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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
АЗДШ – Арбузинська заочна духовна школа
АПЦ – Александрійська православна церква
АР Крим – Автономна Республіка Крим
ВАСУ – Вищий Арбітражний суд України
ВПЦС – Всеукраїнський Православний церковний Cобор
ВРУ – Верховна Рада України
ДАМО – Державний архів Миколаївської області
ДАОО – Державний архів Одеської області
ДАХО – Державний архів Херсонської області
ЄМАП – Європейська міжпарламентська асамблея православ’я
ЗМІ – Засоби масової інформації
КДАіС – Київська духовна академія і семінарія
КДС – Київська духовна семінарія
КМУ – Кабінет Міністрів України
КПУ – Комуністична партія України
КПЦ – Константинопольська православна церква
НАНУ – Національна академія наук України
НРУ – Народний рух України
ОДА – Обласна державна адміністрація
ОДС – Одеська духовна семінарія
ПСПУ – Прогресивна соціалістична партія України
РІПЦ – Російська істинно-православна церква
РК – Районний комітет
РКЦ – Римо-католицька церква
РПЦ – Російська православна церква
РумПЦ – Румунська православна церква
СБУ – Служба безпеки України
СНД – Співдружність Незалежних Держав
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СПУ – Соціалістична партія України
СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік
ТПЦ – Троїцький православний собор
УАПЦ – Українська автокефальна православна церква
УАПЦ (о) – Українська автокефальна православна церква (оновлена)
УГКЦ – Українська греко-католицька церква
УПЦ – Українська православна церква в єднанні з Московським
патріархатом
УПЦ КП – Українська православна церква Київський патріархат
УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та
управління України
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ВСТУП
Актуальність теми дослідження. На сучасному епохальному етапі
існування Української держави, коли за умов здійснення військової агресії
Російською Федерацією проти її територіальної цілісності та народу, ідея
побудови єдиної помісної церкви як ніколи є актуальною та затребуваною,
пильної

уваги

заслуговують

дослідження,

присвячені

різноманітним

аспектам розвитку трьох найбільших її православних конфесій – УПЦ,
УПЦ КП та УАПЦ у період першого посткомуністичного десятиліття. Вони
дозволяють не лише збагатити історіографічну базу та розширити горизонти
фахової дискусії, а й надати можливість церковним та державним діячам
насамперед врахувати хиби та прорахунки у реалізації концепції автокефалії
на початку 1990-х рр. та, як наслідок, уникнути такого небажаного рецидиву,
та, що не менш важливо, сформувати довгострокову стратегію дій у
напрямку консолідації роздробленого православного середовища. Адже
зрозуміло, що у найближчій перспективі досягти єднання церков через
різного роду причини та обставини навряд чи вдасться.
Варто зазначити, що серед них пріоритетного значення та актуальності
набувають, власне, ті дослідження, на сторінках яких зроблено акцент,
передусім,

на

регіональному

вимірі

генезису

та

функціонуванні

православних церков у 90-х рр. ХХ ст., оскільки саме цей рівень, і особливо
його південноукраїнська частина, на відміну від макрорівня, вивчений
вітчизняними істориками-релігієзнавцями найменше. Вже зараз можемо
констатувати,

що

доволі

складно

відтворити

окремі

питання

з

посттоталітарної історії православної церкви на Херсонщині, Миколаївщині
та Одещині, і це при тому, що від тих подій минуло не так багато часу. При
збереженні подібного стану речей і надалі у національній гуманітарній науці
може сформуватися своєрідна фактологічна порожнеча, яку з кожним роком
дослідникам церкви буде заповнити все складніше. Ось чому осягнення
локальної історії православних конфесій є доречним та своєчасним.
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Крім того, не слід забувати й про те, що релігійно орієнтована тематика
несе у собі потужний культурно-просвітницький заряд, який в умовах
поширення нігілістичних та атеїстичних переконань, відходу від традиційних
моральних та християнських цінностей є важливим засобом на шляху
зміцнення розбалансованого духовного стрижня нації. Отже, з огляду на це,
актуальність заявленої теми не викликає сумніву, а тому потреба у її
комплексно-історичному аналізі є безумовною.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконувалося у контексті кафедральної (кафедра
історії України Криворізького державного педагогічного університету)
науково-дослідної теми «Суспільно-політичні процеси в Україні наприкінці
ХІХ-ХХ ст.», 2011-2015 рр., затвердженої Вченою радою Криворізького
державного педагогічного університету від 14 грудня 2010 р., протокол №5.
Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу комплексу
архівних матеріалів (як світського, так і церковного походження) та
критичного переосмислення здобутків історіографії ґрунтовно прослідкувати
та деталізувати особливості розвитку (у всіх його проявах) УПЦ в єднанні з
Московським патріархатом, УАПЦ та УПЦ КП у Південній Україні протягом
першого десятиліття незалежності.
Реалізація зазначеної мети обумовила постановку таких завдань:
–

оцінити

стан

охарактеризувати

наукової

джерельну

базу

розробки

проблеми,

дослідження,

виявити

розкрити

та

теоретико-

методологічні засади роботи;
– проаналізувати релігійне законодавство України, визначити його
особливості

та

основні

положення,

виокремити

ключові

та

базові

нормативно-правові акти;
–

з’ясувати

пріоритетні

напрями

відносин

між

державою

та

православними конфесіями, висвітлити їх зміст і ступінь реалізації у
південноукраїнських областях;
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– прослідкувати складний та суперечливий процес конфесійної
інституалізації православних церков в Україні на початку 1990-х рр.;
– розглянути єпархіальну мережу та суспільно-релігійну діяльність
УПЦ, УАПЦ та УПЦ КП у Херсонській, Миколаївській та Одеській
областях;
– дослідити стан міжцерковних взаємин у досліджуваному регіоні;
– окреслити коло питань, які потребують подальшого вивчення.
Об’єктом дослідження виступає Українське православ’я Півдня
України, яке упродовж 90-х рр. ХХ ст. функціонувало у формі трьох
конфесій: УПЦ в єднанні з Московським патріархатом, УАПЦ та УПЦ КП.
Предметом дослідження є процес становлення, розвитку та діяльності
УПЦ в єднанні з Московським патріархатом, УАПЦ та УПЦ КП, їх
взаємовідносин між собою та державою у Південній Україні за умов
посткомуністичної дійсності.
Хронологічні

рамки

дослідження

охоплюють

1991-1999

рр.

(означений проміжок часу в деяких випадках розширений з метою глибшого
висвітлення

теми).

Вибір

нижньої

хронологічної

межі

зумовлений

проголошенням державної незалежності, а верхньої – відзначенням 2000ліття Різдва Христового на загальнонаціональному рівні. Саме упродовж
цього періоду відбулися такі знакові для країни та церковного середовища
події, як: розкол національного православ’я на декілька юрисдикцій, відхід
держави від атеїстичної ідеології, творення ліберального релігійного права та
інші, що визначили характер та тенденції розвитку релігійної сфери на
декілька майбутніх десятиліть.
Територіальні рамки дослідження охоплюють Південний регіон
України,

а

саме

–

сучасні

адміністративні

кордони

Херсонської,

Миколаївської та Одеської областей.
Методологічні основи дослідження. Робота базується на принципах
об’єктивності (позаконфесійності), історизму, системності, всебічності,
наступності. З метою розв’язання поставлених завдань використано
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проблемно-хронологічний,

історико-генетичний,

історико-порівняльний,

статистичний, герменевтичний, пошуковий методи, а також методи аналізу
та синтезу, опитування, класифікації та типологізації. Поєднання цих
принципів та методів дало можливість неупереджено відтворити події, які
відбувалися в Українському православ’ї у Південній Україні в 90-х рр.
ХХ ст., сформулювати теоретичні положення та висновки дисертації.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні
актуальної наукової проблеми, яка до цього часу не мала всебічного та
об’єктивного висвітлення в українській історичній та релігієзнавчій науці. На
основі широкого обсягу джерел дисертант дослідив процес генезису
православних церков Півдня України у 1991-1999 рр.
У результаті вперше:
– показано, що у вітчизняній та зарубіжній історіографії існує потреба
комплексного дослідження регіонального виміру розвитку православних
конфесій у посттоталітарний період;
– уведено до наукового обігу пласт раніше неопублікованих матеріалів
із державних архівосховищ України, масив невідомої та недоступної для
дослідників внутрішньоцерковної діловодної документації та інформації
періодичних видань конфесійного спрямування;
– проаналізовано зміст державно-церковних відносин на території
Південної України у 1990-х рр., визначено суб’єкти цих взаємин та окреслено
головні їх напрями, сформульовано аналітичні та узагальнюючі висновки з
приводу як окремих аспектів, так і питання загалом;
– продемонстровано, на прикладі однієї із єпархій (Одеської) УПЦ, як
проявив себе конфлікт із приводу автокефалізації цієї церкви у Південній
Україні на початку 1990-х рр.; задля цього у руслі загальнонаціонального

церковного конфлікту висвітлено причини та передумови, простежено перебіг
і хронологію, з’ясовано ідеологічну основу та наслідки цього протистояння;
– системно та всеохоплююче розглянуто інституалізацію (заснування,
формування та трансформація церковно-адміністративних одиниць) та
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внутрішньоконфесійне життя (напрями, форми, види, масштаби та специфіка
діяльності єпархіальних управлінь, правлячих архієреїв, монастирів, громад,
духовенства, віруючих; динаміка кількісних та якісних змін тощо)
православних конфесій на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині в перше
посттоталітарне десятиліття;
– здійснено порівняльний аналіз розвитку і становища УПЦ, УАПЦ та
УПЦ КП у Південній Україні в 1991-1999 рр.: у конфесійному,
єпархіальному та географічному вимірах;
– висвітлено особливості та характер міжправославних відносин у
південноукраїнському регіоні в 90-х рр. ХХ ст.
Дістало подальшого розвитку:
– комплексне вивчення нормативно-правової бази, що регулювала
релігійну сферу України у 1990-х рр.;
– дослідження еволюції міжцерковного конфлікту в Україні у перші
роки незалежності, результатом якого стала поява на конфесійній карті
держави трьох православних конфесій.
Уточнено:
– визначення основоположного поняття дисертації – «конфесія».
Практичне значення роботи зумовлено її новаційним характером і
відповідністю потребам сучасного соціально-політичного, культурного та
духовного розвитку українського суспільства. Виявлені здобувачем і вперше
введені до наукового обігу невідомі архівні документи, положення,
фактичний матеріал, результати й висновки дослідження можуть бути
використані при написанні навчальних посібників, підручників, довідкових
видань, монографій, статей історичного, релігієзнавчого, культурологічного
та філософського спрямування, під час викладання у вищій школі таких
дисциплін, як: історія України, історія релігії в Україні, історія рідного краю
та спецкурсу: історія православних конфесій в Україні, а також під час
розробки фахівцями державної чи регіональної стратегії (концепції) щодо
релігійних організацій.
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Особистий внесок. Дисертація є результатом самостійних наукових
пошуків здобувача, в якій викладено авторські ідеї, концепції, особисті
підходи, здійснені під час розробки основних положень проблеми.
Апробація результатів дослідження. Результати дослідження пройшли
наукову апробацію на 6 міжнародних та 1 регіональній конференціях, у тому
числі: ІХ Миколаївській обласній краєзнавчій конференції «Історія.
Етнографія.

Культура.

Нові

дослідження»

(Миколаїв,

2013

р.);

IV Міжнародній науково-практичній конференції «Аркасівські читання»
(Миколаїв,

2014

р.);

Міжнародній

науково-практичній

конференції

«Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень» (Львів,
2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Суспільні науки:
історія, сучасність, майбутнє» (Київ, 2014 р.); VIII Міжнародній науковопрактичній конференції «Традиції та сучасність українського цивілізаційного
простору: проблеми духовної, державної, національної єдності» (Ужгород,
2014 р.); V Міжнародній науковій конференції «Православ’я в Україні»
(Київ, 2015 р.); Tarptautinė mokslinė konferencija «Europos Sąjunga ir Bizantija
– kultūrinis paveldas, istorija ir perspektyvos: Justiniano Didžiojo Pasaulis ir
Europos civilizacija (565-2015)» (Vilnius, 2015).
Основні положення дослідження обговорювалися на кафедрі історії
України

та

правознавства

Криворізького

педагогічного

інституту

Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний
університет».
Публікації. За матеріалами та результатами дисертаційної роботи
опубліковано 17 праць (6 з яких – у фахових виданнях України, 1 – в
іноземному науковому журналі, 10 – у збірниках матеріалів конференцій та
інших виданнях).
Структура та обсяг дисертації. Дослідження складається зі вступу,
трьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків, списку використаних джерел
та літератури (583 позиції), додатків. Загальний обсяг дисертації становить
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257 сторінок, із них 193 сторінки основного тексту, 53 сторінки займає
список використаних джерел та літератури, 11 сторінок – додатки.
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РОЗДІЛ 1.
ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА І ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1.

Історіографія проблеми

Вивчення церковної історії останніми роками не виходить із кола
актуальних тем наукового дослідження. Цій проблемі у численних розвідках
приділили увагу не лише фахівці-історики, а й філософи, журналісти,
письменники та священнослужителі. Найбільший інтерес дослідників
викликає становище церкви в СРСР, державно-церковні відносини та
загальнонаціональний стан православ’я в посттоталітарній Україні, меншою
мірою – внутрішньоконфесійне життя УПЦ в єднанні з Московським
патріархатом, УПЦ КП та УАПЦ. У географічному аспекті найґрунтовніше
розвідки здійснено стосовно Західної України, натомість Південний регіон з
давніми православними традиціями лише стає об’єктом уваги з боку
науковців.
З огляду на це, та враховуючи, що часові рамки роботи охоплюють
період першого десятиліття незалежності, на наш погляд, здійснити
історіографічний огляд надбань релігієзнавчої школи, з’ясувати рівень
дослідженості проблеми генезису православних конфесій у Південній
Україні у 1991-1999 рр., взаємовідносин між ними та державою доцільно не
за

популярною

хронологічними

традицією,
чи

поділяючи

ідеологічними

праці

ознаками,

на
а

певні
за

періоди

за

концептуальним

принципом, науковою значимістю, як пропонує професор Н. Яковенко
[5.366, с. 317-318].
Серед фундаментальних досліджень одним з найбільш показових і
результативних стало десятитомне видання «Історія релігії в Україні»,
підготовлене співробітниками Відділення релігієзнавства Інституту філософії
ім. Г.С. Сковороди НАН України, де на основі широкої джерельної бази
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простежено еволюцію релігійної ситуації на українських землях упродовж
століть. У 10-му томі [6.371], присвяченому розвиткові церков у
постсоціалістичний період, авторський колектив під керівництвом професора
А. Колодного з позицій загальноцивілізаційного процесу та, керуючись
принципом україноцентризму, підійшов до висвітлення багатьох актуальних
питань релігійного життя України. Автори довели, що релігійна карта
Української держави ніколи не була моноконфесійною. Незаангажовано, без
ідеологічних нашарувань розкрито процес утворення УПЦ, УАПЦ та
УПЦ КП. Об’єктивно проаналізовано небезпеки, які вбачає РПЦ у
відокремленні

Української

церкви,

спробу

об’єднання

національно

зорієнтованих православних церков на початку третього тисячоліття. В праці
розкрито особисті риси характеру першоієрархів Українського православ’я
та, як наслідок, з’ясовано роль кожного з них у його кризі. Значну увагу
приділили дослідники аналізу душпастирюванню у війську, релігійній та
релігієзнавчій освіті, доброчинній діяльності церков тощо. Розглядаючи
особливості української моделі відносин держави і церкви, релігієзнавці
констатували, що вона відображає домінуючу в суспільстві думку про
необхідність відокремленого існування цих двох інститутів. Автори зробили
висновок, що поділене на три юрисдикції православ’я містить в собі значний
потенціал деструкції та загрожує підвалинам стабільної держави, з чим важко
не погодитися [6.371, с. 14-536].
Одним з перших досліджував різнобічну діяльність та внутрішній
устрій РПЦ за нових політико-економічних умов з позиції критицизму
російський історик та соціолог М. Мітрохін [7.376]. Праця видається
важливою з огляду на те, що процеси, характерні для РПЦ як соціального та
економічного інституту ретранслюються в УПЦ, яка перебуває в канонічній
єдності

з

Московською

патріархією.

Полемізуючи

з

колегами

та

представниками РПЦ, М. Мітрохін дійшов висновку, що простір для
серйозної дискусії про події у церкві в даний час відсутній, адже
загальноцерковні праці формалізовані, а серйозні книги з актуальних питань
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церковного життя практично відсутні. Далі автор стверджує, що з боку
вчених критиці піддаються лише державно-церковні відносини, а внутрішнє
життя самої церкви та її проблеми залишаються поза увагою. До основних
проблем у вивченні сучасного стану РПЦ він відносив закритість церкви для
сторонніх дослідників та небажання надавати інформацію про свою
діяльність [7.376, c. 28-29]. Із цими перешкодами, до слова, і ми
неодноразово

стикалися

на

стадії

збору

матеріалів

для

дисертації

(додаток А).
Розглядаючи загальний стан православ’я в Україні, підкреслюючи, що
саме Україна є релігійним центром пострадянського простору, російський
автор зазначає, що на Півдні і Сході, порівнянно з іншими регіонами,
низький рівень релігійної культури серед населення. З іншого боку,
М. Мітрохін дійшов висновку, що Одеська єпархія одна з найбільших і
найактивніших у складі УПЦ [7.376, c. 489]. Здійснене нами дослідження
виразно підтверджує слушність цієї думки. Дослідник, фокусуючи увагу на
УПЦ, пише, що в ідейному відношенні єдності церкви не спостерігається.
Якщо на Півдні (в Одеській області) та Сході (в Донецькій області) серед
кліру популярне русофільство, то частина духовенства Західних областей
України тяжіє до автокефалії церкви.
Досить безапеляційним виглядає висновок автора про те, що за останні
десятиліття РПЦ остаточно відмовилася від ідеї модернізації та адаптації до
умов постіндустріального суспільства. До речі, така думка поширюється й на
УПЦ. Фундаменталісти і консерватори у внутрішньоцерковній дискусії
здобули остаточну перемогу над лібералами [7.376, c. 576]. Спілкування
дисертанта із священнослужителями УПЦ в єднанні з Московським
патріархатом не тільки не спростувало цей висновок, а, навпаки, посилило
впевненість у його наявності.
Помітним явищем у сучасній історіографії стала поява колективної
монографії «Історія православної церкви в Україні: Збірка наукових праць»
[6.370]. У заключному розділі В. Бондаренку, як на нашу думку, без
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ідеологічних нашарувань вдалося показати взаємозалежність між процесами
національного відродження та релігійного життя. Знайшлося місце і для
короткого сюжету про становлення автокефалії православної церкви в
Україні упродовж ХХ ст. Заслуговує на увагу намагання одного із авторів
цієї збірки об’єктивно розібратися у міжправославному конфлікті на початку
1990-х рр. Не можна не погодитися й з висновком про те, що вирішальну
роль у згортанні міжправославного конфлікту могло відіграти надання УПЦ
канонічної автокефалії [6.370, c. 275].
Серед суспільно значущих робіт, що мають відношення до загального
розуміння співіснування церкви та суспільства на тлі багатобічного
міжконфесійного конфлікту в Україні, слід виділити праці відомого
філософа-релігієзнавця В. Єленського [5.353; 369]. У монографії «Релігія.
Церква. Молодь» він у співавторстві з В. Перебенесюком не залишає без
уваги

внутрішню

еволюцію

православних

конфесій

після

падіння

комуністичних режимів країн Центрально-Східної Європи. Зважаючи на стан
міжцерковного протистояння, вчені дійшли висновку, що, в цілому,
проблему не вдалося де політизувати, як одну з умов його врегулювання.
Питання генезису суспільно-релігійних відносин на теренах України та
вплив фундаментальних проблем людства на них знайшли відбиток у
монографії С. Здіорука [5.354]. В роботі з’ясовано роль і вплив розколу
Українського

православ’я

на

утвердження

соборності

й

цілісності

Української держави. Посилаючись на думки дослідників, автор монографії
зазначає, що за часів становлення незалежності автокефальний рух у
православ’ї був неминучим, натомість отримання автокефалії від РПЦ було і
залишається неможливим із кількох об’єктивних причин (матеріальна,
духовна і геополітична). В полі зору філософа опинилася також взаємодія
суб’єктів політичної та державної влади з релігійними організаціями,
особливості

європейського

та

вітчизняного

законодавства,

військове

капеланство, міжконфесійні стосунки тощо. Все ж С. Здіорук залишає
відчиненими двері для подальших дискусій і пошуків.
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Не можна оминути увагою колективну роботу вітчизняних науковців
І. Кураса, М. Рибачука, М. Кирюшка, П. Фещенка [6.372], присвячену
пошуку відповіді на питання, наскільки тісно взаємодіють релігія і політика в
Україні. Головним результатом дослідження стала думка про те, що на
рубежі ХХ та ХХІ ст. окреслилася оптимістична схема згармонізованих
стосунків між цими феноменами людського буття. Згідно з цією схемою
релігія спрямовує виховання гуманних людських особистостей з нормально
розвиненою політичною етикою, навчає суб’єктів політичної дії справді
людських відносин між собою, гуманізує ці відносини. У свою чергу
політика

об’єднує

гуманізовані,

облагороджені

(ушляхетнені)

цим

особистості для досягнення соціально значущих цілей, спрямовує їхні
зусилля на досягнення блага для всіх [6.372, c. 251].
Проблема співпраці держави та церкви в демократичних країнах
Західної Європи та в Україні знайшла відбиток у монографії С. Сьоміна,
Ю. Кальниша, В. Петрика, В. Остроухова [6.368]. Розглядаючи моделі
державно-церковних відносин, дослідники констатували, що в незалежній
Українській державі поступово відбувався прогрес в напрямі симбіотичної
(поєднаної) моделі. Тобто держава розглядає церкву як рівноправний суб’єкт
взаємовигідних відносин [6.368, c. 72-74].
Намаганням здійснити комплексний підхід у вивченні проблематики
еволюції державно-конфесійних відносин у країнах Центрально-Східної
Європи у постсоціалістичний період стала робота М. Палінчака [5.356].
Аналізуючи

релігійне

законодавство

Польщі,

Російської

Федерації,

Словацької Республіки, Угорщини, України, Чеської Республіки, спираючись
на праці вітчизняних та зарубіжних дослідників, автор змальовує моделі
державно-церковних

стосунків,

з’ясовує

правовий

статус

релігійних

організацій, здійснює ретроспективний огляд співіснування держави і церкви
у зазначених країнах. Серед іншого висвітлює процес генезису Українського
православ’я від прийняття християнства у 988 р. до православного розколу
на початку 1990-х рр.
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Дослідженню взаємодії етнічного і релігійного факторів в історії
України присвячено праці істориків О. Реєнта, О. Лисенка [6.373], політолога
О. Шуби [5.365], філософа Л. Филипович [6.374]. Провідною ідеєю їх книжок
є доведення того факту, що в людській історії релігія та етнос тісно пов’язані.
Проте, окрім етнорелігійної проблематики, згадані автори на сторінках
власних робіт торкаються також й ряду інших цікавих для нас питань. Так,
приміром, О. Реєнт та О. Лисенко у 6-му розділі праці «Українська
національна ідея і християнство» акцентують увагу на перших «двох
відродженнях» УАПЦ, що мали місце у 1920-х та 1940-х рр., тим самим
даючи нам змогу зрозуміти причини та передумови автокефального
ренесансу вже у 1990-х рр.
У свою чергу, О. Шуба серед іншого комплексно й ґрунтовно підійшов
до аналізу міжцерковного конфлікту, що особливо гостро проявив себе в
Україні на початку 90-х рр. ХХ ст. Зокрема, розглядаючи його еволюцію та
перебіг в контексті тогочасних етнополітичних реалій, дослідник підкреслює,
що в той самий момент, коли центральні органи влади зорієнтувалися на
підтримку УПЦ КП, місцева влада східних, південно-східних та південних
областей України всіляко сприяла зміцненню позицій УПЦ в єднанні з
Московським патріархатом [5.365, с. 198-199]. Що цікаво, ця теза дістала
підтвердження й у рамках нашої дисертаційної праці. У результаті таких дій
владних структур та політичних сил, продовжує О. Шуба, виникла
парадоксальна ситуація, за якої одна і та ж релігія чи церква в окремих
регіонах існувала як домінуюча, панівна, а в інших – як переслідувана,
другорядна [5.365, c. 199]. Слід зазначити, що автор монографії не
обмежується одними лише оціночними судженнями, він також намагається
сформувати власні пропозиції щодо врегулювання міжправославного
протистояння, центральним ядром яких, на його думку, має стати
толерантний діалог між активними учасниками цього конфліктного, постійно
тліючого процесу [5.365, c. 240]. Певним чином проблема міжконфесійних
негараздів розкривається й у роботі за редакцією Л. Филипович, над
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створенням якої активно працювали окрім згаданої авторки, ще й ряд інших
відомих в Україні та за її межами дослідників (С. Здіорук, П. Яроцький,
В. Матвєєв, О. Саган, А. Колодний, П. Павленко, В. Єленський, М. Бабій,
О. Недавня).
Спроба комплексного міждисциплінарного підходу до вироблення
концепції релігійних конфліктів здійснена у монографії А. Арістової [5.350].
Її робота, на наш погляд, видається важливою з точки зору розуміння
специфіки релігійних конфліктів, чинників їх генезису та ескалації,
принципів діагностики, запобігання та залагодження. Вивчаючи проблему
конфліктності у міжцерковних стосунках, філософ зазначає, що в Україні три
православні конфесії продемонстрували неспроможність досягти хоча б
партнерських відносин, не кажучи вже про єднання. А. Арістова дійшла
висновку, що затяжний і гострий міжправославний конфлікт віддзеркалив
зіткнення не стільки церковних структур та еліт, скільки протилежних
орієнтирів

цивілізаційного

розвитку,

культурно-історичних

і

мовних

традицій [5.350, c. 51-213]. Такий висновок дещо проливає світло на
розуміння суті й спрямованості церковного розламу в Україні.
Певний внесок у розробку питань внутріправославного конфлікту,
визначенні ролі держави у поліпшенні умов діяльності релігійних організацій
у пострадянській Україні зробили дослідження професора В. Пащенка [5.359;
5.360]. Так, приміром, у другій частині монографії «Православ’я в новітній
історії України» автор широко застосовує історіографічний та джерельний
матеріал, намагається окреслити власне бачення проблеми взаємин між УПЦ,
УПЦ КП та УАПЦ, зрозуміти причини, котрі стали індикаторами церковного
розламу в Україні у 90-х рр. ХХ ст. Намагаючись досягти більшої
об’єктивності, зробити доступнішим матеріал для різноманітного кола
читачів,

В. Пащенко

вдається

до

цитування

думок

колег-науковців,

громадських та політичних діячів.
Заслуговує на увагу робота Я. Стоцького [5.363], що вийшла у 1999 р.
Всеохоплюючий розгляд релігійної ситуації в Україні дав змогу авторові
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дослідити особливості функціонування єпархіальної мережі православних
конфесій у посткомуністичний період, окреслити головні проблеми,
тенденції, виклики та загрози у церковному середовищі. У контексті нашого
дослідження особливу цінність становлять статистичні дані кількості
православних громад, духовних навчальних закладів, місій, монастирів,
віруючих, а також здійснений Я. Стоцьким порівняльний аналіз становища
УПЦ в єднанні з Московським патріархатом, УПЦ КП та УАПЦ [5.363, c. 48116].
У 2010 р. побачила світ колективна монографія українських
дослідників П. Бондарчука, В. Даниленка, В. Крупини, О. Кубальського
[6.375], одним із аспектів дослідження якої стали міжконфесійні відносини в
Україні у 1990-х-2000-х рр. Проте, стосунки між православними церквами в
регіонах авторами висвітлюються побіжно, а Південь України взагалі
залишився поза увагою.
Досліджував специфіку православ’я як релігійного феномену в
історичній динаміці вчений О. Саган [5.361]. Його монографія «Вселенське
православ’я: суть, історія, сучасний стан» побудована на порівнянні
(зіставленні) та характеристиці інституційного зростання православних
церков світу. Використовуючи велику джерельну базу, філософ акцентує
увагу на першоієрархах церков, органах управління, підготовці кліриків,
статистичних даних тощо.
Не можна не згадати й про працю представниці української діаспори,
історика О. Хомчук [7.380]. Цілком солідарні з доктором богословських наук
Д. Степовиком у тому, що «віднині цієї книги, яка незабаром стане з огляду
на невеликий наклад – раритетом, не зможе обійти жоден серйозний
дослідник церковних проблем…» [9.409, c. 124]. У цілому робота присвячена
ретроспективному

висвітленню

питання

пошуку

Українськими

православними церквами юрисдикційного підпорядкування й визнання у
православному світі. Значну увагу приділено внутрішнім проблемам
національного православ’я в діаспорі упродовж ХХ ст. та в незалежній
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Україні, яке перебувало у стані амбівалентності (одночасної наявності двох
протилежних

інтересів,

напрямів

розвитку).

