павлик Наталія Романівна, 
скарбник церкви Різдва Івана Хрестителя

Церковне братство та хор Монастирської церкви
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Сьогодні скарбником є Павлик Наталія 
Романівна (працює 1986 року). 

Наведенням порядку в церкві та на 
церковному подвір’ї сумлінно працювали 
сестриці церкви: Марія Майданюк (померла 
1973 р.), Параска Майданюк (померла 1975 
р.), Віра Шаповал (померла 1980 р.), Катери-
на Волощук (померла 1981 р.), Марія Бович 
(померла 1990 р.), Галина Моканюк (померла 
1995 р.), Магдалина Кабин (померла 2001 р.), 
Катерина Богдан, Анна Шкром’юк, Васили-
на Колісник, Марія Кабин (померла 2005 р.), 
Ганна Бович, Магдалина Тершак.

Продовжують служити сестрицями в 
церкві і справляються зі своїми обов’язками 
в Божому храмі та з наведенням порядку на 
території церкви Ядвіга Лаврук, Уляна Пив-
нюк, Марія Удудяк, Марія Григорчук, Ган-
на Горбова, Анна Павлик, Ірина Довбенчук, 
Христина Стринадюк, Наталка Павлик, Ма-
рія Хімяк.

Дзвонар Цикаляк Петро Сільвестро-
вич народився 8 жовтня 1943 року в м. Ко-
сові. Закінчив у 1957 р. Косівську семирічну 
школу, згодом профтехучилище в м. Угніві 
Сокальського району Львівської області. В 
1970 р. закінчив Косівську вечірню серед-
ню школу. Працював в рембуддільниці, ВХО 
«Гуцульщина», в Косівській пожежній час-
тині. В 1980 році закінчив курси у Вінниць-
кій пожежній школі.  

З 1975 року прислуговував у церкві, був 
членом ревізійної комісії, церковної двад-
цятки, дзвонар.

Гордістю нашого Божого храму є цер-
ковний хор, який у 1958 р. організував отець 

Леонтій Борса. Репетиції хору відбувались 
систематично, і це давало чудовий результат. 
Хор звучав професійно. Отець Леонтій був ви-
могливим до себе і своїх хористів. Він допо-
магав регенту Володимиру Михайловичу Га-
лицькому організувати і навчити церковний 
хор. Це було у післявоєнний період.

До цього регентами були Йосип Тріска, 
Анна Когут (1899-1989), яка приїхала до Ко-
сова у 1935 році, де працювала у спілці «Гу-
цульське мистецтво». На перших порах вона 
була учасницею, а пізніше стала організато-
ром і диригентом хору Монастирської церк-
ви. За сім років перебування у Косові керува-
ла жіночим, чоловічим, мішаним і дитячим 
хорами, репертуар яких був виключно укра-
їнським. Також хором керували дяк Михай-
ло Каплич з 1940 по 1985 рр., Остап Романів, 
імость Карпінська, дяк Дмитро Федорчук, 
який працює по сьогоднішній день.

Протягом 53 років пропрацював дя-
ком Каплич Михайло Михайлович, уро-
дженець міста Косова (народився 10 серпня 
1916 року). Він ще змалечку разом з бать-
ком, старшим братом при церкві Св. Трійці, 
ходив до  Монастирської церкви. Тому ще 
молодим 17-річним хлопцем Михайло заго-
рівся бажанням співати у церковному хорі. 
Маючи чудовий баритональний голос, чи-
тав апостола. Церковні книги були написані 
старослов’янською мовою, тому він самотуж-
ки вивчив її, не маючи музичної грамоти, 
опанував церковний спів Богослужіння.

