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Сакральна спадщина: науково-практична лябораторія  

23 жовтня 2014 р.— Влітку 2014 р. у приміщенні Конференц-центру Св. Бенедикта 
(Вініпеґ, Манітоба) відбулося засідання науково-практичної лябораторії, проведення якої 
стало можливим завдяки фінансовій підтримці з боку Фундації Кілама (Альбертський 
університет). Мета лябораторії полягала у визначенні того, яким чином учасники проекту 
«Сакральна спадщина» — науковці Альбертського та «Кейп Бретон» університетів 
можуть співпрацювати з Українською Греко-Католицькою та Українською Православною 
церквами в Канаді з тим, щоби адміністрація цих церков мала можливість користатися з 
результатів наукових досліджень.    

Під час роботи науково-практичної лябораторії проект «Сакральна спадщина» було 
представлено його учасниками, Наталею Кононенко, Марсією Осташевською та Францес 
Свиріпою. Ще один учасник, Іван-Павло Химка, не зміг взяти участь у цьому заході. 
Роман Єренюк ознайомив учасників з результатими роботи зі збирання та упорядкування 
інформації, що відбувається в Університеті Манітоби. Виступ Єренюка було продовжено 
Робертом Климашем, колишнім співробітником Музею Цивілізації. Промови від імені 
Української Греко-Католицької Церкви було виголошено Митрополитом Лоренсом 
Гуцуляком, Ґлорією Романюк (Архиєпископський архів) та о. Марком Ґнутелем. Від імені 
Української Православної Церкви виступили члени Комітету з питань позаміського 
церковного життя Стерлінґ Демчинський та о. Ігор Охримчук, і о. Роман Божик (декан 
Колеґії Св. Андрія). Також, до представників УПЦК приєдналися Софія Качор 
(«Осередок») та члени громади Леонард Кравчук і Дональд Макні. Митрополит Юрій 
Каліщук через стан здоров’я не зміг взяти участь у роботі лябораторії.   

Під час обговорення головну увагу було приділено демографічним змінам. Через міграцію 
населення до міст та падіння кількости населення у сільських громадах церкви змушені 
зачиняти свої двері. Отже, найбільш нагальним питанням є випрацювання рекомендацій 
громадам, які можуть втратити свої церкви. Закриття церкви піднімає питання щодо її 
будівлі та речей, адже храм, ікони, хрести, чаші, ризи та інші церковні речі та релігійні 
атрибути вимагають шанобливого до себе ставлення. У зв’язку з тим, що не всі будівлі та 
речі можуть бути збережені, існує потреба випрацювати процедури, якими 
керуватимуться ті, хто займається питаннями закриття храмів. Саме тому, під час роботи 
лябораторії було обговорено різні варіянти збереження сакральної спадщини, які, в свою 
чергу, базувалися на матеріялах, зібраних під час роботи проекту «Сакральна спадщина».   

Серед пропозицій, зроблених учасниками науково-практичної лябораторії, слід відзначити 
ідею створення Консорціюму організацій, що займаються збереженням спадщини, до 
якого, крім вже згаданих установ, приєднаються інші науковці, зокрема Наталя Ханенко-



Canadian Institute of Ukrainian Studies 
Канадський інститут українських студій   Page 2 

 

Фрізен та її колеги з Саскачеванського університету. Завдання консорціюму полягатиме у 
продовженні польових досліджень та збереженні документації. Його співробітниками 
буде проведено низку невеличких науково-практичних заходів у маленьких  містах, під 
час яких представники цих громад отримають знання та навички, неохідні для збереження 
документів і культових споруд у своїй місцевости. Також, співробітниками консорціюму 
буде проведено роботу з розширення та систематизації бази данних, що містимуть 
фотографії та звукові файли, і які будуть доступними науковцям, церковній адміністрації і 
всім зацікавленим особам. Буде також розроблено процедури, згідно з якими буде 
визначатися, які церкви підлягатимуть закриттю і коли саме. Разом з тим, будуть 
випрацювані та встановлені певні критерії, за якими визначатимуться унікальність та 
репрезентативність окремих церковних і релігійних атрибутів. На підставі цих критеріїв 
визначатимуться об’єкти, що підлягатимуть збереженню. Ще одним завданням 
консорціюму буде випрацювання усталеної термінології для полегшення завдання пошуку 
інформації через інтернет. До цієї роботи плянується залучити преставників уряду та 
адміністрації, які відповідають за збереження культурної спадщини.  

Оскільки збереження багатої сакральної спадщини українців Канади є надзвичайно 
важливим, працівники консорціюму працюють над створенням виставки, над книжкою та 
статтями з данної тематики. Виставку буде відкрито у вініпезькому «Осередку» з нагоди 
150-ліття конфедерації Канади та 125-ї річниці іміґрації українців до Канади. Крім 
Вініпеґу цю виставку побачать мешканці Едмонтону, Саскатуну та Торонто. Від 
видавництва Канадського інституту українських студій вже надійшов запит щодо видання 
книжки, написаної на підставі матеріялів, зібраних під час роботи проекту «Сакральна 
спадщина». Написання цієї книжки становитиме одну з найважливіших цілей проекту. 

 Фотографії:  
 

(1) Сидять (зліва направо): Наталя Кононенко, о. Роман Божик, Митрополит Лоренс 
Гуцуляк та Софія Качор. Стоять (зліва направо): Стерлінґ Демчинський, Леонард 
Кравчук, Роман Єренюк, Ґлорія Романюк, о. Ігор Охримчук, Марсія Осташевська, 
Францес Свиріпа, о. Марк Ґнутель, Дональд Макні, Роберт Климаш.   

(2) Ритуальне спалення недіючої церкви у преріях.  
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