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ІВАН ОГІЄНКО – МИТРОПОЛИТ ІЛАРІОН

Як Іван Огієнко став митрополитом усієї Канади

n Людина енциклопедичних зна -
нь... Тепер цей вислів звучить штам -
повано, а проте перед очима одразу
виникають конкретні прізвища, до
яких кращої характеристики годі й
шукати: Іван Франко, Юрій Шерех-
Шевельов, Віктор Петров-Домон то -
вич, Агатангел Кримський і, звісно,
Іван Огієнко...

14 січня 1882 року став особ ли -
вим днем у селянській сім''!' Огі єн -
ків. В ній народилася шоста дитина,
яку вирішили назвати Іваном, як і
тата. Жили скрутно, але по-справж -
ньому важко стало тоді, коли внас -
лі док нещасного випадку загинув

ба тько. Івану на той час ледь випов -
ни лося два роки.

Закінчивши 1896 року Бруси лів -
ську чотирирічку, Огієнко навчає -
ть ся у Київській військово-фельд -
шер ській школі. Іван був сином ко -
лиш нього солдата, а отже, мав пра -
во на безкоштовну освіту в цьому
за кладі. Тут він познайомився з
Юхимом При дворовим, у майбут -
ньому—ві домим російським пое -
том Дем'я ном Бєдним.

Після закінчення фельдшер сь ко -
го курсу, якийсь час працює у вій сь -
ковому шпиталі в Києві, допомагає
лікарю психічного відділення. За
цей час самостійно опановує латину
й грецьку, знайомиться з акаде мі -
ком Перетцом. Ця зустріч змінить
йо го майбутнє. Незабаром він змо -
же розпочати власні наукові студії,
житиме за рахунок підвищеної мі -
ністерської стипендії, закінчить уні -
верситет Святого Володимира, ста -
не тут приват-доцентом.

Добре розуміючи, які прогалини
були на той час у викладанні й по -
ши рені української мови, Іван Огі -
єн ко ще в студентські роки розроб -
ляє серію підручників, посібників і
таблиць. Книги молодого перс пек -
тивного науковця розходяться ве -
ли  кими накладами, а 1918 року в
Ки єві виходить друком його "Укра -
їн ська культура".

Того ж року, за правління Ско ро -
падського, Огієнка призначають на
посаду ректора новоствореного Ка -

м'янець-Подільського держав ного
ук раїнського університету.

Встиг цей учений побувати й на
по саді міністра освіти (за Директо -
рії у 1919 році), і міністра ісповідань
(ві ровизнань), і Головноуповнова -
же ним уряду УНР в Кам'янці-Поді -
льському після евакуації уряду до
Тар нова. Перебуваючи на посаді мі -
ністра віросповідань, Огієнко ви -
знав пріоритет української мови в
цер кві,  заснував  курси  української
для священнослужителів, розпочав
повний переклад Біблії на сучасну
мо ву.

Життя покидало сім'ю вченого
по різних куточках світу. У листо па -
ді 1921 року Огієнко з дружиною та
трьома маленькими дітьми мусив
на завжди полишити Україну. В Ка -
м'янці він кинув власну величезну
бібліотеку з архівом та десятками
не дописаних і неоприлюднених ру -
кописів. Іван Іванович намагати ме -
ться врятувати її, проситиме про
пе реїзд до Києва, писатиме тогочас -
но му секретарю Академії наук
радян сь кої України А. Кримському,
але від  повідь так і не надійде.

Так, після перебування в Тарнові,
потім у Винниках та Львові, він ви -
рі шить перебратися до Варшави.
Тут у нього народжується ідея вида -
ти 30-томну "Бібліотеку україно -
знавства", яку він послідовно вті -
лю ватиме все своє життя.

У квітні 1937 року, після смерті
дру жини Домініки Данилівни, Огі -
єнко вирішує прийняти постриг.
Ста лося це 9 жовтня 1940 року в
Яблочинському Свято-Онуфріїв сь -
кому монастирі. Так в українській
ку льтурі з'явився другий (з часів
Яро  слава Мудрого) митрополит
Iла ріон.

Під час війни він покидає По ль -
щу, якийсь час живе й працює в Ло -
занні, Швейцарія, і врешті переби -
ра ється за океан. З вересня 1947 ро -
ку і до самої смерті Огієнко живе в
Вінніпезі, служить у церкві, стає
"ми трополитом Вінніпеґу і всієї Ка -
нади".

Справою усього свого життя Iла -
ріон вважав канонічний переклад
Біблії на українську мову. 12 червня
1962 року його мрія стала реаль ні -
стю. УЛондоні було видано повний
фундаментальний том (який вклю -
чає і неканонічні книги) "Біблії або
книг св. Письма старого і Нового
За повіту" на 1529 сторінках. Він на -
лежить до найякісніших і най цін -
ніших перекладів у нашій історії.

Помер митрополит Iларіон 29
бе резня 1972 року. Похoваний на

пра вославній частині цвинтаря
Ґлен Іден біля Вінніпеґу.

За  все своє життя Огієнко-Іла рі -
он написав більше півтори тисячі на -
укових і публіцистичних праць, до -
ступ до більшості з яких і сьо год ні є
обмеженим. Лише за перші де сять
ро ків перебування в Канаді у від  но -
вленому виданні "Нашої Куль ту ри"
ви  йшло 29 його праць. Серед них: "Іс -
торія української літера тур ної мо -
ви", "Українська церква за час Бог дана
Хмельницького", "Іконо бор ст во".

Огієнка цікавили питання ви ник -
нення й розповсюдження дру кар -
ства на наших  теренах ("Істо рія  ук -
раїн ського друкарства", "Па м'ят ки
старослов'янської мови Х-ХІ ві ків").

Він розробляв власну концепцію
походження й розвитку української
мови й культури ("Історія україн сь -
кої культури", "Нариси з історії ук -
раїнської мови. Система українсь ко -
го правопису", "Історія українсь кої
літературної мови", "Етимо ло гіч но
-семантичний словник укра їн ської
мо ви"). Ще перебуваючи у Ль вові,
він видав "Український стиліс тич -
ний словник".

Відомою є і монографія "Дохрис -
тиянські вірування українського на -
роду".

Особливої пікантності їй додає
те, що автор—церковнослужитель
—описує й дає етимологію багатьох
язичницьких реалій. Наприклад,
Iла ріон виводить етимологію слова
спекатися від Пека—божества, яке,
за його версією, є уособленням до -
мовика, як і Цур, який оберігав ро -
дину, звідки пішло слово від цу ра -
тися. У випадку небезпеки на воро -
га посилали своїх цура й пека за -
кляттям "цур тобі, пек!" (звідси,
можливо, спекатися, тобто "позбу -
тися неприємного за допомогою
Пе ка", або, за першою версією, "по -
збутися самого Пека"; можливо, в
цей ряд ідуть і слова безпека, небез -
печний, тобто "без Пека", хоч це
можна пояснити й згідно з першою
версією—"без сутички, кровопро -
лиття, без біди"). Ця монографія
змушує неабияк замислитися над
внутрішніми формами, які досі
збе рігають сучасні слова.

І наостанок не можна оминути
того факту, що саме Іван Огієнко є
справжнім автором уже народної
пі  сні "Не питай, чого в мене за пла -
кані очі", "Десяти мовних заповідей
свідомого громадянина", а також це
са ме з його ініціативи було запро -
вад жено святкування Дня собор -
но сті України 22 січня.

Іван ОГІЄНКО (Iларіон, митрополит)
(1882-1972)

Український вчений, митрополит (від
1944), політичний, громадський і цер ков -
ний діяч, мовознавець, історик церкви,
пе дагог, дійсний член Наукового Товарис -
тва імені Тараса Шевченка (від 1922).
Брат прадіда Сергія Бубки.
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