1939 року Михайло Михайлович брав 
участь в польсько-німецькій війні, попав у 
полон. Дякуючи Богові, що залишився жи-

До 100 - річчя монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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На світлині церковна управа храму Різдва Івана Хрестителя.
Зліва направо. Стоять: Федір Тершак, Ігор Фокшей, Дмитро Федорчук, Михайло Нагнибидюк, 

о. Ростислав Близнюк, Василь Радиш, Петро Цикаляк, Ярослав Лаврук, Іван Шикман, Петро Шикман.
Сидять: Наталія Павлик, Христина Стринадюк, Уляна Пивнюк, Марія Григорчук, Ядвіга Лаврук, 

Оксана Бондаренко, Марія Удудяк, Ганна Горбова

Церковне братство та хор Монастирської церкви
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Цикаляк Петро Сільвестрович, 
дзвонар церкви Різдва Івана Хрестителя
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вим, він твердо вирішує стати дяком. Отець 
Ткачук Йосиф 19 червня 1946 року призна-
чає М.Каплича дяком у церквах Св. Трійці 
м. Косова, Св. Стефана с. Город і Св. Василія 
Великого на Москалівці.

Дяк М. Каплич самовіддано працював, 
незважаючи на важкі сталінські часи, на пе-
реслідування влади, він своєї віри не зрікся і 
не зрадив. Організувавши церковні хори при 
трьох церквах, навчав дяківства теперішньо-
го дяка Дмитра Федорчука при церкві Різдва 
Івана Хрестителя та Михайла Баранюка при 
церкві Св. Василія на Москалівці. 

Михайло Михайлович був добрим сто-
ляром і садівником. Люди згадують його як 
розумного та ерудованого в різних сферах 
життя чоловіка. 

Дяк М. Каплич за півстолітній час пра-
цював з о. Й. Ткачуком, о. Л. Борсою, о. Є. 
Карпінським, о. Д. Близнюком у церкві Різд-
ва Івана Хрестителя до 1987 р.  З 1990 по 
1994 роки дякував з о. Іваном у церкві Св. 
Василія, відразу коли відкрили церкву та до-
зволили Богослужіння.

Помер  Каплич Михайло Михайлович 
на 90-му році життя, 9 липня 2006 року і був 
похований на Москалівському цвинтарі. 

Зі слів дочки Марти

Федорчук Дмитро Васильович (1955 року 
народження) з 1962 по 1972 р. навчався у Пістин-
ській СШ, де закінчив 10 класів. У церкві с. Піс-
тинь  почав співати у 1970 році як помічник дяка.

1973-1975 рр. служба в армії. Після ар-
мії дякував в с. Пістинь вже самостійно з о. 

Романом Миронівом, 
о. Василем Воєводою, 
о. Василем Романю-
ком, але без реєстра-
ції. Дякував у селах: 
Брустури, Шепіт, 
Річка із о. Володими-
ром Лучком.

У 1981 році по-
вернувся дякувати в 
с. Пістинь та с. Ми-
китинці із о. Іваном 
Федораком, о. Ми-
хайлом Синежуком 
до 1987 року.

За клопотанням 
о. Дмитра Близнюка 
був зареєстрований 
при церкві Різдва 
Іван Хрестителя у        
місті Косові.

Одночасно дяку-
вав у селах Соколів-
ка, Город, Ст. Косів, 
с. Вербовець. У церк-
ві Богородиці с. Ст. 
Косів організував ді-
ючий церковний хор.

У даний час 
Дмитро Федорчук дя-
кує з о. Ростиславом Близнюком при церкві 
Різдва Івана Хрестителя в м. Косові та церкві 
св. первм. Стефана в с. Городі.

При о. Д. Близнюкові довгий час ке-
рувала хором Я. М. Сорохан. За час її  керу-
вання хор збагатився різноманітними кла-

Каплич 
Михайло Михайлович, 

дяк Монастирської церкви 
(1940 – 1985 рр.)

Церковне братство та хор Монастирської церкви
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Федорчук Дмитро Васильович, 
дяк церкви Різдва Івана Хрестителя

сичними творами К. Стеценка, Людкевича, 
Д. Бортнянського. Ярославою Михайлівною 
був проведений ювілейний вечір, присвяче-
ний І. І. Огієнку. Вечір проходив на високо-
му професійному рівні. В ньому брали участь 
церковний хор, читці, інструментальний 
квартет та діти школи мистецтв.