Головним

результатом

дослідження є висновок про те, що до того часу, поки основним змістом
життя української церковної ієрархії буде пошук свого «вселенського»
авторитету, як не в Москві, то в Римі чи Стамбулі, чи деінде – Української
православної церкви, як вільної, автокефальної і рівної іншим не буде [7.380,
c. 587].
Окремих аспектів міжправославного конфлікту в Україні на початку
1990-х рр. торкається у своїй монографії «Русская православная церковь в
ХХ веке» канадський історик Д. Поспеловський [7.378]. Розглядаючи
передумови православного розколу, дослідник підкреслює, що рішення
Архієрейського собору (30-31 січня 1990 р.) про надання широкої автономії
Українському екзархату РПЦ було «запізнілим», адже сприймалося як
реакція на «бунт автокефалістів», а не як свідчення керівної ролі Патріархії
[7.378, c. 423]. Загалом же, змальовуючи події в православ’ї наприкінці
1980-х – першій половині 1990-х рр., автор подекуди захоплюється
критицизмом та упередженим ставленням до діяльності УГКЦ та УАПЦ,
називаючи останню «розкольницьким рухом» і звинувачуючи обох в
націоналізмі, тим самим нехтуючи принципом позаконфесійності як одним із
ключових у релігієзнавстві.
Свій погляд на події в Українському православ’ї на початку 90-х рр.
ХХ ст. висловив й німецький дослідник Герд Штріккер [4.346]. Слід
зазначити,

що,

в

цілому,

його

позиція

збігається

з

думкою

Д. Поспеловського, але виглядає ззовні більш виваженою та менш
радикалізованою. Крім того, не можна не згадати про головну особливість
праці, яка, як на нашу думку, полягає не в коротких аналітичних судженнях з
приводу того чи іншого питання, а в документальних джерелах як світського,
так і церковного спрямування, якими буквально рясніє робота автора. Це, до
речі, створює усі підстави вважати працю Г. Штріккера не лише важливим
історіографічним матеріалом, а й джерельним.
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У контексті аналізу надбань західної історико-релігієзнавчої науки
доцільно згадати й про дослідження американця Натаніеля Девіса [7.381] та
англійця Володимира (Ентоні Едварда) Мосса [7.377]. У їх працях докладно
(особливо у Н. Девіса) подано хронологію інституалізації трьох Українських
православних церков (УПЦ, УАПЦ та УПЦ КП), а також паралельно
висвітлено окремі аспекти державно-церковних відносин у першій половині
1990-х рр. Проте, деякі тези у їх роботах викликають, м’яко кажучи, певні
сумніви та не можуть бути сприйнятими об’єктивним науковим поглядом.
Приміром, думка В. Мосса з приводу УАПЦ та УПЦ КП, які він називає
сепаратистськими рухами, заснованими на націоналістичних принципах.
Відновленням історичної правди, переосмисленням оцінок ключових
подій та персоналій Українського православ’я займаються і представники
церков – пресвітери та архієреї. Так, цікаві думки й значний фактичний
матеріал містять праці протоієреїв РПЦ Владислава Ципіна [7.379] та
Ростислава Яреми [5.362], архієпископа Харківського і Полтавського
УАПЦ (о) Ігоря (Ісіченка) [5.351] та митрополита Переяслав-Хмельницького і
Вишневського УПЦ в єднанні з Московським патріархатом Олександра
(Драбинка) [5.352]. Особливістю їх робіт є те, що вони прагнуть подати
читачеві свою церкву на тлі інших у виключно позитивному ракурсі, без
будь-яких натяків на помилки і проблеми у діяльності.
Так, приміром, митрополит Олександр (Драбинко) у монографії
«Православие в посттоталитарной Украине (вехи истории)», спираючись на
широке

коло джерел,

митрополії,

ґрунтовно

використовуючи документи

Архіву

проаналізував

хід

передумови,

та

Київської
наслідки

православної дезінтеграції в Україні. Разом з тим, вже в передмові до роботи
він, як на нашу думку, творить міфологему, називаючи УПЦ КП та УАПЦ
«враждебными православию политико-религиозными структурами» [5.352,
c. 4]. У схожому дискурсі розглядають своїх опонентів й Владислав Ципін
[7.379] та Ростислав Ярема [5.362]. Однак, якщо у роботі першого вони
згадуються мимохідь, у контексті огляду загальної історії РПЦ та подій в
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українському релігійному середовищі на рубежі 80-х‒90-х рр. ХХ ст., то
праця останнього присвячена безпосередньо процесу утворення, становлення
та розвитку УАПЦ та УПЦ КП, які автор іменує не інакше як
«розкольницькими рухами в Українському православ’ї». У свою чергу, в
дослідженні архієпископа Ігоря (Ісіченка) [5.351], окрім православних
конфесій, звертається увага також і на інші християнські віровчення, що
активно діють на території України.
Проблему функціонування та генезису православних церков в останнє
десятиліття ХХ ст. в Українській державі широко відображено не лише на
сторінках узагальнюючих та монографічних видань, а й у розвідках, що були
опубліковані фахівцями в історичних нарисах, спеціалізованих збірниках,
журналах, дисертаційних роботах, науково-популярних виданнях тощо.
Однією з перших спроб суто історичного та об’єктивного підходу до
вивчення проблеми еволюції релігійної сфери із атеїстичного Радянського
Союзу в плюралістичну незалежну Українську державу став нарис «Релігійні
конфесії в Україні (40-і – початок 90-х рр.)» професора П. Панченка [5.357].
Аналізуючи духовне відродження, яке розпочалося з часу відзначення
тисячолітнього ювілею хрещення Русі, спираючись на різноманітний
фактичний матеріал, історик змальовує картину утвердження в Україні
принципу свободи совісті. Серед іншого автор побіжно торкається питання
міжправославного протистояння на початку 1990-х рр. Дослідник, наводячи
ключові моменти конфлікту, підкреслює, що будь-які конфліктні суперечки
зароджуються, насамперед, на рівні ієрархів [5.357, c. 32]. Варто зазначити,
що у 2003 р. фактично відбулося перевидання зазначеної праці автора, правда
вже під іншою назвою («Релігійні конфесії в Україні в контексті історизму»
[5.358]), яка, втім, суттєво не вплинула на зміст та суть попередньої роботи.
Важливу інформативно-просвітницьку роль для населення України у
досліджуваний період правив щомісячний науково-популярний журнал
«Людина і світ». За радянських часів атеїстично зорієнтований, з 1990 р.
журнал стає релігієзнавчим. Як наслідок, на його шпальтах без цензури та
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ідеологічного забарвлення перманентно починають з’являтися історичні
розвідки, теологічно-філософські матеріали, висвітлюватися актуальні події
релігійного ренесансу в Україні. Особливу вагу мають аналітичні роздуми
знаних українських дослідників В. Бондаренка та В. Єленського [11.1.456;
11.1.458; 11.1.459; 11.1.460; 11.1.462; 11.1.464; 11.1.465; 11.1.466; 11.1.467],
головний зміст яких полягає у щорічному ґрунтовному огляді основних
тенденцій та проблем конфесійної сфери нашої держави.
Співпраця редакції журналу з Державним комітетом у справах релігій,
співробітники якого надавали статистичні та фактичні дані із життя
релігійних організацій, а також публікували статті роз’яснювального
характеру, розширила горизонти діалогу між державою та суспільством.
Процес утворення в Україні УПЦ в єднанні з Московським
патріархатом, УАПЦ та УПЦ КП висвітленно в статті відомого британського
експерта-україніста і фахівця з пострадянського простору Т. Кузьо [7.382].
Автор, спираючись на широке коло джерел, стверджує, що відмова РПЦ
надати автокефалію УПЦ у квітні 1992 р. стала каталізатором для
майбутнього розділення Українського православ’я на три юрисдикції.
Спробу правової оцінки національного релігійного законодавства та
його відповідності європейським нормам здійснено в роботі В. Яворського
[10.444]. Із правових позицій розглядають питання повернення релігійним
організаціям реквізованого майна радянською владою у статті «Проблема
реституції церковного майна» вітчизняні науковці М. Рибачук і О. Білоус
[9.408]. Автори підкреслили, що при розв’язанні проблеми реституції
найбільш складним є дотримання принципу справедливості [9.408, c. 87].
Зокрема, у православ’ї заважає справедливому визначенню законного
власника тих чи інших церковних споруд розкол і, як наслідок, міжцерковне
протистояння між УПЦ, УПЦ КП та УАПЦ.
Широкому колу питань державно-конфесійних відносин присвячено
низку статей Ю. Решетнікова [9.404; 9.405; 9.406; 9.407]. Розглядаючи
проблему повернення державою колишнього церковного майна релігійним

24

організаціям, він звертається до зарубіжного досвіду, аналізуючи роль
окремого державного органу та роль місцевих органів влади у сфері
регулювання державно-конфесійних відносин в Україні, формулює власні
пропозиції для оптимізації їх діяльності.
Питання стану просвітницької роботи однієї із православних конфесій
(УПЦ в єднанні з Московським патріархатом) знайшло висвітлення у статті
українського історика В. Короля [11.1.470]. Автор, спираючись, головним
чином, на матеріали періодичної преси, зокрема церковної, справедливо
констатуючи факт її недооціненності дослідниками, відстоює тезу про
повернення традиційного впливу православних цінностей на освіту і
виховання [11.1.470, c. 40]. Акцентуючи увагу на недільних школах УПЦ,
В. Король побіжно зупиняється на їх діяльності у Таврійській єпархії
(Херсонській – А.Ш.). Надалі ми спробуємо ґрунтовніше розглянути
особливості освітньо-просвітницької роботи у Південній Україні. У цілому,
стаття пронизана апологетичним ставленням автора до УПЦ.
Історичний поступ УАПЦ одними з перших в незалежній Україні
досліджували філософи Л. Пилявець та М. Рибачук [11.1.472]. Однак,
враховуючи той факт, що їх праця побачила світ у 1992 р., період «третього
відродження» автокефальної церкви (90-ті рр. ХХ ст.) висвітлений авторами
частково, на відміну, приміром, від «прем’єрного» (20-ті рр. ХХ ст.), яке
становить основний пласт роботи. До аналізу процесу творення УПЦ КП
звертаються історики О. Борисова та А. Климов [6.367]. У незначному за
обсягом нарисі дослідники прослідковують історичний поступ церкви від
зародження християнства на українських землях до часу проголошення
державної незалежності.
У свою чергу, представник географічної школи А. Ковальчук [9.398]
розглядає характерні риси та особливості адміністративно-територіального
устрою православних конфесій. Праця привертає увагу не лише своєю
проблематикою, а й хронологічними рамками дослідження (кінець 1990-х
рр.), які практично аналогічні тим, що заявлені у нашій дисертаційній роботі.
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Не можна не згадати й про наукові розвідки історіографічного
спрямування, метою яких є певна систематизація досліджень релігієзнавчого
характеру. У цьому контексті, насамперед, варто відзначити статтю історика
Л. Шпаковськи [9.414], у якій авторкою здійснено спробу ґрунтовного
аналізу праць, що проливають світло на питання становлення і розвитку
православних конфесій в Україні у 90-х рр. ХХ ст. Слід зазначити, що
дослідниця не обмежується одними лише світськими та центрально
орієнтованими виданнями, навпаки, вона розширює спектр робіт до
церковних та регіональних, намагаючись тим самим об’єктивно та всебічно
розкрити порушену проблему. Окремого акценту потребує й стаття
Я. Олексина [9.402], в якій науковець намагається з’ясувати рівень
вивченості питання державно-церковних взаємин у незалежній Україні.
Заслуговують на увагу дослідника також роботи, які розглядають
релігієзнавчий аспект крізь призму соціології. Зокрема, оцінка віруючими
умов діяльності релігійних організацій, стан міжконфесійних і державноцерковних відносин, реалізація Закону України «Про свободу совісті та
релігійні організації» у перші місяці державної незалежності аналізується у
праці В. Перебенесюка [10.441]. Автор, серед іншого, зосереджує увагу на
Херсонщині, де шляхом опитування представників місцевої влади та
християнських конфесій показав особливості релігійної ситуації в одному із
південноукраїнських регіонів.
Цінними у контексті розгляду нашої проблеми є дослідження, здійснені
Інститутом соціології НАН України. Починаючи з 1990-х рр., науковою
установою підготовлено ряд наукових збірників під загальною назвою
«Українське суспільство. Соціологічний моніторинг», у яких автори
аналізують стан та динаміку перетворень у різноманітних сферах життя
українського суспільства, зокрема у релігійній – доби незалежності. Так,
М. Паращевін розглядає показник довіри населення України до релігійних
організацій упродовж 1994-2011 рр. й доходить висновку про те, що церкви і
духовенство у цій відносній «боротьбі» за серця та уми людей виграють у
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інших державних та приватних інститутів, причому довіра до них останніми
роками лише зростала [9.411, с. 493-501]. Натомість, О. Козловський
намагається визначити частку віруючих в українському суспільстві та їх
конфесійну приналежність у розрізі областей на сучасному етапі. Він
зазначає, що в Одеській та Херсонській областях спостерігається середній
показник рівня релігійності, у свою чергу, на Миколаївщині – низький.
Домінуючим віровченням у Південній Україні, за його словами, є
православ’я [9.410, с. 441-448].
Різні аспекти становища православних конфесій у постсоціалістичний
період знайшли відбиток у дисертаційних працях на здобуття наукового
ступеня кандидата історичних наук. Так, в дисертації Н. Бєлікової [8.383]
проаналізовано основні тенденції розвитку установ релігійно-конфесійної
мережі, з’ясовано позиції конфліктуючих православних церков з приводу
єднання та автокефалії, які значно різнилися між собою, охарактеризовано
державно-церковні стосунки в Україні наприкінці 80-х – 90-х рр. ХХ ст.
Заслуговують на увагу виокремлені авторкою основні напрями політики
держави щодо релігійних організацій, які є спільними для регіонів України в
цілому.
Внутрішня та зовнішня діяльність, роль у суспільно-політичному житті
України православних конфесій у 1990-х рр. стала предметом дослідження
Л. Прокопчук [8.388]. Дослідниця вказала, що головною особливістю
релігійного життя був конфлікт, спричинений зіткненням різних релігійних
груп з приводу автокефалії та церковного майна, питань побудови релігійної
структури. До виникнення конфлікту, на думку Л. Прокопчук, призвела
непродумана політика держави, некомпетентність чиновників, намагання
різних політичних сил використати його у своїх цілях, амбіції та
непоступливість духовних осіб [8.388, c. 15].
Темі функціонування православної духовної освіти в Україні в 19912001 рр. присвячена дисертаційна праця Л. Рощиної [8.389]. Дисертантка
дійшла висновку, що, незважаючи на скрутне матеріальне становище

27

православних церков, упродовж 90-х рр. ХХ ст. їм вдалося сформувати
розвинену мережу духовних освітніх установ, створити матеріально-технічну
та навчально-матеріальну базу навчальних закладів [8.389, c. 11].
Основні чинники та тенденції взаємовідносин Української держави з
церквами в перше десятиліття незалежності відображено у дисертації
Н. Цендри [8.392]. Дослідницею з’ясовано місце і роль президентської влади,
ВРУ, Ради у справах релігій у формуванні та розвитку церковно-релігійного
середовища. Втім, враховуючи, що хронологічні рамки роботи охоплювали
1991-1996 рр., друга половина 1990-х рр. залишилася поза увагою авторки.
В окрему групу слід виокремити дисертаційні праці політологів,
правознавців, фахівців із соціальних комунікацій, філософів, які суттєво
доповнюють надбання історичної науки. Серед них праці С. Смирнова
[8.391], О. Білоуса [8.384], Ю. Кривенко [8.386], І. Скленарa [8.390],
В. Бутинського [8.385].
Так, С. Смирнов у дисертації «Православ’я в контексті сучасних
соціально-політичних процесів в Україні» дає своє розуміння питанням,
пов’язаним із еволюцією та інституалізацією православних конфесій, а також
причинам та наслідкам міжцерковного протистояння у 1990-х рр. У цілому
погоджуючись з точкою зору автора про те, що в етнонаціональному плані
(та і в політичному) православне середовище у той період (в принципі як і
нині) було досить строкатим і неоднорідним, що й послужило стримуючим
фактором до його об’єднання, разом з тим, як на нашу думку, С. Смирнов
безпідставно недооцінює негативний вплив на цей процес закордонного
релігійного центру, зокрема Московської Патріархії [8.391, c. 10].
Становлення, функціонування і розвиток державно-церковних відносин
в Україні ґрунтовно дослідив О. Білоус. Підсумовуючи досвід державноцерковної політики перших років незалежності, дисертант вказує на причини
прорахунків, що їх припустилася влада у цей період, а саме: значну
заполітизованість процесу релігійного відродження; відсутність науково
обґрунтованої концепції державно-церковної політики; переобтяженість
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свідомості мирян традиціями радянського періоду, коли центр східного
православ’я пов’язувався лише з Москвою; брак єдиних підходів до
розв’язання церковних проблем як з боку влади, так й інших політичних
суб’єктів тощо. У зв’язку з цим О. Білоус робить висновок, що реалізація ідеї
автокефалії стала б реальністю лише після внутрішньої «українізації»
церкви; підвищення національної свідомості як з боку церковних ієрархів,
духовенства, так і мирян; уникнення прямого адміністративного тиску на
духовенство у стилі «політичної доцільності» [8.384, c. 16].
У дисертаційній праці Ю. Кривенко приділено увагу з’ясуванню
цивільно-правового статусу релігійних організацій в Україні. Дослідниця,
окрім всебічного огляду та аналізу проблеми, спробувала сформувати власні,
конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного та перспективного
законодавства у сфері релігії.
Процесу генезису релігійної преси (у тому числі, й православної)
України в період першого десятиліття незалежності, з’ясуванню її типології
та

ґрунтовній

Розглядаючи

характеристиці

періодичні

видання

присвячена
УПЦ

в

дисертація
єднанні

з

І. Скленара.
Московським

патріархатом, УПЦ КП та УАПЦ, дослідник констатував, що перша у
1990-х рр. мала найбільшу кількість офіційно зареєстрованих єпархіальних
видань [8.390, c. 6]. Ця думка, до речі, дістає підтвердження й на сторінках
нашої роботи, зокрема під час огляду внутрішньоконфесійного життя
православних конфесій. У висновках, серед іншого, І. Скленар підкреслив,
що основними завданнями релігійного пресового органу є утвердження
читачів у догмах і засадах християнської віри (відповідно з богословським
вченням конкретної церкви), інформування широкого кола реципієнтів про
релігійно-церковні події та формування погляду на суспільно-політичні,
культорологічні, моральні теми у світлі релігійного вчення конкретної
церкви [8.390, c. 8].
Над перспективами канонічного оформлення Української помісної
православної церкви у посткомуністичну добу розмірковує В. Бутинський.
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Філософ наголошує, що це має бути не простий організаційний процес
вивершування такої церковної структури. На його думку, вона має
сформуватися українською по суті, закоріненою у найкращі духовні та
культурні здобутки Українського православ’я, а також працювати задля
національного поступу держави [8.385, c. 10].
Висвітленням ключових подій Українського православ’я, діяльності
окремих церков та архієреїв, сучасного стану православного середовища
займаються не лише професійні дослідники і духовенство, а й публіцисти.
Проте, досліднику слід враховувати подекуди відвертий суб’єктивізм та
заангажованість їх робіт.
Так, державно-церковним та міжправославним стосункам в Україні
приділено увагу в працях громадського діяча та журналіста, «ревного
захисника Російського православ’я та канонічних приписів» В. Анісімова
[10.415; 10.416; 10.447]. Навіть побіжно ознайомившись з тематикою його
робіт, можна впевнено стверджувати, що вони мають явну пропагандистську
спрямованість супроти україноцентричних церков та за своїм характером є
деструктивним елементом у релігійному середовищі держави, а тому не
поліпшують, а, навпаки, загострюють і без того складну міжправославну
ситуацію в країні.
Показовою у цьому контексті є праця «В кругах Левиафана.
Православная

церковь

и

Украинская

держава:

сборник

статей,

расследований, интервью», яка, за словами самого В. Анісімова, «присвячена
відносинам церкви і влади в Україні, а також створеним владою
псевдоцерковним структурам: філаретівському і автокефальному розколу
[10.415, c. 4]» (ця теза краще за будь-які приклади наочно ілюструє світогляд
та бачення журналіста на проблеми державно-церковних та міжконфесійних
відносин в Україні). На її сторінках автор, виконуючи політико-церковне
замовлення, чорнить та спотворює діяльність не лише УПЦ КП та УАПЦ та
їх предстоятелів, а й УГКЦ. Серед іншого, обстоює старі та творить нові
міфологеми, вдається до тенденційності в інтерпретації історичних подій та

30

фактів. Важко не погодитися з думкою історика В. Шайкан, яка в одній із
своїх монографій підкреслює, що навіть найбільш складні й «неприємні»
сторінки нашого минулого набувають наукового звучання, коли за справу
береться неупереджений і кваліфікований дослідник [5.364, c. 29].
В. Анісімов, як бачимо, до таких не належить.
Концепція єдиної національної помісної Української православної
церкви червоною ниткою проходить через усю книжку відомого журналіста
В. Карпенка [10.430], присвячену архіпастирській поїздці Святійшого
патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета восени 1998 р. по
православних парафіях США.
Історичний розвиток Української церкви, міжцерковні українськоросійські взаємини, а також проблему побудови в Україні помісної
православної церкви та інші питаня порушує у своїх роботах знана
вітчизняна поетеса і педагог Г. Могильницька. Так, у полемічному творі
«Літос

(або

Камінь

із

пращі

правди

на

розбиття

митрополичого

блудословія)» [10.432] авторка викриває митрополита Одеського та
Ізмаїльського

Агафангела

антиконституційних діях,

(Саввіна)

в

антиукраїнських

формуванні у вірних УПЦ в єднанні

та
з

Московським патріархатом ворожого ставлення до віруючих інших конфесій,
зокрема УПЦ КП та УАПЦ. Вона також доводить безпідставність тверджень,
інспірованих російською політичною думкою та ієрархами РПЦ про «єдиний
народ» (український і російський) та «про єдину церкву», у працях «Хроніка
великого

ошуканства» [10.433]

й

«Міфотворчість

як

обґрунтування

історичного мародерства» [10.434].
Адептом УПЦ КП постає у своїй роботі В. Чемерис [10.452], а
О. Зарічний [10.423] шанобливо розкриває основні віхи життя патріарха
Київського і всієї Руси-України Філарета до його патріаршої інтронізації.
Зокрема, автор фокусує нашу увагу на діяльності владики на різноманітних
церковних посадах, а це й: екзарх України РПЦ, предстоятель УПЦ в єднанні
з Московським патріархатом, заступник патріарха УПЦ КП. Слід зазначити,
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що праця побудована таким чином, що у контексті біографічного огляду
конкретної релігійної постаті О. Зарічним висвітлюється також і загальна
історія православної церкви в Україні: у період від національно-визвольного
руху до років державної незалежності.
Аналізуючи сучасний стан досліджень з історії православ’я в Україні,
запорізький історик І. Лиман відзначає, що серед робіт, присвячених
безпосередньо церковній проблематиці, найбільшу підгрупу, яка налічує
тисячі позицій, становлять краєзнавчі публікації. Як і у випадку з працями
публіцистів, у своїй більшості вони також мають науково-популярний
характер (не завжди зроблено вірні посилання на джерела і літературу; серед
їхніх авторів великим є відсоток аматорів, які мають досить поверхове
уявлення про методи історичного дослідження тощо) [9.400, c. 251], а тому
потребують особливої обережності при використанні для написання будьякої наукової роботи. Як приклади плідної, хоча й безперечно не позбавленої
певних

недоліків,

можна

назвати

краєзнавчу

діяльність

херсонця

Є. Горностаєва [10.417], одесита І. Ніточки [10.435; 10.436], миколаївців
Т. Губської [10.418], Д. Заковоротнього [10.422], В. Швеця [10.453] та інших.
Саме їхні праці у багатьох питаннях пов’язані, головним чином, із історією
та розвитком храмового будівництва та життєдіяльністю православного
духовенства у південноукраїнському регіоні, стали свого часу піонерськими
та в цілому розширили надбання вітчизняної історичної науки.
Однак, серед усього різноманіття краєзнавчих досліджень є незначна
кількість робіт, виконаних й професійними істориками. Показовою у цьому
контексті є колективна праця миколаївських авторів «Релігійні організації на
Миколаївщині:

історія та сучасність. Науково-популярний довідник»

[10.442]. У другій частині довідника висвітлено сучасні проблеми релігійного
життя на Миколаївщині, розглянуто розвиток та інституалізацію конфесійної
мережі в незалежній Україні, окреслено конфесійну карту Миколаївщини
90-х рр. ХХ ст. Окремі статті довідника, присвячені діяльності в
Миколаївській області УПЦ в єднанні з Московським патріархатом, УПЦ КП
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та УАПЦ. Книгу характеризує релігійна незаангажованість, безпристрасність
в оцінці діяльності православних конфесій [9.414, c. 112]. Логічно доповнює
колективну працю стаття професора М. Шитюка «Сучасні релігійні конфесії
Миколаївщини» [9.413], яка побачила світ у 2003 р. у рамках ХІІІ-ї
Міжнародної наукової конференції «Історія релігій в Україні», що
традиційно відбувається у Львові.
Резюмуючи регіональний вимір дослідження проблеми, зазначимо, що
упродовж періоду незалежності південноукраїнськими фахівцями чимало
зроблено для вивчення релігійної історії краю. Зокрема, у цьому зв’язку
варто згадати таких істориків, як: О. Баковецька, Н. Діанова, О. Ігнатуша,
І. Лиман, М. Михайлуца, О. Татарченко, О. Тригуб та інших. Втім, питання
розвитку православних конфесій у 1990-х рр. все ж залишається
малодослідженим, що в черговий раз доводить актуальність та нагальність
нашої роботи.
У контексті дисертаційної праці заслуговують на увагу єпархіальні
видання православних церков, які становлять значний пласт у загальній
кількості літератури з теми. Підкреслимо, що найбільш плідно та
продуктивно працюють єпархії УПЦ (особливо Одеська), натомість
церковно-адміністративні одиниці УПЦ КП та УАПЦ у Південній Україні
такої діяльності не проводять.
Упродовж

1991-2016

рр.

