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 З-поміж плеяди творців історії та культури Волині, які мешкали в цьому 

краї в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., таких, як С. Барановський, А. 

Братчиков, С. Гамченко, Л. Крушинський, В. Пирогівський, Л. Рафальський, А. 

Сендульський, М. Трипольський, О. Фотинський та інші, найбільш потужною 

постаттю в останній чверті ХІХ ст. виступив педагог, вчений-краєзнавець, 

громадсько-науковий і церковний діяч, автор п’ятитомника «Історико-

статистичного опису Волинської єпархії» Микола Іванович Теодорович, якому у 

2016 році виповнюється 160 років від дня народження.  

 Народився 1856 р. в сім’ї священика. В 1879 р. закінчив Литовську духовну 

семінарію у Вільно (нинішній Вільнюс), де готували в ті часи духовенство для 

православних єпархій північно-західного регіону Російської імперії. Вищу 

церковну освіту здобув у Санкт-Петербурзькій духовній академії, куди, як 

правило, направляли лише найбільш здібних семінаристів. 

 В серпні 1883 р. призначений викладачем Священного Письма у званні 

кандидата з правом на магістра у Волинську духовну семінарію в м. Кременці. З 

цього часу розпочинається волинський період у діяльності М. Теодоровича, який 

тривав до 1899 року. Був обраний членом-кореспондентом Московського 

археологічного товариства. Активно друкувався в газеті «Волинські єпархіальні 

відомості» (м. Житомир). На цей час припадають перші спроби створити 

історико-статистичний опис Волинської єпархії. 

 З 1899 року розпочинається період його педагогічної та наукової діяльності 

у Царстві Польському, який ще майже не досліджений. З різних джерел відомо, 



що Микола Теодорович спочатку працював інспектором народних училищ 

Калішської та Седлецької учбових дирекцій на Підляшші та одночасно викладав у 

духовній семінарії. В 1906 році він згадується вже як начальник Радомської 

учбової дирекції, а через кілька років він вже інспектор Маріїнського Жіночого 

Інституту у Варшаві. Саме звідти надходять останні його наукові матеріали по 

історії Волині.  

 З початком Першої світової війни, як свідчать окремі сучасники, М. 

Теодорович разом з Інститутом був евакуйований у м. Саратов, куди були 

вивезені ряд державних установ,  навчальних закладів та тисячі біженців із Заходу 

України. Подальша доля, точна дата смерті і місце поховання Миколи Івановича 

невідомі. 

 Микола Теодорович відзначився історико-краєзнавчими працями з питань 

минулого Волині, зокрема, розвитку міст, церкви та освіти («Історико-

статистичний опис церков і парафій Волинської єпархії» (1888–1889), «Місто 

Володимир-Волинський» (1893), «Волинська духовна семінарія. Історичний 

нарис» (1901). В них наведено багатий фактичний матеріал з історії та археології 

волинського краю з найдавніших часів до кінця XIX ст. Для збору матеріалів для 

своїх творів М. Теодорович об’їздив найвіддаленіші куточки Волинської губернії 

і впродовж 1886–1899 років неодноразово бував у м. Луцьку, тодішньому 

повітовому центрі. Під час вивчення історії храмів Луцька та Луцького повіту, він 

досліджував також старовинну Покровську церкву, як найдавніший православний 

храм міста. Вже в наш час керуючий Волинською єпархією УПЦ митрополит 

Луцький та Волинський Ніфонт доклав значних зусиль щодо сприяння у виданні 

та популяризації праць М. І. Теодоровича. 

 Дослідження М. І. Теодоровича – це результат ретельного вивчення 

архівних матеріалів, документів про діяльність церковних установ, великої 

кількості опублікованих та неопублікованих джерел, численної інформації, 

наданої йому різними особами. Тут містяться важливі та цікаві етнографічні 

замітки, аналітичні підсумки топонімічних розвідок, особисті спостереження 

тощо. 
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Подано біографічні відомості про вченого-краєзнавця, громадсько-наукового і 

церковного діяча М. Теодоровича та бібліографічні матеріали про його 

діяльність.  
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