Більше 30 років активними учасника-
ми церковного хору були Процюк Д., Перка-
тюк А., Майданюк Г., Лаврук С., Боєчко І., 
Довбенчук М., Кабин І., Юсипчук М., Гонду-
рак М., Бончук Г., Матійчак Ю. та інші.

На даний час склад хору поновився. 
Керує ним Романів З. К.. Хор не одноразово 
брав участь у районній розколяді, також у 
святах духовної музики. Був відзначений ба-
гатьма грамотами та подяками, зокрема Гра-
мотою з благословення Святішого Патріарха 
Київського і всієї Руси-України Філарета до 
2000-ліття Різдва Христового. В репертуарі 
хору твори духовної музики композиторів  М. 
Вербицького, К. Стиценка, Д. Бортнянсько-
го, М. Лисенка, А. Веделя. Багато зусиль для 
доброго звучання хору докладає дяк Дмитро. 
Його добрий музичний та гармонічний слух 
– то велика підмога для хору. Активними 
учасниками хору є Довбенчук М., Кабин І., 
Сорохан Я., Камінський Я., Воронкова Я., 
Дубровська X., Граблюк Г., Атаманюк О., а 
також багато учасників ансамблю «Осіннє 
золото».

До 100 - річчя монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Церковний хор Монастирської церкви (1936 р.)

Церковне братство та хор Монастирської церкви
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Церковний хор Монастирської церкви у 70-х роках

До 100 - річчя монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Церковний хор Монастирської церкви у 90-х роках

Церковне братство та хор Монастирської церкви
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Церковна коляда (1997 р.)

До 100 - річчя монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Церковний хор Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя (1999 р.)
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Церковний хор Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя та духовий оркестр м. Косова (2000 р.)
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Церковний хор Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя (2004 р.)

Церковне братство та хор Монастирської церкви
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Бечкова неділя 2012 р. Херувимська пісня

До 100 - річчя монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Зоряна Кирилівна Романів – регент церковного хору 
церкви Різдва Івана Хрестителя

Церковне братство та хор Монастирської церкви
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Церковний хор Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя (2012 р.)
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1932-34 роки – проведено перший вну-
трішній розпис храму.

1977 рік – розпочато ремонт церкви. 
1978-1980 роки – проведено основні ро-

боти: 
– очищено від сміття горища притворів; 
– відремонтовано продіравлені підсофі-

ти і стіни;
– промито і відновлено образи та іконо-

стас;
– заново відмальовано весь внутрішній 

розпис храму з частковою зміною і доповне-
нням;

– закрито і засклено обидва входи;
– замінено і засклено всі вікна;
– замінено електропроводи і доповнено 

електроосвітлення;
– вперше пофарбовано підлогу;
– покрито новою бляхою куполи і обши-

то стіни куполів і фасади;
– відремонтовано і пофарбовано зовніш-

ній шалюнок (обшивку);
– пофарбовано залишену стару бляху 

притворів і стріху (дах);
– відремонтовано дзвіницю (покрито 

бляхою і пофарбовано).
1980-1982 роки – придбано як дар ві-

рних «Хресну дорогу» (14 образів), «Вертеп» 
(стаєнку) Різдва Христового; інкрустовані 
мале «Панікадило» та «Євангеліє» – роботи 
Матійчака М. і Гавриша М.

1983 рік – проведено облицювання Го-

ВАЖЛИВІ ПОДІЇ В ІСТОРІЇ
КОСІВСЬКОЇ МОНАСТИРСЬКОЇ ЦЕРКВИ РІЗДВА ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ

ловного Престолу образами і різьбленими ра-
мами.

1984 рік – в лівому притворі церкви об-
лаштований Божий Гріб.

1985-1986 рр. – позолочено нижній 
ярус Іконостаса і Царських Врат.

Придбано новий інкрустований кивот, 
заново відмальовано всі образи другого ярусу 
іконостаса.

1987 рік – проведено облицювання жер-
товника, інкрустовано різьбленими рамами 
і іконами. Придбано 6 підсвічників, обгоро-
джено сіткою цвинтар.

1988 рік – встановлено камінний хрест 
біля церкви на честь 1000-ліття Хрещення 
Русі. 

Замінено надвірне покриття стін церк-
ви м. Косова, а також придбано ще 2 (два) 
підсвічники. 

Обгороджено Москалівський цвинтар.
1989 рік – викопано криницю біля 

церкви, зроблено столярні роботи даху і ві-
кон криниці. Зроблено Божий Гріб. Встанов-
лено підсилювачі у церкві.

1990 рік – розпочато будівнцтво госпо-
дарського будинку біля дзвіниці.

1991 рік – відбулося посвячення нового 
цвинтаря, в цьому ж році закопано і освячено 
хрест на цвинтарі і зроблено огорожу нового 
цвинтаря на вул. Павлика.

1994 рік – церковною громадою побудо-
вано капличку на новім цвинтарі, оброблено 
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фундамент довкола церкви заново та зробле-
но доріжки довкола фундаменту.

1996 рік – церковною громадою прове-
дено впорядкування цвинтаря біля церкви.

1997 рік – заміна хрестів на церкві на 
металеві з нержавіючої сталі, а також при-
дбано дзвони на дзвіницю і у капличку на 
вул. Павлика. П’ятдесятикілограмовий 
дзвін поофірували Підлетейчук Іван Володи-
мирович і Гавриш Остап Іванович.

1998 рік – придбано бляху на перекрит-
тя церкви. Меценатом виступив Шкрібляк 
Микола Васильович – заступник голови об-
лдержадміністрації.  Вишито нові рушники 
на Царські ворота і два образи, що по обидві 
сторони, на підсвічники, трійці та одинарні 
на тетраподі. 

Начальник Косівської міліції Сліпен-
чук Іван Іванович поофірував 6 м3 лісу і 5 м3 
Підлетейчук Іван Володимирович на блях-
лати.

До каплиці зроблено столярку пара-
фіянином Дреботюком Юрієм Івановичем. 
Гладило Любов пожертвувала троє дверей до 
Хрестільні, що у церкві.

Капличка на новому цвинтарі доведе-
на до порядку. Меценатами виступили член 
Спілки художників України Балагурак Іван 
Васильович і художнє оформлення вико-
нав Бович Макій Федорович. При будівни-
цтві каплички на вул. Павлика, резиденції 
біля церкви та впорядкуванні цвинтаря біля 
церкви неодноразово допомагали Радиш Ва-
силь Гаврилович та Данильців Володимир 
Миколайович.

1999 рік – вишито новий фелон, на який 
частину коштів пожертвував Дубей Володи-
мир Миколайович. Вишито пару шторів, які 
поофірувала  Рибчук Параска Іванівна. 

З 1990 року по 1999 рік роботи в новій 
резиденції виконано на 80 %. Меценатами 
виступили Богдан Юрчишин та Михайло Да-
нилюк.

У 1999 році пофарбовано куполи церк-
ви і розпочато перекриття цинковою бляхою 
в червні місяці  і завершено у жовтні. Про-
тягом цього часу закуплено фарби і помальо-
вано шалюнок довкола церкви, вікна, двері, 
ганки і криницю, а також сейф у церкві.

У 2000 році встановлено і освячено 
Хрест до Різдва Христового на честь свят-
кування Другого тисячоліття від дня наро-
дження.

У 2000 році зроблено фундамент на нову 
дзвіницю біля церкви.

У 2001 році вимуровано стіни дзвіниці, 
накрито бляхою, зроблено столярку дверей 
та вікон. Всі ці роботи виконано завдяки ме-
ценатам, а саме: голові облдержадміністрації 
п. Михайлу  Вишиванюку та голові обласної 
ради п. Зеновію Митнику.

У 2006 р. парафіяльною радою, на чолі 
з отцем Ростиславом Близнюком, виконано:

– внутрішню позолоту іконостасу;
– повністю замінено килимове покрит-

тя;
– підведено трьохфазну електролінію;
– замінено внутрішню електропровод-

ку;
– закуплено і підключено 5 обігрівачів;

До 100 - річчя монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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– ззовні оббито та реставровано фаль-
шбрусом ганки;

– прокладено пішохідні доріжки;
– встановлено нові подвійні пластикові 

вікна;
– прокладено асфальт з вулиці Неза-

лежності;
– обгороджено цвинтар на вул.Павли-

ка;
– заасфальтовано площадку біля ка-

плиці на вул. Павлика.
У 2006 році голова районної ради Рус-

лан Присяжний виділив кошти на капіталь-
ний ремонт храму та кошти для Косівської 
РЕС на будівництво трьохфазної електролі-
нії.

У 2010-2012 рр. виконано: 
– обгороджено сіткою територію нового 

цвинтаря на вул. Павлика;
– обштукатурено каплицю на цвинтарі 

на вул. Павлика;
– побудовано нову дорогу з вул. Серед-

ньої до вул. Павлика;
– викопано та облагороджено криницю 

на цвинтарі на вул. Павлика;
– встановлено меморіальну дошку па-

тріарху Мстиславу (Скрипнику Степану Іва-
новичу);

– проведено реставрацію дерев’яного 
хреста, на якому фігура розп’яття Ісуса 
Христа;

– пофарбовано дошки на церкві Різдва 
Івана Хрестителя;

– розписано образи для двох ганків 
церкви;

– проведено реставрацію дерев’яних 
ганків церкви з встановленням нових дубо-
вих дверей;

– відновлено та реставровано могили 
видатних людей м. Косова та священнослу-
жителів церкви Різдва Івана Хрестителя на 
цвинтарі.;

– зроблено покриття та виконано плит-
кою відмостки біля хреста Ісуса Христа (ди-
пломна робота студентів Косівського інститу-
ту прикладного та декоративного мистецтва 
Львівської національної академії мистецтв). 
Встановлено два світильники-ліхтарі. 

Пам’ятні дати важливих подій
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Надмогильний пам’ятник о. Дмитра Близнюка

До 100 - річчя монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя
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Надмогильні пам’ятники о. Леонтія Борси та о. Йосифа Ткачука

Надмогильні пам’ятники духовенства Монастирської церкви
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Меморіальна дошка встановлена на фасаді церкви Різдва Івана Хрестителя, 
з нагоди 15-ої річниці смерті Патріарха Володимира
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ПІСЛЯМОВА

Видатний український письменник О. Гончар так писав про значення церкви у  
житті українця: «... неможливо уявити собі цілісно і монолітно наше духовне життя 
без релігійних традицій, які міцно перепліталися між собою і творили одне ціле. У 
святинях, під час урочистих богослужень, відчуваєш дух нашої історії, культури 
минулого. То – наша гордість...». Саме такою протягом століть в усі важкі  періоди 
життя своїх парафіян є церква Різдва Івана Хрестителя, котра служить нам духовною 
Меккою для морального та духовного очищення, як дороговказ на добрі справи, 
наснагу, працю та творчість.

Редакційна рада книжки «До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана 
Хрестителя» висловлює щиру подяку всім, хто долучився до збору матеріалів і випуску 
в світ видання з нагоди 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя, 
яка не була закритою у роки Другої світової війни і в розпал войовничого атеїзму. 

Насамперед, доземний уклін та особлива подяка члену НСЖУ Петрові 
Гавуці за надані матеріали, родині Тетяни Спринюк і Федора Тершака з м.Косова, 
науковцям Петрові Сіреджуку (м.  Львів),  Петрові Арсеничу (м. Івано-Франківськ),  
фотоаматорові Романові Печижаку, вчителю-методисту Василині Сеняк (м. Косів), а 
також меценатам: Чуднову Василю, Клубу Адрію, Марчуку Володимирові, Якимів 
Орисі, Пасайлюку Тарасові, Мацьоцькому Віталію, Абашину Любомиру, Михайлюк 
Валентині, Яремійчуку Дмитрові, Мельнеченко Оксані, Хом’яку Ігорю, Деблюку 
Ярославу, Мироняку Юрію та  багатьом-багатьом парафіянам.

Завдяки Вам, Вельмишановні, книжка «До 100-річчя Монастирської церкви 
Різдва Івана Хрестителя» стане продовженням літопису Божого храму у м. Косові.
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