зусиллями

Одеської,

Миколаївської,

Херсонської єпархій УПЦ в єднанні з Московським патріархатом з друку
вийшло чимало церковно-історичної літератури. Зокрема, «Молитвенные
лампады. История Одесских монастырей» [10.425], «Канонизация Одесских
Святых» [10.429], «Житие Преподобного Кукши Одесского» [10.421],
«Свято-Троицкая (Греческая) церковь в Одессе (1808-2001 гг.)» [10.445],
«Митрополит Агафангел. Подвиг служения Христу» [10.446], «СвятоПантелеймоновский Одесский мужской монастырь» [10.427], «Одесская
єпархия» [10.438], «Одесская духовная семинария» [10.437], «Златоглавая
Одесса» [10.424], три випуски «Храмы и монастыри Одессы и Одесской
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области» [10.448; 10.449; 10.450], «Одесский Спасо-Преображенский собор.
Жизнь. Гибель. Воскресение» [10.439], «Делатель нивы Божией. К
двадцатилетию

святительского

подвига

Митрополита

Агафангела

на

Одесской кафедре» [10.419], «История церковных приходов Новоодесского
района» [10.428], «Храмы Херсона» [10.451] тощо. Особливість цих робіт
полягає у тому, що їх автори (зазвичай єпархіальне духовенство, у яких, за
словами професора М. Михайлуци, часом превалює спрощений підхід до
сприйняття минулого, відсутня солідна джерельна база, системність поглядів
та цілісність історичних знань, нехтування дослідженнями сучасної
історичної науки [8.387, с. 12]), залишають поза увагою загальні питання
історії церкви, міжконфесійні та державно-церковні стосунки в регіоні,
натомість, об’єктами дослідження стають історія монастирів, церков,
біографії правлячих архієреїв, трагічна доля священнослужителів єпархії
часів гоніння на релігію. Також перевага надається дореволюційним та
радянським періодам існування церкви, і, як наслідок, побіжне висвітлення
періоду незалежності, що, таким чином, наближає їх до напрацювань та
розвідок краєзнавців. Але, варто зазначити, що література подібного типу,
насамперед орієнтована на популяризацію власної церкви серед віруючих і
не претендує на роль ґрунтовного академічного дослідження й визнання
серед наукового співтовариства.
Отже, проаналізувавши наявну історіографію з проблеми, можна
зробити такі висновки. По-перше, існування значної кількості праць з аналізу
релігійної ситуації в Україні після розпаду СРСР свідчить про значний
інтерес дослідників до однієї із сфер буття людини, а православ’я як
домінуюча ідеологія в середовищі українських віруючих, найчастіше
поставало об’єктом наукового вивчення та пізнання. По-друге, як правило,
авторами досліджень з посткомуністичної історії православних церков
виступають не професійні історики, частка праць яких у загальній кількості
робіт є далеко не домінуючою, а філософи, релігієзнавці, політологи,
публіцисти та представники інших гуманітарних спеціальностей. Більше
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того, над вивченням церковного минулого працюють не лише світські
дослідники, а й представники православного духовенства, які крізь призму
конфесійної

приналежності

намагаються

сформувати

власне

бачення

неоднозначних та суперечливих внутрішньоцерковних подій, які мали місце
у 90-х рр. ХХ ст.
По-третє, при уважному огляді різножанрових та різногалузевих
розвідок з проблеми виявляємо яскраво виражений дисбаланс серед
досліджень.

З

одного

боку,

загальнодержавний

контекст

діяльності

православних конфесій у 1991-1999 рр. ґрунтовно висвітлений у науковій
літературі. З іншого, формування єпархіальної мережі, внутрішьоконфесійне
життя православних церков, міжправославні та державно-церковні стосунки
в регіонах України (зокрема, у Південному) досліджені лише фрагментарно й
побіжно.

Саме

тому

прагнення

заповнити

фактологічні

прогалини

української церковної історії, привернути увагу дослідників до регіоналізації
у вивченні історії православних конфесій стало мотивуючим фактором у
виборі теми дисертації.
1.2. Характеристика джерельної бази
Два десятиліття після православного розколу в Україні не дали
вітчизняним і зарубіжним дослідникам спільних оцінок та суджень щодо тих
подій. Нині спостерігаємо подекуди абсолютно протилежні думки з приводу
причин і наслідків міжправославного конфлікту. Це підтверджує й
здійснений нами історіографічний огляд проблеми. Також, як вже
згадувалося, до кінця не з’ясовано внутрішньоконфесійний розвиток
православних церков, взаємовідносини між ними та роль державних
інститутів влади у стабілізації релігійної сфери України на мікрорівні. Через
об’єктивні й суб’єктивні фактори мало кому з істориків вдалося скористатися
матеріалами церковних архівосховищ, що дозволило б розширити поле для
фахової дискусії. З огляду на це, ґрунтовне дослідження православних
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конфесій Півдня України є актуальним і своєчасним. Таким чином,
розширення і всебічне вивчення джерельної бази цієї проблеми має певне
наукове і практичне значення. В цілому, за мірою інформативної насиченості
і значимості, згідно з принципом генезису та функціональної спрямованості,
джерельну базу можна умовно поділити на декілька великих груп і підгруп.
Серед джерел, які завжди були основою релігійної політики держави,
найважливішу групу становлять її нормативно-правові акти (закони та
підзаконні акти). Саме тому значну увагу дисертантом приділено Законам
України, Постановам ВРУ, Указам та Розпорядженням Президента України,
Постановам і Розпорядженням КМУ, які становлять законодавчу базу
існування та діяльності релігійних конфесій, міжконфесійних та державноцерковних відносин. В основоположних документах (Конституція України та
Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації») державних
органів влади визначено принципи та завдання правових відносин держави і
церкви, які на місцевому рівні в імперативному порядку втілювалися у
життя. Вивчення цієї групи джерел дало уявлення про особливості
взаємовідносин Української держави з її православними організаціями.
Більша частина документів цієї групи містяться у збірниках «Відомості
Верховної Ради України» та «Офіційний вісник України», в газетах «Голос
України» та «Урядовий кур’єр», а також із розвитком інформаційних
технологій нормативно-правові акти почали публікуватися на офіційних вебсторінках центральних та місцевих органів влади.
До другої великої групи джерел слід віднести архівні матеріали
світського походження, частину яких вперше уведено до наукового обігу.
Передусім, це документи, які зберігаються у фондах ЦДАВО України,
Державних архівах Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та
Поточному архіві відділу у справах національностей та релігій Миколаївської
ОДА. Загалом, автором опрацьовано 11 архівних фондів та близько 300
справ.
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Значний за обсягом і багатий за змістом матеріал, що відбиває різні
аспекти православного, міжправославного та державно-церковного життя у
Південній Україні, відклався в ЦДАВО України. Вагомими і різноплановими
виявились документи, залучені з фонду «Кабінет Міністрів України» (Ф. 2,
оп. 15). Зокрема, листування з Радою у справах релігій, Міністерством у
справах національностей, міграцій і культів, Державним комітетом України у
справах релігій, ОДА, проливає світло на стан виконання місцевими
органами влади Указу Президента України «Про заходи щодо повернення
релігійним організаціям культового майна» від 4 березня 1992 р. та
Розпорядження

Президента

України

«Про

повернення

релігійним

організаціям культового майна» від 22 червня 1994 р. у Південній Україні.
Виявлені документи у фонді «Рада у справах релігій при КМУ»
(Державний комітет у справах релігій) (Ф. 4648, оп. 7): листування з
міністерствами,

місцевими

державними

органами

виконавчої

влади,

галузевими відділами при ОДА, представниками церков розкривають
механізм

передачі

культових

споруд

та

іншого

церковного

майна

православним конфесіям, з’ясовують кількісні показники православних
громад в областях України, характеризують процеси, що відбувалися в
православному середовищі в першій половині 1990-х рр. Протоколи засідань
Ради у справах релігій при КМУ та її наступників дають можливість
проаналізувати реєстраційні статути південноукраїнських єпархій УПЦ в
єднанні з Московським патріархатом, УАПЦ, УПЦ КП, монастирів (як
жіночих, так і чоловічих) та експертні висновки щодо них. Серед інших
важливих документів фонду слід відзначити заяви, скарги, рапорти,
звернення депутатів ВРУ з питань державно-церковних відносин та
міжправославних конфліктів у Південній Україні.
Нажаль, у фондах ЦДАВО України, з невідомих причин, відсутні річні
статистичні та інформаційні звіти за 1991-1999 рр. по областях України, які є
релевантними (важливими) джерелами дослідження історії православних
конфесій.
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Неопубліковані архівні документи, що знаходяться у сховищах
місцевих державних архівів, дають можливість дослідити окремі аспекти
проблеми на рівні міст, районів та сіл Південної України. Найбільше
інформації на тему дослідження отримано у ДАОО. У фонді «Одеська
обласна державна адміністрація» (Ф. 8021, оп. 1) вивчено і проаналізовано
розпорядження представника Президента України в Одеській області та
голови Одеської обласної державної адміністрації, в яких, крім іншого,
міститься інформація про реєстрацію статутів православних громад, про
повернення у власність чи користування православним приходам культових
будівель. Дані про релігійну ситуацію в Одеській області й практику
застосування законодавства про свободу совісті та релігійні організації
представлено

у

листуванні

керівництва

облдержадміністрації

із

Адміністрацією Президента України, ВРУ, КМУ, міністерствами та
відомствами, а також райдержадміністраціями та іншими органами місцевого
самоврядування. Утворення цієї діловодної документації стало наслідком
взаємодії центральних та місцевих органів влади з питань релігійної ситуації
в області у межах правового поля України.
Також у роботі використано окремі справи фонду: «Одеська обласна
Рада» (Ф. 8239, оп. 1), який представлений в основному розпорядженнями
голови цього місцевого виборчого органу влади. Документальні матеріали
цього фонду у поєднанні із справами попереднього дозволяють, приміром,
встановити статистичні показники реєстраційного процесу в Одеській
області у 1990-х рр., та, як наслідок, зрозуміти специфіку одного із напрямів
державно-церковних взаємин.
З усього різноманіття документів, опрацьованих дисертантом у ДАОО,
найбільшу цінність для з’ясування релігійної ситуації в Одеській області
становить фонд «Відділ у справах релігій Одеської обласної державної
адміністрації» (Ф. 8197, оп. 1). Передусім, це щорічні звіти відділу, які
надсилалися до Державного комітету України у справах релігій з ґрунтовним
аналізом ситуації в області. Структурно звіт складається з двох частин
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(інформаційна та статистична) та з семи розділів (1. Релігійна мережа. Кадри
служителів. Матеріальне забезпечення; 2. Процеси та тенденції в релігійному
середовищі; 3. Організаційно-методична робота апарату у справах релігій та
органів місцевого самоврядування. Стан дотримання законодавства про
свободу совісті; 4. Міжнародні зв’язки. Соціально значима діяльність
релігійних організацій; 5. Розгляд листів, скарг та заяв громадян; 6. Робота з
кадрами; 7. Пропозиції), тим самим, розкриваючи найважливіші питання та
проблеми. Окремо у звіті окреслено питання щодо виконання заходів з
підготовки до святкування 2000-ліття Різдва Христового, яке мало статус
загальнонаціонального.
В інформаційному звіті працівники відділу приділяли увагу якісним
показникам: характеризували зміни у релігійному середовищі за поточний
рік, аналізували становище та тенденції розвитку православних церков.
Також торкалися питань взаємовідносин держави і православних конфесій,
міжцерковних стосунків, культурної та благодійницької діяльності різних
церков, проблем, пов’язаних з передачею культових споруд релігійним
громадам тощо. Статистична частина звіту дає змогу простежити зміни в
кількісних показниках, що стосуються чисельності релігійних організацій
православних церков, священнослужителів (в т.ч. іноземців), духовних
навчальних закладів, недільних шкіл, періодичних духовних видань
православних конфесій.
Проте, слід зазначити, що хронологічно звіти представлено у фонді
лише 1997-1999 рр., тим самим змушуючи дослідника залучати інші архівні і
не тільки джерела для повноцінного розкриття теми дисертаційної роботи.
Важливе значення для розуміння релігійної ситуації, характерних рис
розвитку православних конфесій, ролі державних органів влади у процесах
духовного відродження на Миколаївщині в останнє десятиліття ХХ ст. мають
матеріали ДАМО. Хоча, зазначимо, що у ньому, порівняно з архівними
установами Одеської та Херсонської областей, репрезентовано найменшу
кількість за інформативною та фактологічною складовими документів, які

39

демонструють генезис релігійного життя в одному із південноукраїнських
регіонів упродовж 1990-х рр. Виходячи з цього, автором опрацьовано справи
трьох основних фондів, які стосуються політики у сфері релігії та
конфесійного життя: «Миколаївська обласна державна адміністрація»
(Ф. 5961, оп. 1), «Миколаївська обласна Рада» (Ф. 6121, оп. 1),
«Миколаївська обласна Рада народних депутатів» (Ф. Р-992, оп. 12).
Також, на відміну від ДАОО та ДАХО, у ДАМО ще навіть не
розпочався процес формування фонду відділу у справах релігій. До сьогодні
відповідний відділ Миколаївської ОДА зберігає у власному поточному архіві
широкий пласт діловодної документації, яка стосується політики держави
щодо церкви на Миколаївщині у досліджуваний період. Зважаючи на
обмежений з боку відділу доступ до цих матеріалів, дисертанту вдалося
отримати лише поодинокі витяги з інформаційних та статистичних щорічних
звітів відповідного державного органу. Однак, вже зараз ми можемо вести
мову про те, що значну частину документів, а це й звіти, аналітичні записки,
довідки з окремих питань, заяви та постанови тощо, які надають можливість
простежити конкретну діяльність обласної інституції у справах релігій, як
нам здається, втрачено назавжди. Можливо, озвучена автором проблема,
стане поштовхом для дій у питанні збереження історичної правди
керівництвом ДАМО.
Різнопланову за змістом інформацію виявлено в ДАХО. Використані
матеріали з фондів «Херсонська обласна державна адміністрація» (Ф. 4067,
оп. 1), «Виконавчий комітет Херсонської обласної Ради народних депутатів»
(Облвиконком) (Ф. Р-1979, оп. 16), «Уповноважені Рад у справах релігій по
Херсонській області» (Ф. Р-3727, оп. 1) суттєво збагатили джерельну базу
нашого дослідження, дали змогу з’ясувати виконавчу вертикаль процесів,
особливості проведення церковної політики на Херсонщині, простежити
становище православних громад у 1991-1999 рр.
Матеріали фонду «Уповноважені Рад у справах релігій по Херсонській
області» (інформації, листування, рапорти, записки, довідки, річні підсумкові
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звіти та інше) надають можливість детальніше вивчити релігійну ситуацію в
окремих районах області упродовж 1991–1995 рр., виокремити характерні
особливості в підходах місцевої державної влади до розв’язання майнових
проблем, проаналізувати статистичні дані, які дозволили відтворити кількісні
параметри діяльності православних церков та порівняти їх із аналогічними
показниками в Миколаївській та Одеській областях.
Цінним комплексом неопублікованих історичних джерел, покладених в
основу дисертаційної роботи, стали матеріали архівів православних церков,
які мають особливу вагу, адже розкривають внутрішньоконфесійні явища та
процеси. Велику складність у вивченні історії православних конфесій років
незалежності становить той факт, що за об’єктивних причин УПЦ в єднанні з
Московським патріархатом, УПЦ КП та УАПЦ не передають свою діловодну
документацію на державне утримання (на відміну від попередніх періодів
існування церкви), а створюють власні архіви при храмах, монастирях,
єпархіях, митрополіях, патріархіях, доступ до яких світському досліднику
практично закритий. Проте, незважаючи на всі труднощі та перепони, автору
вдалося опрацювати широку за змістом і різноманітну за видами церковну
документацію, яка вперше вводиться до наукового обігу. Враховуючи
специфіку цієї групи джерел, задля чіткої систематизації багатобічних
матеріалів

виникає

необхідність

класифікувати

їх:

за

походженням

(конфесійною ознакою) – на документи УПЦ, УПЦ КП, УАПЦ та за місцем
зберігання (установою зберігання) – на митрополичий, єпархіальний,
приходський (храмовий, церковний) архіви.
Об’ємний масив інформації отримано автором в Архіві Канцелярії
Київської Митрополії УПЦ (на території Києво-Печерської лаври), в
Одеському (при Свято-Іллінському чоловічому монастирі) та Херсонському
(при Святодухівському Кафедральному соборі) єпархіальних архівах, а також
у Поточному архіві ОДС. Для роботи у цих установах дисертант отримав
дозвіл (благословення) від предстоятеля УПЦ в єднанні з Московським
патріархатом Блаженнішого митрополита Київського і всієї України
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Онуфрія, керуючого Херсонською єпархією архієпископа Херсонського і
Таврійського Іоанна (Сіопка) та ректора ОДС архімандрита Серафима
(Раковського).
Зазначимо, що характерною рисою у діяльності УПЦ у 90-х рр. ХХ ст.,
що якісно відрізняло її від двох інших православних церков, було системне,
організоване і виразно централізоване відношення до внутрішньоцерковної
документації. Традиційно, на початку кожного нового року церковноадміністративні одиниці УПЦ в єднанні з Московським патріархатом
надсилали до Київської Митрополії відомості про результати роботи, які
було представлено у вигляді щорічних звітів.
Автором проаналізовано річні звіти по Миколаївській, Одеській та
Херсонській єпархіях, завдяки чому вдалося простежити розвиток УПЦ у
Південній Україні у 1991-1999 рр. Зазвичай, в одному такому звіті коротко
викладено різносторонню інформацію з життя єпархії. Зокрема, із певними
відмінностями по роках можуть міститися: відомості із зазначенням
найважливіших віх з історії єпархії; біографічні дані правлячого архієрея;
огляд церковно-парафіяльного життя за звітний період (оцінка взаємин із
світською владою, релігійної ситуації в області (міжконфесійних відносин);
опис діяльності правлячого архієрея (хроніка служіння в храмах і відвідин
парафій, церковно-громадська робота); характеристика соціального служіння
(взаємодія з державними, громадськими та іншими установами соціальної
спрямованості, благодійна допомога, робота у військових частинах та
виправно-трудових

установах);

характеристика

духовної

освіти

і

православної просвіти (недільні школи, катехізаторська діяльність, духовнопросвітницька робота в державних загальноосвітніх і дитячих дошкільних
закладах,

у

вищих

функціонування

і

середніх

єпархіальних

спеціальних

бібліотек,

навчальних

проведення

чи

закладах,
участь

у

конференціях, семінарах та читаннях, робота зі ЗМІ та молоддю); дані про
розвиток інформаційно-видавничої діяльності (єпархіальні і парафіяльні
газети, телепрограми та радіопрограми); результати та процес роботи щодо
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канонізації святих; список благочинь єпархії та їх керівників; кількісні
показники парафій, монастирів, храмів, священнослужителів, відслужених
треб (хрещень, вінчань, відспівувань тощо) в цілому по єпархії; фінансовий
стан єпархії і т.д.
Проаналізовані статистичні дані у Поточному архіві ОДС дозволяють
визначити кількість викладачів й вихованців у кожному із навчальних років в
останнє десятиліття ХХ ст., а також встановити ректорів, які керували
православним духовним закладом.
На

превеликий

жаль,

не

можуть

похвалитися

впорядкованим

зберіганням документів єпархіальні управління УПЦ КП та УАПЦ у
Південній Україні, що спричиняє значні витрати часу дослідника, а також
матеріальних та моральних ресурсів на їх пошук. Перше посткомуністичне
десятиліття стало періодом становлення та розбудови адміністративної
структури

україномовних

православних

конфесій,

тому

поширеними

явищами ставали регулярні зміни правлячих архієреїв та юрисдикційної
підпорядкованості єпархій, окремих громад, духовенства. Як наслідок,
системної роботи по введенню єпархіального діловодства не велося, й тому
нерідко трапляються випадки безповоротної втрати джерельної бази, яка
дозволила б ґрунтовно відтворити діяльність цих православних церков у
Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.
З огляду на те, що південноукраїнські єпархії УПЦ КП та УАПЦ не
створювали спеціалізованих єпархіальних архівів у 90-х рр. ХХ ст., й
враховуючи розпорошеність документального фонду, процес виявлення та
залучення до дисертаційної роботи джерел цієї підгрупи відбувався через
особисті контакти із духовенством і безпосереднє отримання відповідних
матеріалів від них.
Так, у Поточних архівах Кафедрального собору Касперівської ікони
Божої матері Миколаївської єпархії УПЦ КП, Кафедрального собору Різдва
Христового Одеської єпархії УПЦ КП, Кафедрального собору Стрітення
Господнього Херсонської єпархії УПЦ КП проаналізовані нечисленні
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документи (витяги із біографій правлячих архієреїв, свідоцтва про
реєстрацію статутів єпархіальних управлінь та зміни до них, укази, послання,
прохання духовенства тощо) дають уявлення про складний процес розбудови
новоутвореної на початку 1990-х рр. релігійної організації.
Враховуючи, що у Південній Україні за роки незалежності так і не було
створено повноцінної єпископської кафедри УАПЦ, а керівництвом
Таврійської єпархії опікувалися владики з інших церковно-адміністративних
одиниць за сумісництвом й пам’ятаючи про внутрішньоцерковний розкол,
який мав місце після смерті Святійшого патріарха Київського і всієї України
Димитрія у 2000 р., географія пошуків автором матеріалів вийшла далеко за
межі трьох досліджуваних у дисертації областей.
У цьому контексті, передусім, необхідно відзначити інформативну
насиченість документів Поточного архіву храму Покрови Пресвятої
Богородиці Таврійського деканату УАПЦ (о) (м. Олешки (Цюрупинськ),
Херсонська область). Не менш цінними є укази про створення та керівництво
єпархіями УАПЦ у Південній Україні, виявлені дисертантом у Поточних
архівах Свято-Дмитрівської церкви Харківського деканату УАПЦ (о)
(м. Харків) та храму на честь ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість»
Вінницької церковно-адміністративної одиниці УАПЦ (м. Вінниця).
Таким чином, залучені матеріали з архівів церковних установ у
зіставлені з іншими джерелами надають можливість дослідити, а також
суттєво доповнити ті питання та проблеми, які не знайшли належного
відображення у спеціалізованій науковій літературі.
До четвертої групи джерел віднесено матеріали періодичних видань,
що різнобічно відтворюють досліджувану проблему. За усталеною роками
традицією, спираючись на досвід окремих дослідників церкви, умовно їх
можна класифікувати за видавцем (засновником) на: світські та церковні
(конфесійні).

Однак,

враховуючи

загальну

кількість

використаної

періодичної преси у дисертаційній роботі та її багатогранність, а також,
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виходячи із практичних міркувань та специфіки теми, як на нашу думку,
доцільно ґрунтовніше здійснити систематизацію джерел цієї групи.
Саме тому за місцем випуску та сферою розповсюдження світську
пресу ділимо на: загальнонаціональну (газети «Голос України», «Киевские
ведомости», «Рабочая газета Украины», «Українське слово», «Урядовий
кур’єр»; журнали «Історія в школі», «Людина і світ», «Рідна школа») та
місцеву (газети «Вечерний Николаев», «Крик», «Нове життя», «Радянське
Прибужжя» («Рідне Прибужжя»), «Южная правда» – обласні, місцеві,
районні друковані органи Миколаївської області; «Вечерняя Одесса»,
«Гласность», «Думська площа», «Моряк», «Одесский вестник», «Одесские
известия», «Південна зоря», «Чорноморські новини», «Юг» – обласні,
місцеві,

районні

друковані

органи

Одеської

області;

«Ефір»,

«Наддніпрянська правда», «Новий день», «Новий погляд», «Херсонський
вісник» – обласні, місцеві, районі друковані органи Херсонської області),
церковну на: патріаршу чи митрополичу (газети «Офіційна хроніка» (видання
Канцелярії Київської Патріархії УАПЦ),
(друкований

орган

УПЦ),

журнали

«Церковна православна газета»
«Вісник

Прес-служби

УПЦ»,

«Православний вісник» (до 1992 р. офіційний друкований орган УПЦ, після –
УПЦ КП)) та єпархіальну чи приходську (газети «Голос Православия»
(друкований орган Миколаївської єпархії УПЦ), «Православна Таврія»
(друкований орган Херсонської єпархії УПЦ), журнал «Андреевский
вестник»

(друкований

орган

ОДС

УПЦ),

інформаційні

бюлетені

«Відродження: Вісник Миколаївсько-Богоявленської єпархії» (друкований
орган Миколаївської єпархії УПЦ КП), «Благовіст Таврії» та «Хроніка
Таврії» (друковані органи Таврійської єпархії УАПЦ).
Специфічними рисами світської преси як загальнодержавної, так і
регіональної, є те, що окрім обширного пласту інформації та різноаспектних
фактів по вивченню історії православної церкви посткомуністичного періоду,
вона властивими тільки їй жанрами висвітлює конкретні події (утворення
єпархій, реєстрацію православних громад, повернення віруючим культових
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споруд, реконструкцію та будівництво нових, візитацію іноземних церковних
діячів тощо), подає цікаві та яскраві коментарі, замітки, інтерв’ю із
представниками духовенства УПЦ в єднанні з Московським патрірхатом,
УПЦ КП, УАПЦ, начальниками обласних управлінь та відділів у справах
релігій, сповіщає про церковні свята. Однак, саме для неї властивий
найвищий ступінь упередженості, заангажованості, кон’юнктурності та
утилітаризму в оцінці релігійних явищ та процесів. Як приклад, суттєвий
дисбаланс у висвітленні діяльності православних конфесій з переважанням
частки УПЦ над УПЦ КП та УАПЦ у загальній кількості повідомлень, що
мають місце на шпальтах південноукраїнської преси. Також, як на нашу
думку,

не

слід

забувати

й

про

поверхневе

володіння

церковною

проблематикою авторами газетних та журнальних статей (окрім фахових,
приміром, «Людина і світ»), тому почасти трапляються хиби, брак аналітики
та аналізу.
У свою чергу, для церковної періодики характерна пропаганда власної
церкви в очах віруючих, яка набуває особливої ваги за умов розділеності
Українського

православ’я.

Тому,

реверанси,

особливий

пієтет

до

представників своєї конфесії і образливі закиди у бік опонентів є нерідкістю
на сторінках друкованих церковних ЗМІ. Серед іншого зустрічається
різноманітна інформація щодо діяльності церкви, єпархії, громад, що дає
уявлення про процес становлення, розвитку, реформування тієї чи іншої
православної конфесії у Південній Україні.
Окремо позиціонується партійна преса. Зокрема, аналіз матеріалів
газети «Український Південь» (друкований орган Миколаївської обласної
організації НРУ), дозволив вивчити малодосліджені події та процеси в
середовищі УПЦ КП та УАПЦ на Миколаївщині.
Важливе значення для вивчення проблеми розвитку православних
конфесій у посттоталітарну добу мають неопубліковані джерела особового
походження (спогади або щоденники), які надають історикам церкви
можливість

проаналізувати

суспільно-релігійні процеси того часу крізь
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призму людського переживання. Особливістю щоденників, що належать перу
священнослужителів, які за певних обставин опинилися по різні церковні
барикади, є точне датування явищ, яскраве і глибоке висвітлення
драматичних подій. Також в них зберігається цінна фактологічна база про
поведінку духовенства, віруючих, представників державної влади, про що
неможливо часом дізнатися з інших джерел. Однак, слід пам’ятати про те,
що щоденник – це особистий твір автора, записаний шляхом сприйняття
оточуючих його реалій життя, а тому можливі суб’єктивні оцінки
неоднозначних епізодів церковної історії. Адже, незважаючи на те, що це
власноруч написана робота, коли немає необхідності приховувати свої емоції
і почуття, водночас, автор, з різних причин, міг бути не до кінця відвертим,
наприклад, побоюючись гніву православних ієрархів. Втім, твори цього
жанру є незамінним знаряддям у руках дослідника.
Таким є щоденник настоятеля храму Покрови Пресвятої Богородиці
Таврійського деканату УАПЦ (о) (м. Олешки (Цюрупинськ), Херсонська
область) о. Леоніда Сливканича [3.311]. Автор щоденника – спочатку
активний мирянин (голова Херсонсько-Таврійського братства апостола
Андрія Первозваного), згодом – рукоположенний в священнослужителі із
зарахуванням до кліриків УАПЦ. У невеликому за розміром щоденнику він
порушує широке коло питань, пов’язаних із відродженням та еволюцією
автокефального руху в Південній Україні у досліджуваний період.
Висвітлюючи хронологію заснування та реєстрації громад УАПЦ на
Херсонщині, поряд подає перелік, священнослужителів, які правили на
парафіях області, не оминаючи проблем, з якими останні мали справу. На
сторінках твору о. Леонід Сливканич виступає полум’яним адептом УАПЦ та
її

першоієрархів

–

патріархів

Мстислава

та

Димитрія.

Ця

теза

підтверджується його скептичним ставленням до Об’єднавчого Собору
1992 р., після якого він залишився з тією частиною духовенства, яка не
примкнула до новоутвореної УПЦ КП. Даючи оцінку державно-церковним
відносинам, о. Леонід Сливканич наголошує, що влада в особі відділу у
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справах релігій Херсонської ОДА не сприяла розвиткові українських церков
(УАПЦ, УПЦ КП, УГКЦ – А.Ш.), а, навпаки, гальмувала [3.311, c. 3]. Таку
політику він називає не демократичною й не українською [3.311, c. 8]. Серед
іншого автор торкається питання архієрейського керівництва громадами
УАПЦ у Південній Україні на початку 90-х рр. ХХ ст. Розглядає передумови
та процес утворення Таврійської єпархії у 1997 р., подає приклади роботи по
зведенню культових споруд. Особливо красномовно й з глибокою
шанобливістю змальовує візитації Святійшого патріарха Київського і всієї
України Димитрія по парафіях південноукраїнського регіону.
Таким чином, для висвітлення теми дисертації автором використано
цілий комплекс різноманітних джерел, які складаються з неопублікованих і
опублікованих матеріалів. За видовою складовою вони поділяються на:
нормативно-правові акти, які дозволили визначити основні засади державноцерковних відносин в Україні; діловодну документацію світського і
церковного походження, присвячену широкому колу проблем, пов’язаних із
генезисом православних конфесій Миколаївщини, Одещини та Херсонщини
в останнє десятиліття ХХ ст.; матеріали періодичної преси, які надають
багато фактичної інформації, що стає у нагоді під час виконання поставлених
у

дослідженні

завдань;

джерела

особового

походження,

які

є

ретроспективним поглядом представника церкви на процеси та події, що
мали місце у період релігійного ренесансу. Опрацювання цієї строкатої та
розширеної джерельної бази створює передумови для глибокого, всебічного
й об’єктивного вивчення проблеми функціонування православних конфесій у
Південній Україні у досліджуваний період.
1.3. Теоретико-методологічні основи роботи
Сьогодні вітчизняні історики, які спеціалізуються на дослідженні
функціонування православної церкви як суспільної інституції у період
незалежності знаходяться у пошуках дієвих концептуальних підходів, за
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допомогою яких можна відтворити її барвисту та місцями суперечливу
новітню історію. Втім, слід констатувати, що за той час, що минув від
захисту перших кваліфікаційних робіт, метою яких був комплексноісторичний

розгляд

процесу

становлення,

розвитку

та

діяльності

православних конфесій в умовах релігійного відродження, вченим так і не
вдалося сформувати системний підхід та запропонувати загальну концепцію
чи стратегію до їх вивчення. До того ж, аналіз тих небагатьох праць
наштовхує на висновок про те, що історіописання здійснюється з позиції
центру, як наслідок, умисно чи випадково оминається увагою становище
церкви на локальному рівні (регіон, область, місто тощо). Так, для прикладу,
можна навести декілька найпоширеніших тематик та проблем, що ставали
предметом дисертаційних робіт, зокрема: православний розкол початку
1990-х рр., конституювання УПЦ в єднанні з Московським патріархатом,
УАПЦ та УПЦ КП, міжправославні відносини у координатах ПатріархіяМитрополія і, навпаки, розвиток державно-церковних взаємин в Україні
тощо.
Результатом ігнорування регіонального виміру церковної історії є
формування

своєрідного

фактологічного

вакууму

в

релігієзнавчій

історіографії, а також зведення національної історії до історії політичного
центру [9.397, c. 79]. На наш погляд, сучасний дослідник посткомуністичної
історії церкви має відійти від подібного підходу, який не лише себе вичерпав,
а й продемонстрував власну обмеженість та короткозорість. Натомість, він
(дослідник) має звернутися до динамічніших та поліфонічніших алгоритмів
пізнання церковної проблематики.
Прикладом такого бачення на дослідження православних конфесій
може слугувати концепція регіоналізації, на яку дисертант спирається на
сторінках своєї роботи. Її суть полягає в акцентуванні уваги на місцевому
рівні генезису церкви; співставленні та порівнянні декількох географічно
близьких та ідеологічно схожих регіонів (у нашому випадку, це Херсонська,
Миколаївська та Одеська області); розгляді важливих подій із життя
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православних конфесій на єпархіальному рівні у руслі загальноукраїнської
історії церкви; залученні широкої та репрезентативної джерельної бази
(документи світського та церковного спрямування) та критичному її
опрацюванні.

Адже,

лише

зрозумівши

специфіку

функціонування

православних церков в окремо взятих регіонах, матимемо ґрунтовну базу для
висновків щодо загальнонаціонального стану Українського православ’я, а
також можливість робити прогнозування щодо його майбутнього положення
та розвитку.
Зазначимо, що запропонована концепція не є автономною за своєю
природою, а є складовою активно розвиваючого наукового напряму, що
іменується історичною регіоналістикою, над обґрунтуванням і теоретизацією
якого працюють співробітники одного з відділів при інституті історії України
НАНУ. За словами завідувачки цього відділу Я. Верменич, історична
регіоналістика являє собою поле ретроспективного дослідження процесів
життєдіяльності людських спільнот і комунікативних зв’язків у межах
регіонів, що історично склалися. Розвиваючи традиції «землеописань» та
«обласництва» в історіографії, нині регіоналістика дістала можливість
виходу на новий рівень міждисциплінарного синтезу з аналізом «семіотики
культурного простору», регіональної самосвідомості, асиміляційних і
трансформаційних процесів. Наразі багато з її відправних положень
лишаються внутрішньо полемічними, дискусійними, мають теоретикогіпотетичний

характер.

Але,

очевидно,

що,

діставши

статус

міждисциплінарного наукового напряму, регіоналістика здатна справити
помітний вплив на спрямованість регіональної та етнонаціональної політики,
сприяти формуванню національної самосвідомості, викоріненню негативних
явищ, здатних виникати на ґрунті гіпертрофованого регіоналізму [9.394,
c. 14-15].
Поза тим, підкреслимо, що сформована в дисертації мета, поставлені
завдання та вже згадана концепція повноцінно можуть бути розкритими
лише через використання відповідних принципів та методів. Серед основних
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принципів, які лягли в основу дисертаційної праці, є принципи об’єктивності
(позаконфесійності), історизму, системності, всебічності та наступності.
Так,

зокрема,

принцип

об’єктивності

(позаконфесійності)

як

ключовий та базовий у системі історичного пізнання орієнтував автора на
політичну, ідеологічну та конфесійну нейтральність, рівно віддалене та
неангажованне ставлення до усіх, без винятку, православних конфесій, а
тому закономірно, що він проходить червоною ниткою через абсолютно усі
підрозділи праці: починаючи від огляду історіографії проблеми, завершуючи
міжправославними взаєминами. Як на нашу думку, така функціональна вага і
значення принципу об’єктивності є логічною та закономірною, адже в умовах
розгляду релігійної проблематики, тим паче періоду, більшість учасників та
свідків подій якого ще активно продовжують займатися церковною чи
державно-політичною діяльністю, вкрай важливо зберегти виваженість та
неупередженість. Саме виходячи із таких переконань, ми й намагалися діяти
при написанні дисертації.
Важливу роль в дослідженні відіграв принцип історизму, який
вимагає обов’язкового врахування уроків минулого, вітчизняного та
світового досвіду, конкретно-історичних обставин та характеру часу, в який
виникли та функціонували УПЦ, УАПЦ та УПЦ КП та їх вивчення у
діалектичному поєднанні з іншими процесами. Спираючись на принцип
історизму, проблеми та події в дисертації розглянуто в їхній хронологічній
послідовності як наслідок впливу історичних закономірностей та причиннонаслідкових зв’язків у динаміці та розвитку.
Принципи системності, всебічності та наступності, які органічно
пов’язанні між собою, спрямували дисертанта на комплексне та ґрунтовне
дослідження. Це відбувалося шляхом залучення строкатої історіографічної та
джерельної бази, критичного її переосмислення та опрацювання; врахування
здобутків попередніх етапів розвитку як української, так і зарубіжної
історичної та релігієзнавчої думки; дотримання певного порядку та плану
викладу матеріалу; всестороннього аналізу діяльності УПЦ, УАПЦ та
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УПЦ

КП

у

Південній

Україні,

зосередження

уваги

не

лише

на

внутрішньоцерковному житті, а й на взаєминах із державою та одна з одною;
врахування різноманітних факторів та обставин політичного, економічного,
соціального та культурного характеру, що впливали на функціонування
православних конфесій у 1991-1999 рр. на Миколаївщині, Одещині та
Херсонщині тощо.
Серед методичного (пізнавального) інструментарію, за допомогою
якого на сторінках роботи реалізуються попередньо окреслені цілі, варто
виокремити загальнонаукові, спеціально історичні, а також методи інших
наукових сфер, вибір яких зумовлений характером роботи. Так, приміром,
метод аналізу та синтезу став у нагоді під час формування плану, структури
та тексту дисертації. Більше того, до цих методів ми перманентно вдавалися
й під час безпосереднього написання роботи.
Застосування проблемно-хронологічного методу пізнання дозволило
дисертанту дослідити генезис православних церков на Півдні України у
посткомуністичну добу як суцільне явище (незважаючи, по-перше, на
внутрішні відмінності, суперечності й протиріччя між УПЦ, УАПЦ та
УПЦ КП, та, по-друге, на розгляд питання окремими блоками) з послідовним
та поступовим розвитком подій у їх спадкоємності.
Оскільки погляд історика є неминуче ретроспективним [5.366, с. 40], то
одну з ключових ролей у процесі дослідження проблеми зіграв історикогенетичний метод. Він, серед іншого, допоміг простежити розвиток та
еволюцію процесу православного розколу в Україні, інституалізації УПЦ,
УАПЦ та УПЦ КП, реституції у Південній Україні у 1991-1999 рр.
Історико-порівняльний метод, який дає можливість співставити
історичні явища, факти та процеси у відповідних конкретно-історичних
умовах і стадіях їх розвитку, дозволив порівняти між собою, приміром, три
відродження УАПЦ, кризу національного православ’я у 1989-1993 рр. на
макрорівні та мікрорівні, виявити схожі та відмінні ознаки релігійного
законодавства України з аналогічним правом СРСР та посткомуністичних
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країн світу, діяльність УПЦ з функціонуванням УАПЦ та УПЦ КП та
україномовних православних конфесій між собою у Південній Україні
упродовж 90-х рр. ХХ ст. Інакше кажучи, це один із тих небагатьох методів,
до можливостей та потенціалу якого автор на сторінках роботи вдається у
кожному із підрозділів.
За допомогою методу класифікації та типологізації здійснено розподіл
сукупних досліджуваних об’єктів і явищ на чітко визначені види та типи,
причому з наступними узагальнюючими висновками. Для прикладу, під час
розгляду державно-церковних стосунків ми виокремили відповідні напрями
цих взаємин, які у свою чергу, подекуди ділили ще на декілька компонентів;
під час опрацювання джерельної бази ми вдалися до градації її на групи, а
групи – на підгрупи тощо. Крім того, складно переоцінити окреслений метод
й під час дослідження внутрішньоєпархіального життя православних церков
та міжправославних відносин.
Встановлення кількісних показників УПЦ, УАПЦ та УПЦ КП у
Південній Україні у 1991-1999 рр. потребувало залучення статистичного
методу, особливо, коли йшлося про з’ясування чисельності благочинь,
громад, культових будівель, духовенства та недільних шкіл. Незамінним цей
метод був і під час визначення кількості зареєстрованих громад, їх переходів
з однієї православної конфесії в іншу, переданих державою колишніх
культових будівель.
Герменевтичний метод дав змогу ґрунтовно проаналізувати Закон
України «Про свободу совісті та релігійні організації», нормативно-правові
акти з проблеми реституції та документи православних конфесій. Деякою
мірою ми до нього зверталися і під час розгляду богословської та іншої
церковної літератури.
Не можна не відзначити методи, які використовувалися при
проведенні, так би мовити, «польових досліджень», а це зокрема: пошуковий
та опитування (бесіди, бліц-інтерв’ю). Їх головним результатом стало
введення до роботи джерел як світського, так і конфесійного походження, а
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також інформації вербального характеру, отриманої з вуст архієреїв та
священнослужителів під час двосторонніх зустрічей з ними. Крім того,
специфіка дослідження мотивувала нас й до залучення міждисциплінарного
(міжгалузевого) підходу та базових знань з інших наук, таких як: філософія,
релігієзнавство, економіка, правознавство, політологія, географія тощо.
На

завершення

огляду

теоретико-методологічних

засад

роботи

доцільно також зупинитися й на термінологічному аспекті дослідження,
зокрема на розтлумаченні ключового поняття дисертації, з приводу якого, до
речі, нині у науковому просторі ще не вироблено чіткої та однозначної
позиції. Йдеться про дефініцію «конфесія», яка є засадничою у цьому
дослідженні та пронизує роботу від самого початку і до кінця. Зазначимо, що
під цим терміном, попередньо проаналізувавши ряд галузевих словників та
енциклопедій [340, с. 212; 341, с. 59; 342, с. 212; 344, с. 166; 345, с. 547; 349,
с. 191], дисертант розуміє будь-яку релігійну організацію, церкву (у розумінні
церкви як суспільної інституції, а не сакральної будівлі), яка має своє
віровчення, культову практику, організаційну будову та певну сталу
кількість прихильників.
Виходячи з такого визначення, на сторінках дисертації цією дефініцією
ми позначаємо: УПЦ, УАПЦ та УПЦ КП, які, з одного боку, у своїй
діяльності незалежні одна від одної, з іншого, об’єднані під началом єдиного
православного віровчення (ідеологія, світогляд). Однак, зауважимо, що
помилково та неправомірно ототожнювати віровчення з конфесією, варто
розуміти, що православ’я не є окремою конфесією, воно є віровченням
(таким самим, до речі, як і католицизм чи протестантизм, які в сукупності є
складовими християнства), яке, у свою чергу, поділене на декілька
суверенних православних юрисдикцій (конфесій).
Отже, зазначимо, що дисертація базується на широкому спектрі
загальнонаукових та спеціально-історичних принципах та методах пізнання,
які в синхронному поєднанні стали передумовами до цілісного і
комплексного вивчення та аналізу проблеми генезису УПЦ в єднанні з
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Московським патріархатом, УАПЦ та УПЦ КП у Південній Україні у
1990-х рр. Разом з тим, варто підкреслити, що ця праця ні у якому разі не
претендує на вичерпність, а є, швидше за все, першим кроком на шляху до
подальшого дослідження окресленого питання.
***
Таким

чином,

аналіз

історіографічного

доробку

дослідників

посттоталітарної історії православної церкви надає усі підстави всебічно
прослідкувати загальнодержавний процес функціонування православних
конфесій України в роки першого десятиліття незалежності та об’єктивно
оцінити його основні події і факти. Натомість визначити його регіональні
особливості, зокрема у південноукраїнському регіоні з огляду на відсутність
відповідних не лише узагальнюючих праць, а й, приміром, науковопопулярних, не видається можливим.
За цих умов єдиним оптимальним виходом із проблемної ситуації є
значне

розширення

традиційних

інформаційних

матеріалів

шляхом

залучення до джерельної бази, окрім документів державних архівних установ
(центральних та обласних), також й церковних та приватних. До слова саме
такого алгоритму й дотримувався автор у процесі написання роботи, що дало
змогу запропонувати власний погляд та сформувати власні судження щодо
питання становлення та розвитку УПЦ, УАПЦ та УПЦ КП у Херсонській,
Миколаївській та Одеській областях у 1990-х рр.
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РОЗДІЛ 2.
ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ СТОСУНКИ У ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ В
ПЕРШЕ ПОСТКОМУНІСТИЧНЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ
2.1. Законодавчо-правове регулювання релігійної сфери країни
Держава як інститут, що акумулює у своїх межах різноманітні сфери
людського буття (політична, економічна, соціальна, духовна) та здійснює
контроль за їх повноцінним функціонуванням, у своїй діяльності спирається
на певний набір інструментарію. У цивілізованих та демократично
розвинутих країнах світу такими засобами і методами виступає нормативноправова база, яка розробляється та затверджується відповідними державними
органами влади. Саме через закони та низку інших підзаконних актів країна
має змогу здійснювати не лише нагляд за суспільно важливими галузями, а й
створювати сприятливі умови для їх розвитку. У цьому контексті Українська
держава не є винятком, оскільки з моменту здобуття незалежності пішла
шляхом побудови ліберальної країни, у якій хоча б декларативно, але все ж
таки законотворці проголосили принцип верховенства права. Більше того, цю
доктрину

органічно

поклали

й

в

основу

творення

національного

законодавства, яке було покликане регламентувати та регулювати суспільні
відносини у посткомуністичній дійсності.
Особливу увагу, з огляду на перекоси (перегини) у конфесійній
політиці радянською владою у попередні десятиліття, законодавець приділив
саме релігійній сфері, а головним чином, двом її аспектам: встановленню
якісно нових взаємин між державою та церквою (які відтепер мали
базуватися на довірливому та партнерському ґрунті, без примусу та заборон)
та захисту прав і свобод віруючих (що виключало б будь-яку дискримінацію
та обмеження за релігійною ознакою). Задля цього упродовж 1991-1999 рр. в
Україні вдалося сформувати комплекс законодавчо-правових актів, які
увібрали в себе наріжні принципи міжнародних документів з проблеми
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(Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р., Європейська
конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада
1950 р., Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня
1966 р., Підсумковий акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі від
1 серпня 1975 р., Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості та
дискримінації на підставі релігії чи переконань від 25 листопада 1981 р.,
Підсумковий документ Віденської зустрічі держав-учасниць Наради з
безпеки і співробітництва в Європі від 19 січня 1989 р., Паризька хартія для
нової Європи від 21 листопада 1990 р. і т.д. [4.343, с. 7-41]). Враховуючи їх
різнобарв’я та різноманіття, вважаємо за доцільне класифікувати їх за
градацією, яку свого часу запропонували філософи С. Здіорук та В. Токман
[9.396, c. 138]. Зокрема, усі наявні законні й підзаконні нормативно-правові
акти держави, котрі стосуються релігійної сфери, вони радять поділити на
три великі групи:
1) орієнтовані виключно на упорядкування релігійно-церковної галузі в
цілому (Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від
23 квітня 1991 р. [1.2] (із змінами та доповненнями, що відбувалися
упродовж 1990-х рр.));
2) ті, що прямо або опосередковано стосуються конфесійного життя
нації в контексті регулювання якихось інших питань суспільного розвитку
(Конституція України, прийнята на п’ятій сесії ВРУ 28 червня 1996 р. [1.15],
Закон України «Про власність» від 7 лютого 1991 р. [1.1], Закон України
«Про освіту» від 23 травня 1991 р. [1.3], Закон України «Про альтернативну
(невійськову) службу» від 12 грудня 1991 р. [1.4], Закон України «Про
загальний військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 р.
[1.5], Закон України «Про державний реєстр фізичних осіб – платників
податків та інших обов’язкових платежів» від 22 грудня 1994 р. [1.6] (із
змінами та доповненнями від 16 липня 1999 р. [1.10]), Закон України «Про
оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 р. [1.7] (із змінами
та доповненнями від 22 травня 1997 р. [1.11]), Закон України «Про податок
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на додану вартість» від 3 квітня 1997 р. [1.10], Кримінальний кодекс України
(1960 р.) (із змінами та доповненнями, що відбувалися упродовж 1990-х рр.)
[1.22], Цивільний кодекс України (1963 р.) (із змінами та доповненнями, що
відбувалися упродовж 1990-х рр.) [1.26], Кодекс про шлюб та сім’ю України
(1969 р.) (із змінами та доповненнями, що відбувалися упродовж 1990-х рр.)
[1.25], Кодекс законів про працю України (1971 р.) (із змінами та
доповненнями, що відбувалися упродовж 1990-х рр.) [1.14] тощо);
3) спрямовані на вирішення конкретних проблем у сфері державноцерковних відносин (Указ Президента України №125 від 4 березня 1992 р.
«Про заходи щодо повернення релігійним організаціям культового майна»
[1.23], Указ Президента України №322/94 від 22 червня 1994 р. «Про надання
пільг релігійним організаціям» [1.24], Розпорядження Президента України
№53/94-рп від 22 червня 1994 р. «Про повернення релігійним організаціям
культового майна» [1.20], Постанова КМУ №1010 від 12 вересня 1997 р.
«Про затвердження переліку культових послуг та предметів культового
призначення, операції з надання і продажу яких звільняються від обкладання
податком на додану вартість» [1.17], Розпорядження КМУ №290-р від
7 травня 1998 р. «Щодо забезпечення поетапного повернення релігійним
організаціям

культових

будівель,

які

не

використовуються

або

використовуються не за призначенням» [1.19] та інші).
Як видно з класифікації, у 1990-х рр. базовим та основоположним
документом у царині релігійного життя був Закон України «Про свободу
совісті та релігійні організації». І це не дивно, адже фактично саме на нього й
ліг основний тягар з регулювання державно-церковних та міжконфесійних
взаємин у постатеїстичній Україні. Не применшуючи ні в якому разі
значення та ролі усіх інших нормативно-правових актів з проблеми,
підкреслимо, що вони здебільшого лише доповнювали його ключові
положення. Враховуючи усі ці факти, а також пам’ятаючи про поставлені
завдання на початку роботи, як на нашу думу, виникає закономірна
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необхідність проаналізувати та деталізувати вже згаданий Закон якомога
ґрунтовніше.
З огляду на це, зазначимо, що структурно Закон України «Про свободу
совісті та релігійні організації» складався із VI розділів та 32 статей, які мали
на меті охопити найважливіші питання конфесійної сфери держави. Так,
зокрема, розділ І присвячувався загальним положенням Закону, стрижневими
тезами якого стали чотири фундаментальні принципи, які до речі, згодом,
враховуючи їх значення та правову силу, парламентарі включили ще й до
тексту Конституції України (статті 24; 35).
Перший з них полягав у тому, що в Україні кожному громадянину (з
прийняттям у 1996 р. Основного Закону це право поширилося й на іноземців
та осіб без громадянства, що стало на той час досить прогресивним,
враховуючи, що приміром, у сусідній Республіці Польща конституційні
положення забезпечували свободою совісті та віросповіданням лише
громадян держави [11.1.463, c. 9]), гарантувалося право на свободу совісті
(стаття 3). Це право включало свободу мати, приймати і змінювати релігію
або переконання за своїм власним вибором і свободу одноособово чи разом з
іншими сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, а також
відправляти релігійні культи, відкрито виражати і вільно поширювати свої
релігійні або атеїстичні переконання. Обмежуватися це право могло лише у
випадках, передбачених національним законодавством, яке водночас не мало
суперечити міжнародним зобов’язанням України [1.2, c. 656].
Другий принцип декларував, що усі громадяни в Українській державі є
рівними перед законом і мають однакові права в усіх галузях економічного,
політичного, соціального і культурного життя незалежно від їх ставлення до
релігії (стаття 4) [1.2, c. 657]. Це твердження, до речі, було синхронно
перенесено й до ряду інших правових актів України. Як приклад, стаття 2 1
Кодексу законів про працю України [1.14, c. 8].
У свою чергу, третій та четвертий принципи проголошували світський
характер молодої країни, у якій релігійні організації відокремлені від

59

держави (стаття 5), а школа – від церкви (стаття 6) [1.2, c. 657]. Тим самим
держава прагнула встановити рівно віддалені стосунки з кожною із офіційно
зареєстрованих в Україні релігійних інституцій, не надаючи жодній з них
особливих пільг чи привілеїв.
На відмінну від розділу І, в який законодавець заклав ідеологічні та
теоретичні засади Закону України «Про свободу совісті та релігійні
організації», розділ ІІ, навпаки, вже мав практичну спрямованість, і, як
наслідок, вирішував конкретні питання у сфері функціонування релігійних
організацій. Так, зокрема «перша половина» розділу ІІ, а це статті від 7 до 11,
серед

іншого,

присвячувалася

таким

важливим

аспектам,

як:

меті

(задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру),
особливостям діяльності (функціонували відповідно до своєї ієрархічної та
інституційної структури, обирали, призначали і змінювали персонал згідно зі
своїми статутами (положеннями)), характеристиці (статті 8-11) та видам
(релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства,
місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також
об’єднання, що складаються з вищезазначених суб’єктів) релігійних
організацій [1.2, c. 657-659]. Все це у комплексі не лише створювало
уявлення про зовнішній та внутрішній вигляд конфесійних інституцій, а й
сприяло законодавчій уніфікації розрізнених віровчень.
Натомість, статті 12-16 Закону, що складали, так би мовити, «другу
половину» розділу ІІ та логічно продовжували попередню, у свою чергу,
зосереджували увагу вже безпосередньо на визначенні правового стану та
процесі реєстрації статутів (положення) релігійних організацій. Щодо
першого, то відповідь знаходимо у статті 13, де, як на нашу думку,
безапеляційно вказувалося, що релігійна організація набувала статусу
юридичної особи з моменту реєстрації її статуту (положення) [1.2, c. 660].
Таким чином, ця стаття послідовно і демократично наділяла відповідним
правом абсолютно усі (без винятку) види конфесійних організацій: від
первинного релігійного осередку – громади до релігійного центру. Втім, слід
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зазначити, що проти подібної практики упродовж 1990-х рр. перманентно
виступала частина ієрархів, які ставили питання про те, щоб надати статус
юридичної особи церкві як такій, яка б самостійно як суб’єкт в очах закону
визначала права інших юридичних осіб (громад, монастирів тощо).
Прихильники такого підходу у «надмірних» правах громад, особливо щодо
власності, вбачали прагнення держави утримувати церкву роздрібненою, без
сильного центру. Однак, по правді кажучи, далеко не це стало основним
мотивом держави у введенні подібної правової норми, а, зокрема, те, що
зазначена пропозиція суперечила не лише вітчизняному законодавству, а й
міжнародним актам, учасником яких була Україна [6.371, c. 392-393].
Якщо вести мову про процес реєстрації релігійних організацій у
досліджуваний період, то слід зазначити, що відповідна процедура всеосяжно
та вичерпно висвітлювалася у статтях 14 та 15 Закону. Так, приміром, для
реєстрації статуту (положення) релігійної громади вимагалося, щоб
громадяни в кількості не менше десяти чоловік, які утворили її і досягли 18річного віку, подали заяву та сам статут (положення) – на реєстрацію до
обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а
у Республіці Крим – до уряду Республіки Крим. У нашому випадку – до
Миколаївської, Одеської та Херсонської ОДА. У свою чергу, релігійні
центри, управління, монастирі, релігійні братства, місії та духовні навчальні
заклади віддавали статути (положення) на реєстрацію не до місцевих органів
виконавчої влади, а безпосередньо до державного органу України у справах
релігій. Затим галузевий орган у місячний (у випадку необхідності –
висновку спеціалістів, процедура затягувалася до 90 діб) термін розглядав
заяву та статут (положення), приймав відповідне рішення і не пізніше як у
десятиденний термін письмово повідомляв про нього заявникам. Хоча на
практиці, у середньому, цей процес у часових рамках тривав значно довше. У
такому ж порядку відбувалося й внесення змін та доповнень до вже
зареєстрованих статутів (положень) [1.2, c. 660-661], які, з різних причин,
члени релігійних організацій бажали відкоригувати.
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Наступний після розділу ІІ, розділ ІІІ Закону України «Про свободу
совісті та релігійні організації» регулював не менш важливе питання, а саме:
майновий стан конфесійних інституцій. Включення його до Закону у 1991 р.
мало без перебільшення символічне та визначальне значення, враховуючи
критичне положення церкви у радянський період. Як відомо, політика
комуністичної держави у духовній сфері впродовж майже семи десятиліть
спрямовувалася на ослаблення, а в перспективі – і на повне викорінення
релігії. З цією метою релігійні організації позбавлялися власності, у них у
брутальний спосіб вилучалися культові споруди та інше майно [9.408, c. 82],
а духовенство піддавалося фізичному знищенню.
Саме тому з початку існування незалежної Української держави перед
нею постало питання відновлення історичної справедливості перед церквами,
зокрема у питанні повернення їм колишнього культового майна, в свій час
експроприйованого радянською владою [9.405, c. 82]. Чи не першим
правовим кроком на шляху до цього стала стаття 17 Закону України «Про
свободу совісті та релігійні організації», в якій серед іншого, зазначалося, що
культові будівлі і майно, які становлять державну власність, передаються
організаціями, на балансі яких вони знаходяться, у безоплатне користування
або повертаються у власність релігійних організацій безоплатно за
рішеннями обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, а в Республіці Крим – уряду Республіки Крим [1.2, c. 661].
Однак, як стало зрозуміло згодом, цієї норми виявилося замало,
оскільки, прописавши проблему, законодавець у той же час, не визначив
механізму її реального розв’язання [9.408, c. 84]. У зв’язку з недостатньою
правовою врегульованістю питання реституції 4 березня 1992 р. Президент
України Л. Кравчук змушений був видати Указ «Про заходи щодо
повернення релігійним організаціям культового майна». Відповідно до цього
Указу КМУ мав визначити пам’ятки архітектури, які могли передаватися
релігійним організаціям. Натомість, органи виконавчої влади та місцевого
самоврядування зобов’язані були, по-перше, упродовж

1992-1993

рр.
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здійснити передачу релігійним громадам у власність чи безоплатне
користування

культових

будівель,

що

використовувалися

не

за

призначенням, по-друге, організувати інвентаризацію культового майна, що
зберігалося у фондах державних музеїв та архівів, для вирішення у
встановленому

порядку

питання

про

можливість

його

подальшого

використання за призначенням та, по-третє, сприяти релігійним організаціям
у зведенні культових будівель, створенні матеріальної бази добродійної
діяльності,

організації

центрів

соціальної

адаптації

громадян,

що

повернулися з місць позбавлення волі [1.23, с. 1; 9.408, c. 84].
Враховуючи,

що

повноцінно

виконати

Указ

державі

в

особі

компетентних органів влади так і не вдалося, 22 червня 1994 р. напередодні
дострокових президентських виборів (дає підстави стверджувати про
швидше політичний, аніж альтруїстичний характер документа) Л. Кравчук
видає ще один підзаконний нормативно-правовий акт з проблеми реституції.
Мова йде про Розпорядження Президента України «Про повернення
релігійним організаціям культового майна», яким, на виконання вже згаданої
статті 17 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»,
місцевим органам

державної виконавчої влади доручалося до 1 грудня

1997 р. забезпечити передачу у безоплатне користування або повернути
безоплатно у власність релігійних організацій культові будівлі та майно, які
перебували у державній власності і використовувалися не за призначенням
[1.20, c. 5].
Після закінчення строку дії прийнятих на президентському рівні
нормативно-правових документів законодавчу естафету у питанні реституції
перебрав на себе КМУ, який 7 травня 1998 р. оприлюднив Розпорядження
КМУ «Щодо забезпечення поетапного повернення релігійним організаціям
культових будівель, які не використовуються або використовуються не за
призначенням». У ньому уряд, зокрема, вимагав від місцевих органів
державної виконавчої влади повного переліку культових будівель, які
перебували у державній та комунальній власності та не використовувалися
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або використовувалися не за призначенням, із визначенням термінів та умов
поетапного повернення їх релігійним організаціям [1.19; 9.408, c. 85].
Прийняттям цих документів та уведенням у дію статті 17 Закону
України «Про свободу совісті та релігійні організації» Українська держава
засвідчила, що вона визнає права конфесійних інституцій на націоналізоване
у радянський період майно. Більше того, саме завдячуючи їм, упродовж
90-х рр. ХХ ст. церквам вдалося повернути не одну тисячу храмів та
предметів релігійного вжитку (для прикладу, лише з березня 1992 р. до
лютого 1998 р. держава передала віруючим близько 3 тисяч храмів та понад 8
тисяч культових та церковних речей [2.34, арк. 22]) [9.408, c. 85].
Втім, незважаючи на це, у досліджуваний період все ж таки залишався
ряд проблем, які до кінця законодавець так і не зумів врегулювати. Серед
них, чи не найгострішим, стояло питання передачі релігійним організаціям
ряду колишніх культових приміщень, у яких розміщувалися культурноосвітні, медико-соціальні заклади та виробничі підприємства. Через те, що не
було створено державних механізмів виконання цієї роботи та не визначено
джерел

їх

фінансування

[9.405,

c.

83],

нерідко,

зокрема

й

у

південноукраїнському регіоні, реституційний процес відбувався в умовах
палаючого конфлікту. Цікаво, що на відмінну від України, приміром у
Республіці Білорусь, з метою уникнення подібних негативних та небезпечних
проявів, у галузевому Законі містилася норма, згідно з якою колишні храми,
у яких знаходилися освітні й культурні установи, не передавалися або
передавалися релігійним організаціям лише за згодою їх фактичного
власника та місцевої влади [11.1.469, c. 53]. Однак, дехто у цьому вбачав
обмеження прав та свобод віруючих, а тому ця теза так і не знайшла
висвітлення у релігійному законодавстві України.
Повертаючись до аналізу розділу ІІІ Закону, підкреслимо, що окрім
проблеми реституції, у ньому також порушувався ряд інших майнових
питань. Так, у статті 18, для прикладу, законодавцем було приділено значну
увагу темі власності релігійних організацій, у тому числі, окреслено майно,
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яке могло належати їм відповідно до цього права, а це зокрема: будівлі,
предмети

культу,

об’єкти

виробничого,

соціального

і

добродійного

призначення, транспорт, кошти тощо. Усе це майно могло розташовуватися
як на території України, так і за кордоном. Крім того, частина шоста статті
містила думку про те, що всі фінансові та майнові пожертвування, як і інші
доходи релігійних організацій, не оподатковувалися [1.2, c. 662]. Однак, у
цьому зв’язку, слід зазначити, що це положення статті з 1 січня 1996 р.
втратило чинність у частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та
акцизних зборів і податку на додану вартість з підакцизних товарів, що
імпортувалися на митну територію України (згідно із Законом України
№498/95-ВР від 22 грудня 1995 р. [1.8]), а також у частині звільнення від
сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на додану вартість
з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України (згідно
із Законом України №608/96-ВР від 17 грудня 1996 р. [1.12]) [11.1.480, c. 27].
Втім, зазначене нововведення більшою мірою зачіпало протестантські та
католицькі організації, аніж православні, оскільки саме вони зазвичай
ставали адресатами гуманітарної допомоги з-за кордону [9.403, c. 104].
Загалом, доходи релігійних організацій не оподатковувалися через те,
що ці суб’єкти за своїми статутами не здійснювали виробничої та іншої
комерційної діяльності, тобто діяльності, спрямованої на отримання
прибутку, а тому вважалися неприбутковими й не входили до переліку
платників податків, визначених статтею 2 Закону України «Про внесення
змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». Цим же
Законом (підпункт 7.11.7 статті 7), до речі, серед іншого було конкретизовано
та визначено, які саме доходи конфесійних інституцій звільнялися від
оподаткування. Зокрема, це доходи, які отримувалися у вигляді: коштів або
майна, які надходили безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової
допомоги чи добровільних пожертвувань; будь-яких інших доходів від
надання культових послуг, а також пасивних доходів (відсотків, дивідендів,
страхових виплат, відшкодувань тощо). Особливу увагу слід звернути на те,
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що положення підпункту 7.11.7 застосовувалося лише до тих релігійних
організацій, які пройшли відповідну реєстрацію у порядку, передбаченому
галузевим Законом (абзац «е» підпункту 7.11.1). Усі інші доходи релігійних
організацій, що надходили з альтернативних (звичайно, якщо така діяльність
допускалася релігійним законодавством), не згаданих вище джерел,
оподатковувалися у загальному порядку, передбаченому для платників
податку [1.11, с. 485; 11.1.480, с. 27].
Ще

одним

податковим

кроком

держави

назустріч

релігійним

організаціям у 1990-х рр. стало те, що на їх доходи, які одержувалися від
надання культових послуг та продажу предметів культового призначення за
переліком, встановленим Кабінетом Міністрів, не поширювався податок на
додану вартість (підпункт 5.1.14 статті 5 Закону України «Про податок на
додану вартість»). Цей перелік, до речі, включав такі культові послуги, як
хрещення, укладання церковного шлюбу, похорон, молебень, панахида тощо.
Звільнялися від податку на додану вартість також операції з продажу таких
предметів культового призначення, як свічки, ікони (образи), хрести, кадила,
підсвічники,

облачення

священнослужителів,

дзвони,

богослужбова

література та інше [1.10, с. 333; 1.17, с. 12; 11.1.480, с. 28]. Більше того,
відповідно до Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону
України «Про плату за землю» від 19 вересня 1996 р., зареєстровані релігійні
організації ще й звільнялися від земельного податку (пункт 5 частини 1
статті 12). Але, якщо релігійна організація, яка користувалася пільгами щодо
земельного податку, мала у своєму підпорядкуванні госпрозрахункові
підприємства або здавала в тимчасове користування (оренду) земельні
ділянки, окремі будівлі або їх частини, податок за земельні ділянки, зайняті
цими установами або будівлями (їх частинами), переданими в тимчасове
користування, сплачувався у встановлених розмірах на загальних підставах
(частина 5 статті 12) [1.9, c. 653-655; 11.1.480, c. 28].
Окрім цього зазначимо, що оскільки безпосередня (статутна) діяльність
релігійних організацій, як ми вже знаємо, була безприбутковою, то для її

66

забезпечення кожній конфесійній інституції держава надавала право
засновувати видавничі, поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні,
сільськогосподарські та інші підприємства, а також добродійні заклади
(притулки, інтернати, лікарні тощо) (стаття 19 Закону України «Про свободу
совісті та релігійні організації»). Ці установи (промислового та соціального
спрямування) організаційно підпорядковувалися релігійним організаціямзасновникам, однак діяли вони вже за власними зареєстрованими статутами
(тобто мали право юридичної особи) в рамках чинного на той момент
законодавства, яким регулювалася подібна діяльність. До того ж, якщо
доходи релігійних організацій не оподатковувалися, то прибуток від
виробничої діяльності, навпаки, оподатковувався на загальних підставах, в
порядку й розмірах, встановлених для підприємств громадських організацій.
Проте, підкреслимо, що ця норма не стосувалася тих сум їх прибутку, які
використовувалися виключно у добродійних цілях [1.2, c. 662; 11.1.480,
с. 28].
Таким чином, як бачимо, незважаючи на законодавче відокремлення
церкви від держави, релігійні організації в Україні у 1990-х рр. від останньої
отримували ряд пільг у сфері оподаткування, що значно спрощувало та
полегшувало їх основну діяльність. І це, до речі, відбувалося, незважаючи на
те, що економіка та бюджет самої держави перебували у далеко не здоровому
стані, і потребували також додаткових фінансових вливань та коштів.
Релевантних проблем стосувалися й розділи ІV та V Закону України
«Про свободу совісті та релігійні організації». У розділі IV, зокрема,
законодавцем порушувалося питання визначення прав релігійних організацій
та громадян, пов’язаних зі свободою віросповідання, без реалізації яких, до
слова, неможливе було їх повноцінне не лише функціонування, а й існування.
Так, приміром, стаття 21 регулювала та гарантувала право конфесійних
інституцій на проведення релігійних обрядів та церемоній. У свою чергу,
стаття 22 декларувала право на придбання та виготовлення, володіння,
використання та розповсюдження предметів релігійного призначення,
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релігійної літератури та інших інформаційних матеріалів релігійного змісту.
Натомість, стаття 23 надавала можливість релігійним організаціям займатися
добродійною й культурно-освітньою діяльністю, а стаття 24 регламентувала
право встановлювати і підтримувати міжнародні зв’язки та прямі особисті
контакти. У той же час, чотири статті (25-28) розділу V галузевого Закону
розкривали зміст та основні положення питання трудової діяльності у
релігійних організаціях та на їх підприємствах [1.2, c. 662-665].
Особливої уваги, у контексті нашого дослідження, заслуговує
заключний розділ (VI) Закону, який, серед іншого, присвячувався проблемі
взаємовідносин державних органів з конфесійними інституціями. Чи не
ключовою його складовою, як на думку дисертанта, є стаття 30, що
визначала, перш за все, суб’єкта (Державний орган України у справах
релігій), який мав відповідати за проведення державної політики щодо
релігій та церкви, та що не менш важливо, окреслювала його основні функції
та завдання

(сприяв зміцненню взаєморозуміння і терпимості

між

релігійними організаціями різних віросповідань; здійснював реєстрацію
статутів (положень) релігійних організацій, зазначених у частині другій
статті 14 цього Закону, а також змін і доповнень до них; надавав
консультативну допомогу державним органам у застосуванні законодавства
про свободу совісті та релігійні організації; здійснював контакти і
координаційні зв’язки з відповідними органами інших держав; сприяв участі
релігійних організацій у міжнародних релігійних рухах, форумах, ділових
контактах з міжнародними релігійними центрами й зарубіжними релігійними
організаціями;

забезпечував

релігієзнавчу

експертизу

за

участю

представників релігійних організацій та відповідних спеціалістів тощо) [1.2,
c. 665-666].
Цікаво, що лише за перших десять років незалежності Державний
орган України у справах релігій спіткало декілька реорганізацій та видозмін.
Спершу, у липні 1994 р. другий Президент України Л. Кучма своїм Указом
ліквідував Раду у справах релігій, яка діяла до того з 1991 р. та багатьма
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сприймалася як символ активного втручання держави у справи релігійних
організацій. На її основі, а також на базі Міністерства у справах
національностей та міграції затим виникло міністерство з неоковирною
назвою (згадка про «культ» в його іменуванні була відверто невдалою й
навіть образливою для дуже багатьох церков): у справах національностей,
міграції та культів. Проте, останньому вдалося проіснувати трохи більше
дванадцяти місяців і вже восени 1995 р. і його розформували із виділенням в
окрему установу Державного комітету у справах релігій [9.406, c. 25;
11.1.462, с. 4; 11.1.473, с. 11-12].
Однак, підкреслимо, що подібні трансформаційні процеси принципово
не вплинули на загальний стан роботи галузевого органу та суттєво не
завадили його працівникам разом з реалізацією стратегічних завдань щодо
забезпечення права громадян на свободу совісті, гармонізації державноцерковних та міжцерковних відносин виконати ряд інших важливих завдань.
А це, й, зокрема, вивчати та аналізувати тенденції релігійних процесів,
розробляти поточні та довгострокові прогнози із зазначених питань, готувати
пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у відповідних
сферах; сприяти діяльності релігійних організацій, вирішувати питання,
пов’язані з передачею у користування та поверненням у власність
конфесійних інституцій культового майна; вести облік релігійних організацій
[9.406,

c.

25];

здійснювати

державний

контроль

за

додержанням

законодавства України про свободу совісті та релігійні організації [1.2,
c. 665].
Слід зазначити, що значну частину із цієї роботи Державному органу
України у справах релігій загалом вдалося реалізувати внаслідок впевненої та
відповідальної позиції, безумовно, не позбавленої недоліків та вад, її так би
мовити представництв на місцевому рівні, якими були структурні підрозділи
у справах релігій при обласних (місцевих) державних адміністраціях. До
слова, керівниками (начальниками) таких відділів у Південній Україні у різні
роки першого десятиліття незалежності були: при Миколаївській ОДА –
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Б. Луньов [2.56, арк. 13] та О. Косташенко [2.83, арк. 167]; при Одеській ОДА
– В. Коновалов та М. Адонін [2.222, арк. 1-2]; при Херсонській ОДА –
В. Панченко. Саме, завдячуючи практиці перманентних контактів (частіше
епістолярного та телефонного характеру, рідше – у вигляді особистих
зустрічей) центру з регіонами і навпаки у 1990-х рр. спільними зусиллями, у
тому числі й у досліджуваному краї, пощастило вирішити не один десяток
суперечливих ситуацій у неоднорідному православному середовищі.
Отже, комплексний аналіз нормативно-правових актів (головним
чином, Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації») і
правозастосовної практики у конфесійній сфері дозволяє дійти певних
висновків та узагальнень. По-перше, можемо упевнено стверджувати про те,
що у цілому національне релігійне законодавство у 90-х рр. ХХ ст. було
досить демократичним. Особливо, це прослідковується при його порівнянні з
правовими нормами деяких інших посткомуністичних, і не тільки, країн
світу. Так, приміром, в українській Конституції не містилося згадки про
якусь одну «особливу» церкву (на відміну від Грузії, Болгарії або Македонії);
українське право не знало категорії традиційних, визнаних та нетрадиційних
релігійних організацій, як у країнах Балтії, не вимагало від їхніх керівників
тесту на громадянство (Білорусь, Албанія); не забороняло громаді, центр якої
знаходився поза межами країни, володіти нерухомим майном (Естонія); не
встановлювало 25-річного строку для державного визнання релігійних
громад, які щойно з’явилися (Литва) і 3-річного – після подання з їхнього
боку документів (Латвія); не забороняло пропаганду релігії, «організовану зза кордону»; не регламентувало загальну кількість духовенства (Монголія) та
інше [11.1.464, с. 5].
По-друге, маємо змогу виокремити такі характерні ознаки української
моделі державно-церковних відносин, які спостерігалися у досліджуваний
період: світська природа держави; конституційно закріплене відокремлення
церкви від держави і школи від церкви; державна реєстрація релігійних
організацій, надання їм статусу юридичної особи; рівність усіх конфесійних
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інституцій, віросповідань перед законом, і, як наслідок, невизнання
державою жодної релігії як обов’язкової; невтручання держави в діяльність
церков, якщо ця діяльність не суперечить законодавству; захист державою
прав і законних інтересів релігійних організацій; недопущення церкви до
систематичної діяльності у структурах державної системи – в армії, в
освітніх закладах, лікарнях, в пенітенціарній системі тощо; не фінансування
державою діяльності релігійних організацій; державний курс на повернення
церкві колишньої її власності; державний контроль за додержанням
законодавства про свободу совісті та релігійні організації; наявність
спеціального органу з компетенцією сприяти реалізації державної політики
щодо релігії, церкви та віруючих [6.371, c. 388].
Усе це в сумі красномовно свідчить про те, що у 1991-1999 рр.
українському законодавцю вдалося створити абсолютно усі умови для
повноцінного та ефективного функціонування релігійних організацій в
державі. Інша справа, що не завжди те, що визначалося нормативноправовим актом, через різного роду причини, діставало практичну та миттєву
реалізацію. Однак, це вже тема наступного підрозділу дисертації.
2.2. Основні види та напрями взаємовідносин між державою та
церквою
Ґрунтовний аналіз релігійного законодавства України зразка 1990-х рр.
мотивує нас до всебічного розгляду питання його безпосереднього
застосування у реальній площині, а, головним чином, у частині відносин між
державними органами влади та православними конфесіями. Особливої уваги
у

цьому

контексті

заслуговує

вивчення

конкретних

проявів

цих

багатогранних та неоднорідних стосунків, які найчастіше виникали у
православних церков Південної України з відділом у справах релігій, що
функціонував при ОДА. Саме на цей підрозділ облдержадміністрації, як ми
вже знаємо, відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні
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організації», покладалися функції Державного органу України у справах
релігій на мікрорівні, а тому закономірно, що саме з цим суб’єктом
правовідносин представники УПЦ, УПЦ КП та УАПЦ перманентно
стикалися у повсякденному житті.
Виходячи з цього, державно-церковні взаємини, що мали місце у трьох
південноукраїнських областях у досліджуваний період, автор пропонує
розглянути за такими координатами: відділ у справах релігій (або ОДА) –
православні конфесії. Це дозволить не лише зрозуміти специфіку та
визначити характерні риси їх контактів, а й створити загальне уявлення про
рівень виконання та дотримання норм законодавчо-правових актів у царині
релігійного буття.
Передусім, огляд проблеми варто розпочати з думки про те, що
упродовж 90-х рр. ХХ ст. в Україні водночас з розробкою максимально
демократичної правової бази щодо забезпечення свободи совісті відбувався
процес становлення та формування, принципово відмінних від радянських,
практичних відносин між державою та церквою. Однак, на жаль, як і
попередникам по державному управлінню, українським владним мужам та
політикам вже у незалежній та суверенній країні не вдалося повноцінно
уникнути певних перекосів (перегинів) у делікатній сфері, які втім, ні у
якому разі не варто співвідносити з комуністичними ані за суттю, ані за
формою. Вони мали зовсім інші особливості та спрямування. Так, приміром,
політика Президента України Л. Кравчука та його уряду характеризувалася
спробою створення в Україні державної церкви, відходом від принципів
відокремлення церкви від держави та рівності конфесій. Натомість, з
обранням Президентом України Л. Кучми держава, проголосивши де-юре
своє рівне ставлення до усіх конфесій та узявши курс на розвиток
партнерських взаємин між державою та церквою [8.383, c. 15], де-факто
всіляко намагалася симпатизувати одній із православних церков (УПЦ в
єднанні з Московським патріархатом). Головна причина появи та існування
подібних негативних проявів у державно-церковних стосунках, як на нашу
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думку, полягає у тому, що у цей період так і не вдалося створити єдину
загальнонаціональну концепцію державної політики щодо релігійних
організацій, яка б, у цілому, залишалася незмінною навіть у моменти
трансформації політичних еліт.
Проте, незважаючи на різний характер відносин між державою та
церквою, що спостерігався у роки першого посткомуністичного десятиліття,
загалом у регіонах (приміром, у Миколаївській, Одеській та Херсонській
областях) вони реалізовувалися за відносно стабільними та сформованими
напрямами [8.383, c. 15], які надалі у своїй роботі ми спробуємо цілковито
розібрати.
Так, зокрема, перший з них, полягав у процесі державної реєстрації
статутів релігійних громад (у нашому випадку, православних), який, як вже
відомо, ґрунтувався на статті 14 Закону України «Про свободу совісті та
релігійні організації». Зазначимо, що саме з приводу цього питання у відділів
у справах релігій чи не найчастіше виникали контакти з представниками
південноукраїнських єпархій УПЦ, УПЦ КП та УАПЦ. І це не дивно, адже
лібералізація суспільного життя після розпаду СРСР та православний розкол
початку 1990-х рр. поставили православні конфесії у ситуацію конкурентної
боротьби одна з одною, де кожна прагнула закріпити за собою певну
місцевість чи район.
Однак, окрім релігійного ренесансу, розширення географії діяльності
православних церков та, як наслідок, одухотворення українського народу,
такий вид змагальної боротьби мав і побічний ефект. На додаток до
міжцерковного протистояння в окремих населених пунктах він ще й
продукував штучне створення православних громад, яких, як згодом
виявлялося, реально не існувало. Відбувалося це таким чином: ініціативна
група

віруючих

за

допомогою

священиків

проводила

збори,

які

затверджували статут, оформляла документи на реєстрацію, отримувала
свідоцтво про неї і на цьому усе завершувалося. У результаті після подібних
псевдореєстрацій проходило півроку, рік, а громада так і не розпочинала
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повноцінне релігійне життя. До слова, таких приходів лише на одній
Херсонщині у 1992 р. було близько 25% від загальної кількості в УПЦ та
близько 40% в УАПЦ (УПЦ КП). Резюмуючи, підкреслимо, що до подібної
практики єпархіальні управління, головним чином, вдавалися з метою
піднесення реноме (громадська думка; репутація) та значимості своєї
конфесії в області, що пізніше могло стати вагомим аргументом на
отримання права на культові споруди [2.241, арк. 2; 5.355, c. 28].
Ще однією особливістю процесу реєстрації статутів православних
громад у Південній Україні в 90-х рр. ХХ ст. було те, що в цьому питанні
працівники галузевих відділів при ОДА відзначалися вибірковістю та
тенденційністю. Якщо статути громад УПЦ в єднанні з Московським
патріархатом розглядалися вчасно (тобто, у відведений законом термін) та
без

зайвих зауважень

видавалося

відповідне розпорядження

голови

облдержадміністрації, то у випадку із статутами громад УПЦ КП та УАПЦ
ситуація була діаметрально протилежною.
Закономірно, що такий стан речей викликав обурення як у віруючих
україномовних православних конфесій, так і у їх Патріархій, які час від часу
звертали увагу вищих органів влади на цю проблему. Так, приміром, у
1991 р. до комісії ВРУ з питань культури та духовного відродження
звернувся актив громади УАПЦ с. Зміївки Бериславського р-ну Херсонської
області з вимогою вплинути на місцевих посадових осіб, які, всупереч вимог
Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», зволікали з
реєстрацією статуту їх парафії [2.35, арк. 209]. Збільшення числа подібних
скарг з боку автокефальних прихожан на дії місцевих чиновників змушують
Собор єпископів УАПЦ того ж року звернутися з відкритим листом вже
безпосередньо до голови Ради у справах релігій, у якому наголосити на
кричущому порушенні вітчизняного законодавства з питання реєстрації
релігійних громад їхньої церкви в ряді регіонів, у тому числі, окрім інших
(Донецька,

Луганська,

Запорізька,

Дніпропетровська),

там

значилися

Херсонська, Миколаївська та Одеська області [2.36, арк. 14]. Таким чином,
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проблема з регіональної набувала статусу загальнонаціональної, що, втім, так
і не стало запорукою її остаточного вирішення.
Не можливо повно розкрити питання реєстрації статутів православних
громад також і без розгляду масштабів цього процесу, який доцільно
здійснити як у територіально-хронологічному вимірі, так і за конфесійною
ознакою. Базуючись виключно на розпорядженнях (тієї частини, яку вдалося
віднайти та опрацювати у фондах трьох обласних архівів) представників
Президента України (5 березня 1992 – 3 лютого 1994 рр.), голів обласної Ради
(3 лютого 1994 – 24 липня 1995 рр.), голів ОДА (24 липня 1995 р. – дотепер)
у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях, автором підраховано,
що загалом у Південній Україні упродовж 1992-1999 рр. процес реєстрації
пройшло близько 458 православних громад. З яких 340 громад юрисдикційно
відносилася до УПЦ, 105 – до УПЦ КП, 13 – до УАПЦ (встановлені
показники не є вичерпними і в майбутньому можуть стати об’єктом
уточнення та коригування) (додаток Б). Як видно, безапеляційними лідерами
на ниві реєстрації громад були південноукраїнські єпархії УПЦ, що
дозволило їм не лише збільшити загальну кількість своїх приходів за перше
посткомуністичне десятиліття майже удвічі, а й, на відміну від УПЦ КП та
УАПЦ, домогтися представлення власної церкви абсолютно в усіх
адміністративно-територіальних одиницях та містах обласного значення
Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. У цьому вбачаємо заслугу
як правлячих архієреїв, так і певне сприяння з боку місцевих органів влади.
Наступний напрям співпраці між державою та церквою становила
робота у справі повернення останній культового майна, насильно відібраного
радянською владою у роки гоніння на віру. З попереднього підрозділу ми вже
знаємо,

що

основними

нормативно-правовими

актами

держави,

які

регулювали проблему реституції у 1990-х рр., були: Закон України «Про
свободу совісті та релігійні організації» (стаття 17), Указ та Розпорядження
Президента України «Про повернення релігійним організаціям культового
майна», а також Розпорядження КМУ «Щодо забезпечення поетапного
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повернення

релігійним

організаціям

культових

будівель,

які

не

використовуються або використовуються не за призначенням». Саме
виходячи із їх ключових положень та завдань, південноукраїнські ОДА
здійснювали практичні кроки на шляху до реалізації цього важливого, але
вкрай складного питання.
Однак, варто зазначити, що відлік реституційного процесу в
Південному регіоні доцільно розпочинати не з моменту включення вже
згаданих документів у законодавче поле України, а за два-три роки до того.
Зокрема, з часу святкування 1000-літнього ювілею хрещення Русі, яке
спровокувало на території колишнього Радянського Союзу здійснення ряду
заходів по зміцненню матеріального становища православної церкви [5.357,
с. 16]. Так, приміром, на Одещині лише за період з середини 1988 р. до другої
половини 1992 р. релігійним громадам області було передано в безоплатне
користування 121 колишню культову будівлю, 35 з яких значилися
пам’ятками історії та культури республіканського і місцевого значення
[2.122, арк. 75]. Натомість, на Херсонщині за аналогічний час було повернуто
15 культових будівель [2.256, арк. 4]. Встановити нині, яка із цієї кількості
споруд була передана безпосередньо православним конфесіям, видається
практично не можливим, адже мало того, що переважну більшість
інформаційних та статистичних звітів, довідок та листів безповоротно
втрачено для дослідників, так ще й у тих, що збереглися, не конкретизуються
відповідні відомості по віровченням, а подаються лише загальні показники
виконаної роботи. Інакше кажучи, зрозуміло, що найбільше (враховуючи
значення та вплив православ’я у Південній Україні), але про точну цифру
таких споруд вести мову ще досить складно.
Незважаючи на певні зрушення та успіхи у справі повернення
колишньої церковної власності у 1988-1991 рр., говорити про масовість, тим
паче про завершеність цього процесу як в цілому в Україні, так і в
Миколаївській, Одеській та Херсонській областях зокрема, не доводиться. На
тлі політико-економічної кризи в радянській державі та за умов розгортання
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суспільно-релігійного руху із національним забарвленням це нагадувало,
швидше, поступки з метою збереження влади, аніж цілеспрямовану політику
на поліпшення умов існування церкви та віруючих. Проте, основи було
закладено, і вже з проголошенням незалежності України та формуванням
релігійного законодавства робота у напрямі реституції набуває чітких та
виразних рис.
У

цьому

зв’язку

варто

підкреслити,

що

Українська

держава

добровільно поставила перед собою завдання щодо повернення колишньої
церковної власності [9.405, c. 82], тим самим не лише солідаризуючись з
проблемами релігійних організацій, а й прагнучи встановити абсолютно нові,
відверті та партнерські взаємини з ними. Однак, втілити у життя
гуманістичну ідею виявилося у дійсності набагато складніше, аніж її
задекларувати. Серед головних причин, що заважали місцевим органам
виконавчої влади продуктивно та швидко реалізувати узяті на себе державою
зобов’язання, окрім міжправославного конфлікту, який ми залишаємо за
дужками, необхідно виокремити такі: законодавча

неврегульованість

окремих питань, брак часу та відсутність необхідних матеріальних ресурсів.
Ключовою у цій тріаді є безумовно перша, решта дві – є лише похідними від
неї.
Найбільш

яскравими

прикладами

такої

нормативно-правової

недовершеності та недосконалості у 1990-х рр. стали положення Указу
Президента України №125 від 4 березня 1992 р. та Розпорядження
Президента України №53/94-рп від 22 червня 1994 р. Обидва документи, з
одного боку, вимагали від місцевих органів державної виконавчої влади
упродовж відведеного терміну (перший – протягом 1992-1993 рр.; другий –
протягом 1994-1997 рр.) забезпечити передачу у безоплатне користування
або повернення безоплатно у власність релігійних організацій культових
будівель і майна, які перебували на той час у державній власності та
використовувалися не за призначенням. З іншого, у цих підзаконних актах не
враховувалося,

що

зазначене

майно

може

визнаватися

пам’яткою
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архітектури, що воно вже може знаходитися на іншому речовому праві у
певних організацій, зокрема шкіл (загальноосвітніх, спортивних, музичних
тощо), дитячих садків, музеїв, державних архівів, театрів, лікарень, бібліотек
і т.д., що, у свою чергу, потребує, приміром, вирішення питання про
подальше розміщення цих установ [1.20, с. 5; 1.23, с. 1; 12.583].
Як наслідок, через подібну законодавчу прогалину місцева влада у
досліджуваний період у Південній Україні поставала щораз перед новою
дилемою: як повернути сакральну будівлю релігійним громадам, щоб у той
же час не позбавити населений пункт закладу соціально-культурного або
навчального характеру, якого так потребувала велика кількість його
мешканців і який за умов економічної кризи 1990-х рр. побудувати у
найближчій перспективі не видавалося можливим [6.369, c. 18]. Для кращого
розуміння масштабів окресленої проблеми, зазначимо, що лише в одній
Одеській області за станом на 1 січня 1989 р. таких складних, з точки зору
права власності, об’єктів нараховувалося близько 155, з яких 80 були зайняті
організаціями
господарського

культурно-просвітницького
спрямування

[2.122,

характеру,
арк.

75].

75

–

народно-

Подібна

ситуація

спостерігалася й у Миколаївській та Херсонській областях. Зрозуміло, що
вирішити питання передачі таких споруд водночас було нереально, тому
нерідко реституційний процес у хронологічному вимірі затягувався на кілька
років, а то і на десятиліття, відбуваючись не у мирно-правовому полі, а за
умов спалахів гніву та перманентно тліючого конфлікту між віруючими та
працівниками державних закладів.
Показовою у цьому контексті є історія, що виникла у Південній Україні
довкола Свято-Миколаївського собору м. Очакова (Миколаївська область),
відгомін якої у 1990-х рр. був відчутним далеко за межами одного лише
регіону. Упродовж майже 10 років у непримиренній боротьбі за право
володіння культовою будівлею (в минулому – турецька мечеть, яка у
ХІХ-ХХ

ст.

після

відповідної

реконструкції

використовувалася

як

православний собор) зійшлися: міська інтелігенція та прихожани УПЦ в
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єднанні з Московським патріархатом. Справа полягала у тому, що у стінах
будівлі, на яку правомірно претендували віруючі, з 1972 р. розміщувалася
експозиція одного із найвідоміших за часів СРСР військово-історичного
музею імені О.В. Суворова, працівники якого категорично відмовлялися
поступитися визначною спорудою. Свою позицію у листах до центральних
та місцевих органів влади вони обґрунтовували виключним значенням
установи як для Миколаївщини, так і для України. Зокрема, неодноразово
акцентували увагу на тому, що в музеї зберігалася дорогоцінна (разом з
військовими декораціями вартість сягала понад 200 тисяч доларів)
мальовнича діорама «Штурм фортеці Очакова в 1788 р.» (площа полотна
становила понад 80 кв. м) художника-баталіста М. Самсонова [2.28, арк. 3940; 11.3.565, c. 4].
Підігрівали загальний фон проблеми й пересічні мешканці міста та
області, які фактично розділилися на дві частини: на противників передачі
колишньої культової споруди та прихильників цього процесу. Перші у
телеграмах на адресу Прем’єр-міністра України благали зберегти будівлю
саме за музеєм, натомість інші ратували за швидке виконання приписів Указу
та Розпорядження Президента України щодо повернення релігійним
організаціям культового майна [2.27, арк. 172; 2.28, арк. 41-50].
Крім того, ситуація ускладнювалася ще й тим, що Постановою Ради
Міністрів УРСР №83 від 5 квітня 1991 р. Свято-Миколаївську церкву внесли
до переліку тих, які не підлягають передачі віруючим у постійне
користування з огляду на їх історико-культурне та архітектурне значення для
країни. Слід зазначити, що поява цієї постанови була продиктована суто
практичними цілями: центральний орган виконавчої влади справедливо
вважав, що за умов економічної нестабільності далеко не всі релігійні
громади зможуть на належному рівні підтримувати відомі пам’ятки
культового мистецтва та здійснювати щодо проблемних фахову та
кваліфіковану реставраційну роботу. Однак, у той же час, як ми вже знаємо,
тексти двох нормативно-правових актів Президента України з приводу
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питання реституції церковного майна спрямовувалися на те, щоб усі без
винятку культові будівлі, що перебували у державній власності та
використовувалися

не

за

призначенням,

у

законодавчому

порядку

передавалися релігійним організаціям [1.20, с. 5; 1.23, с. 1; 3.323, арк. 2;
6.369, с. 18].
Таким чином, через правову неузгодженість та синхронний тиск
конфліктуючих сторін Миколаївська ОДА опинилася у патовій ситуації,
єдиний вихід з якої керівництво місцевого виконавчого органу влади вбачало
у двох основних кроках. Перш за все, відповідальні особи ОДА разом з
Очаківською

районною

державною

адміністрацією

та

виконкомом

Очаківської міськради займалися питанням пошуку місця, яке б відповідало
загальноприйнятим нормам та вимогам для переміщення експозиції та
фондосховищ військово-історичного музею. До цієї ідеї місцева влада
вимушено вдалася після того, як отримала відмову від КМУ виділити
асигнування із державного бюджету на проектування та будівництво нового
приміщення для музейної установи. Після тривалих пошуків вони зупинили
свій вибір на будівлі колишнього РК КПУ, з попереднім її ремонтом та
переобладнанням під потреби культурного закладу такого типу [2.28, арк. 3854; 2.29, арк. 34-36; 3.306, арк. 2].
Паралельно з цією роботою співробітники ОДА працювали над тим,
щоб виключити Свято-Миколаївський храм, у якому розміщувалася музейна
установа, із списку тих, які не підлягають передачі релігійним організаціям.
Задля цього керівництво області неодноразово упродовж декількох років
зверталося з листами до Президента України, Прем’єр-міністра України,
Міністерства інвестицій та будівництва України, Міністерства культури та
мистецтв України, до комісії ВРУ з питань культури та духовного
відродження та інших. Втім, тривалий час прохання залишалося без
позитивної відповіді, що не давало можливості повноцінно стабілізувати
суспільно-релігійну обстановку в регіоні [2.28, арк. 38-54; 2.29, арк. 34-36;
2.31, арк. 17; 2.63, арк. 94; 3.310, арк. 12; 3.323, арк. 2].

80

Тоді керівництво ОДА, з метою зняття напруги у місті, прийняло
рішення вдатися до певних поступок у бік віруючих і дозволити
православній громаді Очакова у 1995 р. у день вшанування пам’яті Святого
Миколая (19 грудня) провести урочистий молебень у приміщенні військовоісторичного музею (розпорядження в.о. голови облдержадміністрації №220-р
від 18 грудня 1995 р.). Цю подію прихожани та духовенство Миколаївської
єпархії УПЦ розцінили не інакше як перемогу й нарікли історичною у житті
міста [2.78, арк. 26-27; 3.306, арк. 2; 3.315, арк. 7]. Проте, до остаточного
вирішення

питання

щодо

передачі

колишньої

культової

споруди

православним віруючим Очакова було ще занадто далеко.
Спершу їм знадобилося чекати два роки (а загалом – п’ять) до
схвального рішення КМУ про виключення Свято-Миколаївського собору із
списку тих, які не підлягають передачі релігійним організаціям (Постанова
№1399 від 15 грудня 1997 р.) [1.18, c. 26], затим ще два – до вже офіційного
його повернення безпосередньо у їх власність (розпорядження голови ОДА
№605-р від 7 жовтня 1999 р.) [2.108, арк. 75-76] та після того – декілька
місяців до остаточного вивільнення храму від експонатів військовоісторичного музею. Саме з моменту переїзду культурного закладу у будівлю,
що в минулому використовувалася під потреби РК КПУ, багаторічний
реституційний процес в Очакові можна було вважати завершеним.
Схожа ситуація мала місце і в Одеській області, зокрема у м. Балта.
Там місцева релігійна громада УПЦ в єднанні з Московським патріархатом
упродовж 1990-х рр. активно вимагала від ОДА повернення до складу єпархії
будівлі Свято-Покровської церкви, яка у минулому була одним із осередків
монастирського та духовного життя в регіоні, а після закриття (60-ті рр. ХХ
ст.) використовувалася як дитяча спортивна школа (у досліджуваний період у
ній навчалося близько 700 учнів). Із цим категорично не погоджувалася
педагогічна та батьківська громадськість міста, яка у листах до обласної та
центральної влади благала порушити перед Президентом України питання
про вилучення Балтської спортивної школи із переліку об’єктів, які повинні
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повертатися релігійним організаціям. Схилялася до позиції останніх й ОДА,
яка, у свою чергу, у зверненнях наголошувала на тому, що передача будівлі
православній громаді означатиме повне закриття спортивної школи в районі
у зв’язку з тим, що перевести її було просто нікуди, а такі заклади освіти, як
профтехучилище, школа, інтернат та ліцей будуть позбавлені матеріальнотехнічної бази для проведення уроків фізичного виховання. Крім того,
керівництво Одеської області міркувало над тим, як бути з військовим
госпіталем, приміщенням середньої школи і дитячим садком на 100 ліжок,
які, окрім спортивної школи, також розташовувалися на території
колишнього монастиря [2.32, арк. 229; 2.33, арк. 222; 2.173, арк. 84-86].
За таких складних умов, розуміючи, що вирішити питання про
переміщення усіх цих установ у найближчій перспективі не видається за
можливе, та з метою подальшого пошуку компромісних шляхів виходу із
конфліктногенної ситуації ОДА 28 травня 1997 р. та 16 січня 1998 р.
звертається до КМУ та Державного комітету України у справах релігій з
проханням відтермінувати строки повернення колишньої культової споруди
у м. Балта. Спершу мова йшла про січень 1999 р., як крайню дату вирішення
проблеми, однак згодом, після всеохоплюючого аналізу суспільно-релігійної
та фінансово-економічної обстановки у місті та області Одеська ОДА
запропонувала, а вищий орган виконавчої влади підтримав рішення про
подовження цього терміну ще на два роки, тобто до січня 2001 р. [2.32, арк.
231; 2.173, арк. 84-86; 2.196, арк. 55]. Таким чином, за станом на кінець
1999 р. процес передачі Свято-Покровської церкви православній громаді
Балти за об’єктивних причин все ще не був реалізований, хоча усі
передбачені законодавством (Указ Президента України №125 від 4 березня
1992 р. та Розпорядження Президента України №53/94-рп від 22 червня 1994
р.) часові рамки вже давно вичерпалися.
Слід зазначити, що подібні випадки, коли через різного роду обставини
місцеві органи державної виконавчої влади не встигали у відведені
хронологічні терміни втілити у життя положення нормативно-правових актів
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з питання реституції, у Південній Україні в 1990-х рр. не були рідкістю.
Дисертанту неодноразово під час огляду та аналізу інформаційних звітів,
пояснювальних записок та іншої діловодної документації відділів у справах
релігій південноукраїнських ОДА траплялися тези на кшталт: «враховуючи
те, що процес створення релігійних громад проходить активно і на порядок
денний може бути поставлено питання щодо повернення культових споруд
віруючим, вважаємо за доцільне продовжити дію Указу (або Розпорядження
– А.Ш.) Президента України «Про заходи щодо повернення релігійним
громадам культового майна» до… (вказувався термін – А.Ш.)» [3.323, арк. 2].
Однак, у цьому зв’язку, варто підкреслити, що далеко не у всіх віруючих та
духовенства (приміром, як у православної громади Балти) вистачало терпіння
чекати й у правовому полі домагатися передачі тієї чи іншої культової
будівлі, відноситися з розумінням та виваженістю до таких дій обласної
влади. Як правило, використавши усі можливі законодавчі механізми
(прохання, листи, скарги та заяви до усіх гілок влади) та побачивши їхню
безрезультатність, з метою задоволення своїх правомірних вимог, вони
вимушені були вдаватися до радикальніших засобів та форм протесту.
Так, приміром, в Одесі, у листопаді 1993 р. монахині та прихожани
УПЦ в єднанні з Московським патріархатом, безуспішно добиваючись
упродовж двох років повноцінного повернення комплексу будівель СвятоАрхангело-Михайлівського монастиря, розбили біля стін ОДА наметове
містечко та вдалися не лише до безстрокового пікетування, а й до
голодування. Справа у тому, що хоча й розпорядженням представника
Президента України в Одеській області №195/93 від 8 квітня 1993 р. окремі
приміщення

монастиря,

на

території

якого

розміщувалися

міська

туберкульозна лікарня закритого типу і міжобласне наркологічне відділення,
передавалися православній громаді, втім через відсутність у місті вільних та
придатних приміщень для переведення зазначених лікувальних закладів,
вони фактично продовжували функціонувати у межах жіночої обителі, плічо-пліч з черницями. В результаті, побоюючись розширення протесту, а між
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тим, на захист та підтримку монахинь стало чимало відомих одеситів із
різноманітних сфер життєдіяльності людини (письменники, професори,
академіки, журналісти, депутати, підприємці та інші), 18 листопада 1993 р.
керівник області вимушений був видати розпорядження «Про додаткові
заходи по поетапному поверненню комплексу будівель Свято-МихайлоАрхангельського монастиря» №567/93, яким йому вдалося, з одного боку,
задовольнити вимоги пікетувальників, з іншого, частково зняти загальний
градус напруги у місті [2.30, арк. 33-34; 2.31, арк. 79-83; 2.125, арк. 53-54;
10.425, с. 171-175].
Ще далі у своїх прагненнях щодо повернення колишнього церковного
майна пішли прихожани та духовенство Херсонської єпархії УПЦ. Так,
зокрема, 30 березня 1994 р. внаслідок зволікання та несвоєчасного вирішення
окресленої проблеми, група прихожан літнього віку, які входили до громади
УПЦ в єднанні з Московським патріархатом с. Степанівки Суворовського рну м. Херсона в кількості 20 чоловік під керівництвом священнослужителя
самовільно захопила другий поверх одного із приміщень обласної
психоневрологічної лікарні. Після чого «радикали» заявили, що будуть
голодувати доти, поки керівництво лікувального закладу чи органи місцевої
влади не задовольнять їх вимогу про надання цього приміщення у їх
користування. До слова зазначимо, що Степанівська православна громада до
цієї протизаконної акції упродовж півроку неодноразово зверталася до
державних інституцій з клопотанням передати адміністративну будівлю
лікарні (з дореволюційних часів й до моменту закриття у 1929 р. у її стінах
знаходилася

т.зв.

«домашня

церква»,

покликана

обслуговувати

душевнохворих) Херсонській єпархії УПЦ, проте, так і не була почута [2.245,
арк. 64].
Однак, вчасно реалізувати прохання віруючих ОДА було дійсно
складно, оскільки мова йшла не про типову культову будову, а
адміністративну, у якій лише частина приміщення використовувалася під
релігійні потреби. Тобто, відповісти однозначно та ствердно, чи підпадає ця
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будівля під статтю 17 Закону України «Про свободу совісті та релігійні
організації», не видавалося можливим. Таким чином, перед нами черговий
приклад законодавчої недосконалості. Адже ні в галузевому Законі, ані в
Указі та Розпорядженні Президента України не містилися пояснення з
переліком тих елементів, які в сукупності давали б точне і однозначне
поняття культової будівлі [2.245, арк. 65] (частково відповідь на це питання
дав ВАСУ у Роз’ясненнях №02-5/109 від 29 лютого 1996 р. [1.21]).
Ситуація ускладнювалася також через те, що на захист вимог віруючих
стали представники Руху, окремі депутати міської Ради, історикопросвітницька організація «Меморіал», козаки та прихожани інших громад.
Усе це вкупі надавало Степанівському протесту суспільно-політичного
забарвлення, який за умов подальшої невизначеності загрожував безпеці та
стабільності регіону. За цих обставин, врахувавши всі за і проти, голова
виконкому прийняв рішення про врегулювання питання саме на користь
віруючих [2.245, арк. 65] й 18 листопада 1994 р. ним був підписаний
відповідний документ. У ньому, серед іншого, зазначалося: «Обласному
управлінню

охорони

здоров’я

передати

у

безоплатне

користування

Степанівській громаді УПЦ актовий зал на другому поверсі й дві кімнати з
коридором на першому поверсі колишнього адміністративного корпусу
обласної психоневрологічної лікарні до закінчення будівництва громадою
церкви у с. Степанівка» [2.235, арк. 30]. Отже, як і у випадку із СвятоАрхангело-Михайлівським монастирем, можновладці вжили продуктивних
дій лише після того, як віруючі та духовенство вдалися до рішучих методів
та кроків. Саме тому радикалізацію реституційного процесу у досліджуваний
період слід розглядати не як прояв беззаконня та свавілля, а як, перш за все,
результат нормативно-правової короткозорості, а також як дієвий засіб тиску
православних громад на регіональну владну еліту у питанні повернення
колишнього культового майна.
Втім, заради справедливості, варто зазначити, що у 1990-х рр. у
Південній Україні, окрім довготривалого та повільного, траплялися випадки
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оперативного та миттєвого вирішення проблеми реституції. Як приклад, слід
навести процес передачі прихожанам УПЦ Свято-Катерининського собору в
м. Херсоні, яким віруючі намагалися заволодіти, починаючи з 1960-х рр. За
радянської влади, із зрозумілих причин, домогтися цього не було реальним,
тому надія у прихожан УПЦ в єднанні з Московським патріархатом з’явилася
з проголошенням державної незалежності. Проте, як і віруючих Очакова, їх
спіткало безмежне розчарування, коли вони дізналися, що Постановою Ради
Міністрів УРСР від 5 квітня 1991 р. Свято-Катерининський храм внесли до
переліку тих, які не підлягають передачі релігійним організаціям [2.27, арк.
60; 10.441, c. 72].
Однак, на відміну від Очакова, у Херсоні на захист законних інтересів
віруючих у питанні повернення колишньої культової будівлі цілковито стала
місцева влада, про що заступник голови виконкому обласної Ради
В. Чабаненко повідомила КМУ у листі від 18 лютого 1992 р. Серед іншого
вона писала, що, «враховуючи той факт, що у облвиконкому відсутні кошти
на реконструкцію та належне підтримання Свято-Катерининського собору,
просимо вилучити цю культову споруду із списку тих, які не підлягають
передачі релігійним організаціям з метою подальшого надання храму
прихожанам УПЦ, які беруть на себе зобов’язання відремонтувати його і
доглядати згідно з вимогами Закону України «Про охорону і використання
пам’ятників історії та культури»» [2.27, арк. 60].
Беручи до уваги таке активне сприяння Херсонської ОДА у справі
повернення культової будівлі віруючим та враховуючи, що останні декілька
років Свято-Катерининський храм повноцінно не використовувався, КМУ
Постановою №311 від 8 червня 1992 р. прийняв рішення задовольнити їх
клопотання [2.250, арк. 10-11]. Цей позитивний вердикт дозволив вже
буквально через місяць (24 липня) представнику Президента України в
Херсонській області О. Мельникову видати розпорядження, згідно з яким
Свято-Катерининський собор з дзвіницею та двома адмінбудинками з
балансу обласної організації Українського товариства охорони пам’яток
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історії та культури передавалися на баланс одноіменної громади УПЦ [2.252,
арк. 140-141]. Таким чином, фактично лише за один календарний рік, за
складних умов становлення Української державності, спільними зусиллями
органів місцевої влади, духовенства та віруючих вдалося вирішити питання,
яке гальмувалося комуністичним режимом упродовж декількох десятиліть.
Крім того, це наштовхує на висновок та дає підстави стверджувати, що у
1990-х рр. на терміни виконання реституції впливала велика кількість
різноманітних факторів як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру, а
тому до кожної конкретної ситуації досліднику варто підходити виважено та
обережно.
Поміж тим, слід зазначити, що реституційний процес у 1991-1999 рр.
ускладнювався у Південній Україні не лише у тих випадках, коли поставало
питання передачі релігійним громадам колишньої культової будівлі, у стінах
якої знаходився суспільно важливий заклад, а й у ситуаціях, коли на одну і ту
саму церковну споруду претендувало одразу декілька православних
конфесій. За таких обставин обласний орган державної виконавчої влади,
окрім того, що мав думати, куди саме перемістити ту чи іншу світську
установу (якщо, звісно, там така розміщувалася), ще й мав міркувати, як у
процесі

вирішення

питання

реституції

не

спровокувати

у

регіоні

міжцерковний конфлікт.
Єдиною панацеєю запобігання цьому негативному прояву було
дотримання чотирьох основних принципів: законності, справедливості,
рівності та конфесійної незаангажованості. Втім, як показувала практика,
місцеві чиновники далеко не завжди їх сповідували. Особливо це помітно на
прикладі Херсонської та Одеської областей, у яких за період з 1992 р. до
1999 р. україномовним православним церквам передали усього-на-всього 2
культові будівлі (20 березня 1992 р. храм Святої мучениці і цариці
Олександри УАПЦ [2.233, арк. 118] (у 1997 р. перейшов до УПЦ КП [3.311,
c. 3]) у Херсоні та 19 травня 1998 р. – собор Різдва Христового УПЦ КП в
Одесі [2.181,

арк. 204]), коли у той самий час громадам УПЦ – 90 (на
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Херсонщині – 13 (потребує у майбутньому уточнення) [2.251, арк. 62; 2.252,
арк. 140-141; 2.253, арк. 131; 2.254, арк. 13-95; 2.259, арк. 4; 2.264, арк. 120;
2.271, арк. 16; 2.272, арк. 67; 2.286, арк. 32] та на Одещині – 77 [2.120,
арк. 82-96; 2.121, арк. 186; 2.125, арк. 53-54; 2.126, арк. 28-29; 2.127, арк. 212;
2.130, арк. 4; 2.132, арк. 9; 2.134, арк. 1-115; 2.135, арк. 35-41; 2.139, арк. 189;
2.142, арк. 221; 2.143, арк. 13-23; 2.145, арк. 4-149; 2.146, арк. 184-246; 2.147,
арк. 1-6; 2.150, арк. 61-201; 2.151, арк. 170; 2.158, арк. 214-229; 2.159,
арк. 200; 2.166, арк. 67; 2.167, арк. 1; 2.170, арк. 213-241; 2.182, арк. 20-123;
2.187, арк. 56; 2.194, арк. 67; 2.202, арк. 129; 2.214, арк. 89]).
Дещо відмінна ситуація спостерігалася на Миколаївщині. Там, зокрема,
за ідентичний період україноцентричним православним конфесіям вдалося
отримати від держави 5 культових будівель (УАПЦ – 1 [2.53, арк. 54-55; 2.56,
арк. 108] та УПЦ КП – 4 [2.53, арк. 54-55; 2.59, арк. 52; 2.60, арк. 4-5; 2.66,
арк. 151]), у тому числі 3 в обласному центрі. Однак, у цьому контексті варто
звернути увагу на декілька важливих моментів. По-перше, дві з п’яти
церковних

споруд

україномовні

православні

церкви

одержали

не

завдячуючи, а всупереч позиції Миколаївської обласної та місцевої влади.
Мова йде про храм Святого князя Олександра Невського («Госпітальна
церква») та собор Касперівської ікони Божої Матері в м. Миколаєві, які
спершу були передані громадам УПЦ (рішення виконкому №167 від 9 липня
1991 р.), і лише згодом (у січні та листопаді 1992 р.), після втручання
представників вищих органів влади та враховуючи відсутність коштів у
Кіровоградсько-Миколаївської єпархії на їх відновлення, вони відійшли до
УАПЦ (УПЦ КП) [2.53, арк. 54-55; 2.60, арк. 4-10]. По-друге, навіть ця, на
перший погляд, значна кількість, суттєво поступалася перед загальною
кількістю переданих Миколаївською ОДА церковних будівель приходам
УПЦ, яка сягала 48 [2.52, арк. 4-13; 2.56, арк. 68; 2.57, арк. 20; 2.72, арк. 85;
2.86, арк. 81; 2.100, арк. 141; 2.107, арк. 117-134; 2.108, арк. 75-76; 2.110,
арк. 191; 2.116, арк. 150]. Тобто, з одного боку, на Миколаївщині УАПЦ та
УПЦ КП отримали від держави у 2,5 раза більше культових будівель, ніж у
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Херсонській та Одеській областях разом узятих, з іншого, в регіоні, як і у
двох

сусідніх,

зберігалася

тенденція

на

зміцнення

та

розширення

матеріальної бази саме УПЦ.
Безперечно, що південноукраїнські ОДА під час процесу повернення
колишніх церковних споруд, на які претендувала одна чи більше
православних конфесій, насамперед, мали враховувати те, кому належала ця
споруда раніше, тобто до моменту її націоналізації радянською державою,
але, водночас, вони не могли й не брати до уваги ситуацію, яка склалася в
Українському православ’ї після 1992 р., коли на релігійній мапі держави дефакто з’явилося три православних церкви спільної києво-візантійської
традиції, а також інші обставини, які були передбачені п. 6 Постанови ВР
УРСР від 23 квітня 1991 року «Про порядок введення в дію Закону
України «Про свободу совісті та релігійні організації» (в редакції від 23
грудня 1993 р.) [1.16, с. 5] та п. 9.2 Роз’яснень ВАСУ «Про деякі питання, що
виникають при застосуванні Закону України «Про свободу совісті та
релігійні організації» від 29 лютого 1996 р. [1.21].
Отже, резюмуючи огляд питання реституції у Південній Україні у
1990-х рр., як одного із напрямів взаємовідносин між державою та церквою,
зазначимо, що, в цілому, відділам у справах релігій та ОДА загалом вдалося
провести значну роботу у справі відновлення історичної справедливості.
Підтвердженням цього служать встановлені нами кількісні показники (через
відсутність єдиних, уніфікованих даних в інформаційних звітах та у науковій
літературі, автор вдався до їх з’ясування шляхом аналізу та опрацювання
розпоряджень голів ОДА), які красномовно свідчать про те, що з 1992 р. до
1999 р. православним громадам трьох південноукраїнських областей, за
найскромнішими підрахунками, було передано у власність або у безоплатне
користування близько 145 культових споруд різного типу (приходам УПЦ –
138; парафіям УПЦ КП – 6 та УАПЦ – 1). І це при тому, що окрім культових
будівель православним конфесіям поверталося також й інше, незаконно
вилучене тоталітарною владою релігійне майно, а це, зокрема, об’єкти
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житлового (квартири та будинки священиків) та господарського спрямування
(їдальні, притулки, хрестильні), різноманітні церковні речі та начиння
(приміром, у 1993 р. ОДС було передано 1636 примірників богословських
книг, газет та журналів ХІХ-ХХ ст. [2.122, арк. 36-76; ]). Не менш важливим
стало й те, що в Миколаївській, Одеській та Херсонській областях місцевим
органам

виконавчої

влади

практично

вдалося

уникнути

проблеми

почергового використання культових будівель, що так небезпечно себе
проявляло у цей період на Західній Україні. Чи не єдиний такий випадок мав
місце в с. Агафіївка Любашівського р-ну Одеської області, де у храмі, що
належав УПЦ КП, правили й греко-католики [2.224, арк. 4].
Однак, незважаючи на перелічені досягнення у реституційній роботі, як
не дивно, але повноцінно її виконати та довести до остаточного результату
південноукраїнським ОДА у 1990-х рр. так і не вдалося. За станом на 1 січня
2000 р. ряд колишніх культових будівель все ще перебували на балансі інших
організацій, а тому вважати процес повернення колишнього церковного
майна віруючим завершеним ми не можемо.
Логічним

продовженням

другого

напряму

взаємовідносин

між

державою та православними конфесіями у Південній Україні в 1990-х рр.
став третій, який полягав у тому, що ОДА, за можливістю, надавали
фінансову та матеріально-технічну допомогу єпархіям та громадам під час
будівельних та реставраційних робіт. Цей вид співпраці був викликаний тим,
що, як правило, місцева виконавча влада повертала колишні культові
споруди у вкрай занедбаному стані (особливо це стосувалося тих споруд, які
у минулому використовувалися з утилітарною метою (складські приміщення,
зерносховища тощо) чи не мали господаря взагалі, меншою мірою тих, що
перебували у користуванні релігійних організацій або в яких розміщувалися
заклади культури [9.408, c. 89]), а достатніх коштів на їх відновлення, не
кажучи вже про зведення нових, ані у віруючих, ані у православних
організацій не було. На підтвердження нашої думки доцільно навести слова
начальника відділу у справах релігій Херсонської ОДА В. Панченка, які
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яскраво

демонструють

тогочасне

скрутне

становище

у

релігійному

середовищі. Зокрема, в інтерв’ю одній з обласних газет він говорив про те,
що: «в деяких селах бабусі настільки збідніли, що змушені скидатися у 2-3-ох
на одну свічку, аби поставити її в храмі» [11.3.557, с. 5]. Зрозуміло, що за
таких умов самотужки здійснити комплексні та кваліфіковані реставраційнобудівельні роботи православним громадам було нереально.
Саме тоді, відчуваючи певний обов’язок перед церквами та виконуючи
приписи нормативно-правових актів з проблеми реституції (приміром, у
частині 3 пункту 3 Указу Президента України №125 від 4 березня 1992 р.
наголошувалося на сприянні релігійним організаціям у зведенні культових
будівель [1.23, с. 1]), плече допомоги підставляли місцеві органи влади.
Зазвичай, вони до цього вдавалися після відповідних прохань та звернень
віруючих, рідше – з власної ініціативи. За своїм характером та змістом, як на
нашу думку, її доцільно поділити на декілька основних видів:
‒ безпосередньо грошова підтримка (для прикладу, у 1998 р.
розпорядженням голови Миколаївської ОДА №583-р на відновлення СвятоМихайлівського жіночого монастиря УПЦ в с. Пелагеївка Новобузького р-ну
із цільового позабюджетного фонду було виділено 53 тис. грн. та на церкву
Різдва Христового УПЦ КП в с. Новосвітлівка Веселинівського р-ну – 12 тис.
грн. (загалом 65 тис. грн.) [2.101, арк. 75]);
‒

забезпечення

матеріально-технічними

засобами

(будівельні

матеріали, транспорт, розміщення на пільгових умовах замовлень для
виготовлення столярних виробів та металевих конструкцій на промислових
підприємствах області, телефонізація культових споруд [3.310, арк. 14]
тощо);
‒ пошук небайдужих меценатів (саме спонсорська допомога з боку
фізичних та юридичних осіб була головним рушієм у справі відновлення чи
будівництва культової споруди);
‒ консультативна та інша допомога (рекомендації щодо порядку
отримання затвердження проектно-кошторисної документації, порядку
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відведення земельної ділянки, дозволу на будівництво храму [2.153, арк. 117]
та інше).
На вибір облдержадміністраціями одного

з перелічених видів

підтримки впливала значна кількість факторів та обставин, починаючи від
масштабів проблеми, завершуючи фінансовими можливостями регіону.
Більше

того,

нерідко

траплялися

випадки,

коли

віруючі

та

священнослужителі навіть отримували відмову у наданні допомоги.
Найтиповішими формулюваннями у таких ситуаціях були: «Не можемо
задовольнити у зв’язку з відсутністю необхідних коштів» [2.219, арк. 102107], або «Наразі першочерговими напрямами фінансування є погашення
заборгованості із соціальних виплат, тому надати допомогу не маємо змоги»
[2.220, арк. 50-98]. Однак, як правило, на цьому відповідь не завершувалася,
й після цих незадовільних тез надавалися пропозиції та варіанти розв’язання
проблеми іншими можливими шляхами. Таким чином ОДА намагалися
уникати зайвої конфронтації з єпархіями та віруючими.
Резюмуючи, зазначимо, що, на перший погляд, може здатися, що
підтримка Миколаївською, Одеською та Херсонською ОДА реставраційнобудівельної справи православних громад у 1990-х рр. була незначною й
далеко непорівнянною із тією, яку останні отримували від комерсантів,
промислових та сільськогосподарських підприємств, прихожан та інших
суб’єктів. Але, якщо взяти до уваги той факт, що держава, окрім цієї
мінімальної допомоги, ще й на законодавчому рівні намагалася спростити
життя релігійним організаціям (про що вже йшла мова у попередньому
підрозділі) шляхом надання ряду пільг, то в результаті одержуємо доволі
вагому та істотну підтримку.
До

четвертого

напряму

взаємин

між

південноукраїнськими

державними інститутами виконавчої влади та православними церквами слід
віднести роботу по формуванню та підтримці стабільної релігійної
обстановки у досліджуваних регіонах. Досягнення цієї мети, зазвичай,
відбувалося декількома основними способами, які, за своєю суттю, можна
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розмежувати на: превентивні (іншими словами, дії, спрямовані на
упередження появи загрозливих ситуацій та тенденцій в релігійному
середовищі) та реакційні (тобто, дії, спрямовані на вирішення конкретної
проблеми, поява якої стала можливою у результаті неповноцінної
превентивної діяльності). Надалі автор спробує розібрати та деталізувати
кожний із цих видів якомога ґрунтовніше.
Так, зокрема, одним із прикладів превентивного заходу, за допомогою
якого у 90-х рр. ХХ ст. ОДА намагалися забезпечити сталий та здоровий
конфесійний фон у Південній Україні, була систематична робота з
розтлумачення та пропагування релігійного законодавства в оточенні
працівників органів державної влади (обласного, міського та селищного
рівня) та духовенства (єпархіального та приходського). Як правило, вона
проводилася у вигляді зустрічей-семінарів, де співробітники відділів у
справах релігій надавали консультативну та просвітницьку інформацію.
Першим (працівникам органів державної влади) з приводу особливостей
застосування законодавства щодо релігії та церкви, дотримання принципів
рівності усіх конфесій перед законом та свободи совісті, а також
недопустимості пропаганди винятковості однієї релігії перед іншими.
Другим (духовенству) стосовно механізму та порядку реєстрації статутів,
повернення колишнього культового майна, надання земельних ділянок для
побудови храму, отримання пільг, впровадження ідентифікаційних номерів
(особливо актуальною ця проблема була в громадах УПЦ, де з благословення
архієреїв наприкінці 1990-х рр. активно велася кампанія проти їх введення)
тощо. Нерідко для розширення масштабів окресленої роботи галузеві відділи
при ОДА залучали й можливості ЗМІ шляхом включення матеріалів з
релігійної проблематики в телевізійні програми, газетні та журнальні статті,
або через безпосереднє спілкування керівника підрозділу з журналістами
[2.224, арк. 11-13; 2.226, арк. 14-15; 2.227, арк. 9; 2.248, арк. 15; 3.309,
арк. 3-4; 3.310, арк. 9].
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Не відставали від своїх співробітників й очільники ОДА, які у період
першого посткомуністичного десятиліття намагалися щорічно проводити
наради та бесіди з ієрархами релігійних організацій, на яких порушували та
обговорювали різноманітні проблеми державно-церковних відносин. Завдяки
таким контактам, які, до речі, також слід розгляди як різновид превентивних
дій, стосунки між двома суспільними інститутами у Південній Україні, хоча
б у публічній площині, але ставали більш відкритими та довірливими [2.50,
арк. 85; 3.309, арк. 4; 3.310, арк. 9; 11.3.493, с. 3; 11.3.520, с. 1; 11.3.528, с. 1;
11.3.535, с. 1].
Окрім вже згаданих, у 1991-1999 рр. у Миколаївській, Одеській та
Херсонській областях ОДА у справі запобігання негативним проявам у
релігійному середовищі вдавалися й до ряду інших превентивних заходів,
серед яких на особливу увагу заслуговують: організація регіональних та
підтримка

загальнонаціональних

акцій,

орієнтованих

на

зародження

толерантності у конфесійних відносинах (приміром, ініціатива тернополян
щодо проголошення 1996 р. роком порозуміння, злагоди та творення на благо
українського народу знайшла відгук й у південноукраїнському регіоні [2.152,
арк. 77-82]); перманентна аналітична, прогностична та модераторська робота
галузевих відділів [2.226, арк. 16; 3.309, арк. 3; 3.310, арк. 8]; створення
дорадчих

структур

при

органах

місцевого

самоврядування,

які

на

громадських засадах сприяли міжцерковному взаєморозумінню (як приклад,
Комісія сприяння додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні
організації, заснована у 1998 р. при ОДА [2.185, арк. 218-221; 2.290, арк.
104]) та інші. Таким чином, можемо упевнено констатувати, що головний
зміст упереджувальної діяльності у Південній Україні у 1990-х рр. полягав у
двох основних складових: діалозі та аналізі.
Однак, як показала практика, з різних причин превентивні дії не завжди
давали позитивний ефект, чим і пояснюється те, що у 90-х рр. ХХ ст. у
досліджуваних

областях

подекуди

спостерігалися

спалахи

всіляких

деструктивних проблем, починаючи від звичайних непорозумінь, закінчуючи
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загрозами національній безпеці країни. Робота над нівеляцією таких проявів
саме й було тим, що ми на початку назвали реакційним заходом. Основними
засобами, за допомогою яких реалізовувалася подібна діяльність, а через неї
досягалася нормалізація релігійної та суспільної обстановки в регіонах, були:
перемовини, Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»,
правоохоронні органи та санкції. Використання того чи іншого інструменту
завжди залежало від конкретної ситуації, а тому вести мову про єдиний
прийнятний для всіх випадків алгоритм дій неможливо.
Серед найтиповіших та найпоширеніших проблем, над розв’язанням та
ліквідацією яких доводилося працювали співробітникам ОДА та їх колегам з
центральних органів влади у Південній Україні в роки першого десятиліття
незалежності, варто виокремити: державно-церковні та міжправославні
конфлікти; незаконна діяльність зарубіжних православних місіонерів;
порушення священнослужителями Закону України «Про свободу совісті та
релігійні організації».
З приводу першої групи проблем зазначимо, що вони, головним чином,
були викликані трьома основними обставинами: до кінця незавершеним
процесом реституції, розколом Українського православ’я та перекосами
(перегинами) державної політики щодо церкви. Саме на останньому аспекті
ми й зупинимося детальніше, оскільки на першому вже акцентували увагу, а
другому присвячено окремі підрозділи (3.1. та 3.4.) дисертації. Для цього
звернемося до розгляду конкретного прикладу. Так, зокрема, у 1992-1993 рр.
на Херсонщині мав місце випадок, коли представник Президента України в
одному із районів області, а саме Бериславському, К. Довгань та його
заступник В. Храпко, використовуючи своє службове становище, чинили
тиск на священиків та віруючих УПЦ КП з тим, щоб вони приєдналися до
УПЦ в єднанні з Московським патріархатом. Більше того, до цієї акції
чиновники залучили ще й директорів сільгосппідприємств та голів сільських
Рад району, яким дали публічну вказівку «не допускати виникнення нових
громад УПЦ КП, а тим, що вже існують, не допомагати і робити усе
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можливе, аби повернути їх під юрисдикцію УПЦ». Не обмежували себе
чиновники й в образливих випадах на адресу церкви, яку вони іменували не
інакше, як «незаконною», «рухівською» та «неканонічною» [2.51, арк. 97-99;
2.243, арк. 34-35].
Після безуспішних скарг секретаря Миколаївсько-Херсонської єпархії
УПЦ КП протоієрея Олександра Квітки до галузевого відділу при
Херсонській ОДА на протиправні дії Бериславських державних службовців
він змушений був звернутися з листом вже безпосередньо до Ради у справах
релігій, яка відразу направила на місце подій одного із своїх співробітників.
Всебічне вивчення конфліктної ситуації та спілкування з її основними
дійовими особами дозволили йому у доповідній записці резюмувати: «У мене
склалося враження, що факти, викладені у заяві протоієрея Олександра
Квітки, дійсно мали місце, а у діях заступника представника Президента у
Бериславському р-ні є грубі порушення Закону України «Про свободу совісті
та релігійні організації» (статті 5 та 8), про що належить проінформувати
відповідні інстанції для вжиття невідкладних заходів» [2.51, арк. 97-100;
2.243, арк. 34-36; 2.244, арк. 6].
Певних утисків від державних посадовців віруючі та клір УПЦ КП
зазнавали й у двох інших досліджуваних областях. Так, приміром, в Одесі у
січні 1999 р. склалася неприємна ситуація, коли на зустріч представників усіх
релігійних організацій з головою ОДА не пустили до залу правлячого
архієрея Одеської єпархії УПЦ КП єпископа Іоанна (Зінов’єва), мотивуючи
це тим, що той запізнився, а вільних місць вже не було. Потім працівникам
відділу у справах релігій довелося виправдовуватися та проводити бесіди з
владикою [2.221, арк. 11-12]. Отже, вищевикладене дозволяє нам дійти
деяких висновків: по-перше, працівники ОДА та їх колеги в районах в
окремих ситуаціях самі створювали собі проблеми, над розв’язанням яких
потім мали працювати, й по-друге, подібні приклади є черговим свідченням
того, що у 1990-х рр. у Південній Україні УПЦ в єднанні з Московським
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патріархатом користувалася державним фаворитизмом, натомість УПЦ КП та
УАПЦ були, так би мовити, «позасистемними православними конфесіями».
Наступна група проблем, яка дисертантом об’єднана під єдиною
назвою: «незаконна діяльність зарубіжних православних місіонерів» та з
якою у 1991-1999 рр. боролися державні органи влади, була чи не
найнебезпечнішою, адже виходила далеко за рамки релігійної сфери,
зачіпаючи основи національної безпеки країни. В одному із звітів відділу у
справах релігій Одеської ОДА така діяльність іменувалася не інакше як
«етно-конфесійний сепаратизм». До слова, саме територія Одещини й стала
тим середовищем, де активно проявляло себе окреслене явище, а, головним
чином, південні її райони, де компактно проживали болгари та молдовани.
Його суть полягала у тому, що Болгарська та особливо Румунська
Православні церкви намагалися закріпитися на півдні Одеської області
шляхом перепідпорядкування окремих громад УПЦ до свого складу, й, таким
чином, посилити власні позиції у негласному протистоянні з РПЦ, яке
тривало вже не одне десятиліття за Бессарабські землі. Для цього, приміром,
РумПЦ у 1992 р. навіть відновила діяльність Бессарабської митрополії, яку
очолив колишній архієрей РПЦ Петро (Педурару), що викликало негативну
реакцію як з боку УПЦ, так і РПЦ [2.224, арк. 9; 7.376, с. 510-512].
Крім того, упродовж 1990-х рр. РумПЦ періодично направляла в
Ізмаїльський, Ренійський, Кілійський та інші райони Одеської області
священнослужителів, вихованих у прорумунському націоналістичному дусі
(за підручниками, у яких південні райони області та Буковина позначалися як
румунські території). Прибуваючи на попередньо визначені місця, вони
(священнослужителі), порушуючи Закон України «Про свободу совісті та
релігійні організації» (статтю 24) здійснювали проповідницьку діяльність,
спілкувалися з мешканцями сіл на молдовській та румунській мовах,
надавали їм матеріально-технічну допомогу, формували у віруючих почуття
антагонізму і неприязні до священнослужителів інших конфесій. Слід
зазначити, що всіляко заохочувала подібні дії РумПЦ й офіційна влада
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Румунії [2.153, арк. 147; 2.224, арк. 9-10], що наштовхує нас до висновку про
те, що під прикриттям церкви насправді відбувалася організація підґрунтя
для політико-територіальної експансії в Україну (цікаво, що схожим чином,
як продемонструвала вже історія, діяло по відношенню до Української
держави й керівництво Російської Федерації). Внаслідок таких заходів
релігійна громада УПЦ с. Камишівки Ізмаїльського р-ну у 1997 р. звернулася
до ОДА з проханням перевести її з юрисдикції УПЦ в підпорядкування
Бессарабської митрополії РумПЦ [2.224, арк. 10].
Передбачення явної загрози початку релігійного конфлікту між
віруючими двох православних конфесій та необхідність нормалізації ситуації
у південній частині Одеської області змусили галузевий відділ при ОДА
провести

наради

та

консультації

за

участю

очільників

районів,

правоохоронних органів, СБУ, представників духовенства [2.153, арк. 147;
2.224, арк. 11; 2.227, арк. 10]. Завдяки цим та іншим діям загалом вдалося
досягти нормалізації обстановки, однак вирішити проблему незаконного
православного емісарства як таку, а разом з тим і питання закордонного
політико-релігійного впливу Одеському виконавчому органу державної
влади у 1990-х рр. повноцінно так і не вдалося. Як підсумок, підкреслимо,
безперечно, що кожен в Україні має право сповідувати та практикувати будьяке віровчення, й навіть у тих ситуаціях, коли для цього необхідне залучення
іноземних релігійних діячів чи інституцій, але лише у тих випадках, коли це
робиться: а) з альтруїстичних міркувань; б) у рамках Закону, а не всупереч
йому (при цьому ще й з антидержавницьким нахилом та спрямуванням).
Чи не найменш складною, з точки зору вирішення, була третя група
проблем: порушення священнослужителями Закону України «Про свободу
совісті та релігійні організації» (втручання у внутрішні справи громад інших
православних церков (стаття 5); проведення агітації виборчих кампаній
(стаття 5); недотримання порядку здійснення публічних богослужінь,
релігійних обрядів, церемоній та процесій (стаття 21) тощо). Як правило,
ОДА їх врегульовували шляхом приватних профілактичних бесід; в окремих
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випадках вдавалися до офіційних зауважень та попереджень [2.244, арк. 6;
2.246, арк. 5; 3.310, арк. 10].
Останній, п’ятий напрям державно-церковних стосунків, що активно
реалізовувався у Південній Україні у досліджуваний період, спрямовувався
на підготовку та відзначення 2000-ліття Різдва Христового. Про значущість
цього ювілею для країни красномовно свідчить той факт, що 9 червня 1997 р.
КМУ видав окрему Постанову №567, якою затвердив заходи щодо його
святкування. Вони, зокрема, передбачали досить широку та різнобарвну
програму, яка увібрала в себе організаційну, інформаційно-роз’яснювальну,
культурно-просвітницьку,

видавничу

роботу,

відродження

пам’яток

сакральної архітектури, виготовлення ювілейної атрибутики тощо [11.1.479,
c. 25]. Все це мало відбуватися як на центральному, так і на регіональному
рівнях.
На виконання цього нормативно-правового акту уряду тільки в одній
Одеській області за період з 1997 р. до 2000 р., спільними зусиллями ОДА та
православних конфесій (переважно, УПЦ), вдалося організувати та провести
понад десяток науково-практичних конференцій, виставок («Шляхами віків»,
«Українська ікона – вікно у світ духу», «Православні святі», «Православна
Одеса», «Монастирі Одещини»), лекцій («Західноєвропейський живопис про
Біблію», «Храмова архітектура Європи», «Російська і українська ікони») та
конкурсів («2000 років під зіркою Віфлиєма») церковно-богословського
спрямування.

Крім

того,

ініціювати

та

здійснити

видання

ряду

просвітницької літератури («Житіє святителя Інокентія Херсонського»,
«Житіє Анатолія Одеського» тощо), відреставрувати та звести не одну
типову культову споруду [2.166, арк. 156-162; 2.221, арк. 69-72; 2.224,

арк.

13; 2.226, арк. 12; 2.227, арк. 9]. У цілому у Південній Україні загальна
кількість подібних акцій сягала декількох сотень, у яких взяла участь
незліченна

кількість

православних

християн,

священнослужителів,

державних службовців та інших небайдужих до ювілею осіб, що стало
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найкращою демонстрацією того, наскільки тісною, а головне – продуктивною
може бути співпраця між державою та церквою.
Таким чином, резюмуючи, зазначимо, що у період першого десятиліття
незалежності у південноукраїнському регіоні державно-конфесійні відносини
розвивалися у загальнонаціональному руслі, проте з власною специфікою та
особливостями. Як і в інших адміністративно-територіальних одиницях
держави, пріоритетними напрямами цих стосунків стали: ліквідація
негативних

наслідків

антирелігійної

політики

комуністичної

доби;

нормалізація православного середовища, розколотого на три юрисдикції;
розширення мережі та збільшення кількості православних приходів;
зміцнення духовного стрижня нації тощо. Спільними були й проблеми, які
траплялися ОДА на шляху реалізації поставлених завдань, зокрема
законодавчого та матеріального характеру. Однак, незважаючи на певні
труднощі, загалом, працівники виконавчих органів влади, перебуваючи у
перманентному контакті з духовенством та віруючими, зуміли провести
суттєву роботу в справі релігійного відродження у Південній Україні,
особливо

це

помітно,

якщо

поглянути,

приміром,

на

масштаби

реєстраційного та реституційного (не дивлячись на його незавершеність)
процесів. Проте, їм, на жаль, не вдалося уникнути й крайностей у своїй
діяльності, головна з яких полягає в упередженому ставленні до парафій
УПЦ КП й УАПЦ на тлі прихильного ставлення до громад УПЦ.
***
Отже, огляд окресленої у назві розділу проблеми засвідчує, що
упродовж досліджуваного періоду в Україні активно відбувався процес
творення, формування та удосконалення демократичної нормативно-правової
бази державно-церковних стосунків, який ґрунтувався на принципах свободи
совісті, конфесійної неупередженості, відокремленого співіснування церкви
та державних інституцій різного рівня та спрямування. Крім того, поряд з
цим проводилася робота й у напрямі їх безпосередньої реалізації у
практичній площині.
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Зокрема, у Південній Україні до головних позитивних результатів
багатогранної співпраці між двома суспільними інститутами варто віднести:
чисельне зростання православного представництва у регіоні та збереження
загалом здорової релігійної ситуації у трьох областях. У свою чергу, до
недоліків,

передусім,

слід

зарахувати

недотримання

окремими

представниками місцевої влади законодавчо закріпленого принципу рівності
усіх конфесій, що не рідко ставало передумовою та приводом до різного роду
проблем.
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РОЗДІЛ 3.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРАВОСЛАВНИХ КОНФЕСІЙ ТА
ВЗАЄМИН МІЖ НИМИ У ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОМУ РЕГІОНІ У
1990-х рр.
3.1. Криза та інституалізація національного православ’я в перші
роки незалежності України
Останнє десятиліття ХХ ст. стало епохальним для українського народу.
Система цінностей, яка формувалася радянською владою упродовж багатьох
років і слугувала дороговказом у майбутнє, зазнала цілковитого краху.
Квінтесенцією стала поява на політичній карті світу ряду незалежних держав,
зокрема України. Як наслідок, українство отримало безцінний шанс
розвінчати «ольжичивський дух руїни» й реалізувати прагнення багатьох
вітчизняних героїв минулого в побудові вільної від іноземного диктату
країни.
Проголошення державної незалежності 24 серпня 1991 р. та обрання
молодою державою курсу на демократичні перетворення поставили
політичну, економічну, духовну сфери в якісно нові та незвичні умови
існування. У політичному середовищі формувалася багатопартійність та
виборність,

командно-адміністративна

економіка

трансформувалася

у

ринкову, на зміну агресивній атеїстичній діяльності прийшло практичне
гарантування права на свободу совісті громадянам України. Також на фоні
модифікації реальної дійсності у суспільстві ейфоризм від здобуття
державності межував з апатією, страхом та невпевненістю у майбутньому,
розчарованістю у владних структурах. Відтак, у населення виникає запит на
якісно нові інституції, які викликають довіру та дають надію. Так, у
фарватері суспільно-політичного процесу з’являється гнана й ліквідована в
СРСР УГКЦ, яка зуміла зберегти підпільну структуру за умов тоталітарної
системи, та перманентно діюча православна церква.
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Незважаючи на антирелігійну пропаганду та діяльне знищення церкви з
боку комуністичної партії, упродовж семи десятиліть населення України не
втратило зв’язок зі своєю тисячолітньою християнською ідентичністю.
Слушність цієї думки виразно підтверджує відомий професор Канзаського
університету У. Флетчер, який звернув увагу на те, що висновки радянських
фахівців про «тріумфальну ходу наукового атеїзму» аж ніяк не випливають з
їхніх же, радянських, досліджень. Адже вони навіть для європейської
частини СРСР часом давали 25-35% віруючих. При цьому визнавалося, що
для деяких регіонів, щонайперше, для Західної України, ці цифри бодай
удвічі більші. До цього слід додати той факт, що до категорії віруючих не
зараховували тих, хто при опитуванні зазначав, що він хитається «між вірою
і невір’ям», а таких іноді бувало до третини. Це означає, що тогочасна
Україна не поступалася деяким державам Європи (скандинавським,
наприклад) за рівнем релігійності. Тобто, українці, де викорінення
релігійності було піднесено до рангу офіційної доктрини, де упродовж,
скажімо, 1984 р. було прочитано мільйон атеїстичних лекцій, де церква
вважалася позасистемним елементом, а священик – емігрантом у власній
батьківщині, у Бога вірило не менше людей, аніж у країнах, де релігійні
вартості всіляко підносилися й високо цінувалися суспільством і державою
[11.1.461, c. 2].
Більше того, згідно із підсумковими результатами офіційної статистики
на території УРСР за станом на 1 січня 1988 р. зосереджувалося 3971
православна громада [11.1.474, с. 25], а кількість людей, що ідентифікували
себе як віруючі, на початку 90-х рр. ХХ ст. зросла до 55-60% [5.354, c. 211],
що робило Українську державу, з одного боку, найбільшою православною
країною світу, з іншого, державою, яка не мала власної помісної
православної церкви, адже усі парафії входили до складу Українського
екзархату РПЦ. Тому, з огляду на кількісні показники як православних
громад, так і рівня релігійності населення, а також, враховуючи національнопатріотичний підйом українців, що спостерігався на тлі утвердження
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незалежної держави, пам’ятаючи про столітні православні традиції, не
видається спонтанним і непередбачуваним суспільно-громадський рух за
проголошення на теренах України україноцентричної, автокефальної та
соборноправної

православної

церкви (до слова, ці

принципи були

задекларовані ще на першому ВПЦС, що відбувався у Києві 14-30 жовтня
1921 р.), який набирав потуги у період «горбачовської перебудови».
Першим результатом діяльності цього руху стало «Звернення
ініціативного комітету відновлення УАПЦ» від 15 лютого 1989 р., другим –
проголошення 19 серпня 1989 р. парафії апостолів Петра і Павла у Львові
належною до УАПЦ, третім приєднання до УАПЦ єпископа РПЦ Іоана
(Боднарчука) і, нарешті, 5-6 червня 1990 р. Всеукраїнський Собор УАПЦ в
Києві довершує розбудову церкви і обирає патріархом Київським і всієї
України митрополита Мстислава. Таким чином, не заглиблюючись у суто
богословську проблему – канонічності чи не канонічності Собору та всього
процесу утворення УАПЦ, підкреслимо, що напередодні унезалежнення в
Україні вже існувало дві паралельні православні церкви [6.369, c. 14], які
представляли протилежні цивілізаційні та культурологічні світи. На думку
дослідників, навіть за умови негайного надання повноправ’я православній
церкві в Україні, виникнення паралельної «офіційній» церкві стало б явищем
закономірним,

принаймні

на

десять-п’ятнадцять

років

адаптації

московського за своєю суттю православ’я до його української моделі. Всі
наявні на той час священики в Україні були вихованцями московських
духовних шкіл і прийняття ними засад Українського православ’я не могло
стати

явищем

одночасовим.

Так

як,

пише

професор

А. Колодний,

«Українське й Російське православ’я – це два різні духовно-культурні
утворення, які не можна механічно поєднати» [5.354, c. 215].
Слід зазначити, що помісні православні церкви не визнали факту
утворення та проголошення УАПЦ, а духовенство РПЦ піддало цю подію
гострій критиці [6.369, c. 46]. Однак стрімкі політичні зміни, зміцнення
позицій УГКЦ у Західній Україні, розкол у самій РПЦ, листи від рядового
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духовенства на адресу Святійшого патріарха Московського і всієї Русі із
проханнями дарування повної канонічної самостійності Українському
екзархату змушують керівництво РПЦ врахувати суспільно-релігійні зміни в
Українській державі. Адже, як зазначає Є. Сверстюк, РПЦ мало якось
«протистояти» новій реальності: переповненим народом у сотнях й тисячах
автокефальних і греко-католицьких церквах на Західній Україні, в яких вже
не поминали ні патріарха Московського, ні екзарха Київського, чинили
протидію малолюдні парафії РПЦ [11.1.478, c. 11].
Першим реальним кроком до поступок стало ухвалення Архієрейським
Собором РПЦ 30-31 січня 1990 р. «Положення про екзархати Московського
патріархату» [11.1.455, c. 32], яке надавало Українському та Білоруському
екзархатам більше прав у самоврядуванні в межах РПЦ, складовими якої
вони продовжували залишатися, а також права іменуватися Українською та
Білоруською православними церквами. Другим – розгляд Архієрейським
Собором РПЦ 25-27 жовтня 1990 р. «Звернення» Синоду УПЦ від 10 липня
1990 р. про заходи, спрямовані на розширення її самостійності. Після його
всебічного обговорення і ретельного вивчення Архієрейський Собор
визначив: надати УПЦ незалежність і самостійність в її управлінні, у зв’язку з
чим найменування «Український екзархат» скасовувалося. Серед іншого,
предстоятеля УПЦ, який носитиме титул «Блаженніший митрополит
Київський і всієї України», тепер мав обирати український єпископат, але
благословлятися Святійшим патріархом Московським і всієї Русі. Також
Синод УПЦ здобув право обирати правлячих і вікарних архієреїв,
засновувати і скасовувати єпархії у межах України [5.352, c. 31-43] тощо.
Таким чином, УПЦ набула статусу, який наближав її до положення
автономної церковної організації в рамках РПЦ [6.369, c. 46].
Однак,

слід

розуміти,

що

ці

рішення

РПЦ

не

мотивовані

альтруїстичними переживаннями за долю православних українців, а мали
практичний

церковно-політичний

характер.

Саме

наростаюче

міжправославне протистояння, інституалізація УАПЦ, потужний тиск з боку
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греко-католиків,

реальна

загроза

втрати

неоднорідною

церковною

структурою, якою була РПЦ, парафіяльної мережі на території України, і, як
наслідок, потенційний вихід України із політичного протекторату Росії
змусили ієрархів РПЦ взяти

курс на лібералізацію

відносин

між

Московською Патріархією та Київською Митрополією.
Новий етап православного розколу розпочався безпосередньо після
проголошення державної незалежності, коли самоврядний статус УПЦ у
загальній структурі РПЦ (яким би він вагомим не видавався) не відповідав
інтересам ні України як суверенного суб’єкта міжнародного права, ні самої
УПЦ. Дедалі частіше лунали «антиукраїнські» звинувачення на адресу УПЦ
із вуст представників УАПЦ, апелювання до 34-го Апостольського правила
(«Єпископам усякого народу слід знати першого у них і визнавати його, як
главу, і нічого, що перевищує їхню владу не чинити без погодження з ним.
Робити ж кожному тільки те, що стосується його єпархії і місць (селищ), що
належать до неї. Але і перший нічого нехай не робить без погодження з
усіма, бо так виявиться однодумність, і прославиться Бог через Господа у
Святому Духові, Отець, і Син, і Святий Дух» [9.399, c. 82]), суть якого
тлумачилася духовенством обох церков й релігієзнавцями по-різному.
Із метою зняття суспільно-церковної напруги 1-3 листопада 1991 р. в
Києво-Печерській Лаврі Блаженніший митрополит Київський і всієї України
Філарет збирає Помісний Собор УПЦ, на якому був присутній весь
український єпископат, делегати від 22 єпархій в особі кліриків і мирян,
обраних на єпархіальних зборах, представники 32 монастирів та духовних
шкіл. У слові на відкритті Собору митрополит Філарет відразу ж визначив
його головне завдання: «Минув рік після того, як Архієрейський Собор РПЦ
дарував УПЦ самостійність і незалежність в управлінні... Державна
незалежність України ставить перед нами питання про утворення незалежної
православної церкви в Україні... Але ми не можемо оголосити самочинну
автокефалію. Ми підемо канонічним шляхом». Тому у постанові Собору
УПЦ підкреслювалося: «Звернутися до Святійшого патріарха Московського і
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всієї Русі Алексія ІІ та єпископату РПЦ з проханням дарувати УПЦ повну
канонічну

самостійність,

тобто

автокефалію,

оскільки

проголосити

автокефалію може тільки вищий орган помісної церкви в особі Собору
єпископів» [5.352, c. 60-61].
Згодом, 22 січня 1992 р. з’являється ще одне звернення єпископату
УПЦ до патріарха Алексія ІІ з питання автокефалії, яке за тональністю
віддзеркалює

ступінь

конфліктності

між

російським

і

українським

політичним керівництвом та між священноначалієм РПЦ і УПЦ. Це
звернення поклало край латентній фазі конфлікту [6.369, c. 47] й виразно
окреслило його характерні риси. Зокрема, розбіжності у питанні майбутнього
статусу УПЦ між православними ієрархами трансформувалися у гострий
конфлікт із політичним забарвленням. Також стало зрозуміло, що відсутня
консенсуальна позиція в середовищі самої УПЦ на проблему набуття
автокефалії. Якщо митрополит Київський і всієї України Філарет разом із
архієпископом Одеським та Ізмаїльським Лазарем (Швецем), єпископом
Волинським і Луцьким Варфоломієм (Ващуком), єпископом Львівським і
Дрогобицьким Андрієм (Гораком), архієпископом Рівненським і Острозьким
Іринеєм (Середнім) становили групу активних прихильників моделі
автокефалізації УПЦ [5.352, c. 71], то єпископи Чернівецький і Буковинський
Онуфрій

(Березовський),

Тернопільський

і

Кременецький

Сергій

(Генсицький), Донецький і Слов’янський Аліпій (Погребняк) напроти й
навіть відмовилися підписувати звернення. Більша ж частина українського
єпископату вважала за доцільне обрати вичікувальну позицію, й вже за ходом
розвитку подій примкнути до однієї із протиборчих сторін. Таким чином, на
початку 1992 р. в Україні до конфлікту між УПЦ й УАПЦ додалися
протиріччя між ієрархами РПЦ й УПЦ та єпископські у середовищі УПЦ.
Слід зазначити, що у вітчизняній церковній історіографії не
безпідставно утвердилася неофіційна точка зору, згідно з якою найвиразніше
конфлікт довколо автокефалізації УПЦ проявив себе у західноукраїнських
областях та у Києві як дитинці православ’я в Україні. Натомість, інші регіони
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Української держави, так би мовити, знаходилися на периферії тогочасних
драматичних подій. Втім, залучені автором джерела якщо не спростовують
хибність цієї тези, то створюють передумови для відновлення якісно нової
фахової дискусії щодо епохальних процесів у православ’ї на початку 90-х рр.
ХХ ст. та перегляду місцезнаходжень на мапі України основних осередків
«автокефальної

полеміки».

Так,

у

Південній

Україні

епіцентром

цивілізаційного вибору (національна автокефалія УПЦ чи канонічна
підпорядкованість РПЦ) постала Одеська область в особі Одеської єпархії
УПЦ

в

єднанні

з

Московським

внутрішньоцерковних протиріч

патріархатом,

єпархіальне

життя

де

в

дійшло

результаті
до

стадії

антагонізму й негативно позначилося на загальному стані релігійного
середовища краю.
Розпочалося все з того, що правлячий архієрей архієпископ Одеський
та Ізмаїльський Лазар (Швець), як уже згадувалося, прибічник автокефалії
29 січня 1992 р., будучи у делегації ієрархів УПЦ, доставив до Москви
особисто патріарху Алексію ІІ звернення від 22 січня [11.3.547, c. 3]. Після
приїзду в Одеську область владика Лазар (Швець) відразу наштовхнувся
спочатку на інертні протести з боку віруючих, згодом на енергійні та масові
виступи, які підігрівалися російсько орієнтованими політичними та
церковними діячами. Зокрема, 8 березня 1992 р. група віруючих після літургії
в Свято-Успенському чоловічому монастирі під вигуки «помремо, а в
автокефалію не підемо» дорікала архієпископу у тому, що він підтримав ідею
автокефалії УПЦ, не запитавши думки побожних [11.3.551, c. 2].
Суперечлива ситуація навколо статусу УПЦ мала розв’язатися на
Архієрейському Соборі РПЦ, який відбувався з 31 березня до 4 квітня 1992 р.
у Москві. Однак, як виявилося, на ньому лише радикалізувалися позиції обох
сторін конфлікту. Всього у ході соборного обговорення з питання
автокефалізації УПЦ виступило 58 архієреїв, із них за автокефалію
висловилося 6 єпископів із 21 прибулого на Собор з України, але й вони
пізніше виступили із негативним ставленням до дарування автокефалії.
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Серед іншого, Архієрейський Собор прийняв резолюцію, у якій зазначалося,
що «Архієрейський Собор прийняв до відома заяву Преосвященного
Філарета, митрополита Київського і всієї України про те, що в ім’я миру
церковного він подасть прохання на майбутньому Архієрейському Соборі
УПЦ про звільнення його від обов’язків предстоятеля УПЦ. Архієрейський
Собор з розумінням поставився до позиції митрополита Філарета,
висловивши йому вдячність за багаторічні архіпастирські труди на Київській
кафедрі, благословив нести єпископське служіння на іншій кафедрі УПЦ»
[5.352, c. 71]. Отже, замість бажаної автокефалії УПЦ, яка могла б
забезпечити єднання православних в Україні, православне церковне
середовище внаслідок Архієрейського Собору РПЦ опинилося на грані
нового розколу [11.1.458, c. 7]. По суті, владики РПЦ та УПЦ прийнятим
заполітизованим рішенням задали тон новому витку конфлікту.
Релігійна ситуація в Україні загострилася з новою силою після того, як
митрополит Філарет 7 квітня 1992 р. за богослужінням у Володимирському
Кафедральному соборі оголосив, що «зваживши складну обстановку в церкві
і прохання пастви та єпископату УПЦ, вирішив залишитися», а 14 квітня
1992 р. в Укрінформагентстві на прес-конференції заявив: «Я пройшов
Голгофу. Такий Собор був першим за 30 років мого перебування в
єпископському сані. Мені дана грамота патріарха Московського і всієї Русі
Алексія II в 1990 р. на довічне очолювання УПЦ. Тому я вважаю, що в
складній нинішній ситуації в Україні я не можу йти на поводу в архієреїв
РПЦ і залишити напризволяще українську паству» [5.352, с. 80-81].
Миттєвим відлунням київських заяв на Одещині стали збори,
ініційовані студентами ОДС, ченцями, священнослужителями Одеської
єпархії 15 квітня 1992 р., на які запросили владику Лазаря (Швеця).
Причиною

їх

послугувала

згадувана

прес-конференція

митрополита

Київського і всієї України Філарета, на якій, на думку повсталих, присутній
архієпископ Лазар (Швець) не засудив дії предстоятеля УПЦ, що суперечили
рішенню квітневого Архієрейського Собору, а навпаки підтримав. Також,
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правлячому архієрею докоряли за його «автокефалістські погляди» [11.3.556,
c. 2; 11.3.562, с. 5]. Натомість, владика Лазар (Швець) запевняв, що він
вважає: «необхідним дарування автокефалії для західних областей України,
що ж стосується єпархії Одеської, то тут автокефалія не потрібна» [11.3.530,
c. 1], а також заявив про те, що «він підтримує патріарха Алексія і виступає
за канонічний шлях до надання УПЦ автокефалії» [2.122, арк. 72]. Так чи
інакше, ситуація стала екстраординарною для всього православного світу.
Адже, якщо у березні 1992 р. конфлікт відбувався у площині віруючі –
правлячий архієрей, то з квітня табір опонентів владики Лазаря (Швеця)
поповнила частина кліру єпархії (Свято-Успенський чоловічий монастир,
ОДС, Свято-Успенський Кафедральний собор), а це: по-перше, не характерно
як для церкви з її практично армійською дисципліною та жорстко
централізованою системою управління, де сформована віками вертикаль
підпорядкування не терпить подібних вольностей, й по-друге, є прямим
порушенням 39-го Апостольського правила («Пресвітери і диякони нехай
нічого не звершують без згоди єпископа. Бо ж йому підпорядковані Господні
люди, і він відповідатиме за людські душі» [11.3.530, c. 1]).
Наступними кроками прихильників Московського патріархату стали
створення спеціального комітету по захисту православної віри («Комітет по
збереженню єдності церкви і православ’я»), проведення парафіяльних зборів
у різних куточках єпархії, на яких обвинувачували митрополита Філарета й
архієпископа Лазаря (Швеця) у розкольницьких діях, домагання їх відставки
й

недопущення

Високопреосвященного

Лазаря

(Швеця)

до

Свято-

Успенського чоловічого монастиря, