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ГОСТІ НЕ ОМИНУЛИ  

Й БІРКІВСЬКОГО ХРАМУ 
 

На Покрову Пресвятої Богородиці у селі 
Бірках відбулось обласне свято козацької слави, на 
яке прибули гості з усіх куточків Кіровоградщини. 
Багато гостей свята вирішили побувати й у Свято-
Миколаївському храмі, щоб помолитись за себе і 
своїх рідних, помилуватись красою пам’ятки 
архітектури. Гостей радо зустрічав настоятель храму 
протоієрей Володимир (Сошин). 

 
На знімку: під час свята козацької слави 

у селі Бірках. 

 
В ОЛЕКСАНДРІВЦІ 

БУДУЄТЬСЯ КАПЛИЧКА В ІМ’Я 
СЕРГІЯ РАДОНЕЗЬКОГО 

 
Окрасою 

Олександрівки 
незабаром стане 
капличка в ім’я 
Сергія Радонезького, 
що споруджується 

біля виправної установи під керівництвом благочинного Олександрівського 
округу, настоятеля Свято-Успенського храму, митрофорного протоієрея отця 
Володимира (Кузика).  

Капличку зводять на кошти нашого славного земляка Бориса 
Миколайовича  Кузика. Він же розшукав у Санкт-Петербурзі цікавий проект 
каплички. Та довелось зменшувати розміри каплички, що успішно зробив 
районний архітектор Володимир Лавріненко. У травні було урочисто 
освячено фундамент храму і на новобудові запрацював  каменяр Віктор 
Валентинович Боркута з села Голикового та його помічники. Будова 
зводилась повільно, але на совість. Врахували навіть те, що капличка буде 
стояти біля пожвавленої автомобільної траси. Тож розчин готували міцніший.  
Капличка так майстерно побудована, що око радує, хоч ще немає на ній даху 
з хрестом. Як розповів отець Володимир, будівництво каплички планують 
закінчити навесні наступного року. Хай Бог допомагає у корисній справі! 

 
На знімку: так нині виглядає капличка в ім’я Сергія 

Радонезького. 
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ВИТОКИ СВЯТО-
МИКОЛАЇВСЬКОГО ХРАМУ -    

У ГЛИБИНІ ВІКІВ 
 

Василь БІЛОШАПКА, 
краєзнавець. 

 
«Церква дерев'яна в ім'я святителя Миколи до 1858 року знаходилася на 

галявині, вкритій сипучим піском, і через цю незручність того ж року була перенесена на 
нинішнє місце. По штатах знаходиться в 5-му класі; землі має 45 десятин. Про колишню 
церкву відомо, що вона була побудована 1737 року на місці ще давнішої. Між 
мешканцями села існує переказ, що на піщаних кучугурах, де й дотепер вгадуються 
ознаки жител, існувало колись місто, в якому було аж сім церков. Та в перше нашестя та-
тар вони були спалені. Тільки найближча до річки церква, на тому місці, де стояв 
розібраний у 1858 році храм, збереглася після татарського спустошення», – так описує 
історію храму дослідник ХІХ століття Л. Похилевич. 

Про давність церкви у Бірках свідчить і той факт, що священиком тут був Антоній Саперович, рукоположений в Молдові, можливо 
у ХУІІ столітті, коли Бірками володів гетьман Богдан Хмельницький. Міг привезти того священика з Молдови і його син Юрій,   якого  у 1670-
х роках турки називали “князь Молдавії і гетьман війська Запорозького”. 

Одним з найдавніших документів, де міститься опис храму в Бірках є візитація окремих церков південної Київщини 1726 р., що 
знайшла своє місце в найстарішій серед відомих книг збірки єпископських візитацій книзі ч. інв.11 під заголовком "Visitatio Generalis 
Ecclesiarum Dioece: Leopoliens, Halicien: et Camenecens: per Podoliam et Ukrain: in Palatin: Braclaviens: ab anno 1726 ad ann: 1733. Tom l." 
Виявлена українським істориком Іваном Крип'якевичем і опублікована мовою оригіналу в т.151 Записок НТШ за 1931 р.,  візитація  проливає 

світло на процес відродження православних церков після спустошення 
краю внаслідок чигиринських походів 1677-1678 рр. Візитація у 1930-х 
роках зберігалась у колекції Національного музею у Львові. Розділ, де 
описана церква, має назву “Rewizia Namiesnictwa Smilanskiego prezez 
nas Komissarzow Duchownych na rewizię od Je-o Mci Oyca Eppa  
Lwowskiego Duchownego w kozdey Cercwi expedyowana Tegoz roku y na 
tey rewizuey Namiesnictwo Czeherynskie opisało się”. Документ з’явився у 
зв’язку з намаганнями уніатів перебрати юрисдикцію над храмами 
Чигиринщини. 1700 року львівський владика Шумлянський прийняв унію 
і під його юрисдикцію перейшли Поділля й Брацлавщина, як частина 
львівського єпископства. З Поділля уніати спробували опанувати й 
Київщиною, аж до Дніпра. Та ці намагання отримали опір серед 
місцевих священиків.   

(ДАЛІ БУДЕ). 
 
На знімках вгорі: хрест на місці, де до 1858 року стояв розібраний Свято-Миколаївський храм, тепер 

встановлено дерев’яний хресті; внизу - Свято-Миколаївська церква (фото 1952 року). 
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          ПРОХАННЯ ДО ВСІХ ЧИТАЧІВ У СВОЇХ МОЛИТВАХ ПОМ’ЯНУТИ О ЗДРАВІЇ: 
ПРЕОСВЯЩЕННОГО ЄПИСКОПА ПАНТЕЛЕІМОНА, АРХІМАНДРИТА ПАВЛА, ПРОТОІЄРЕЯ 
ПЕТРА, ПРОТОІЄРЕЯ ВОЛОДИМИРА, БОЛЯЩОГО ОЛЕКСАНДРА. 
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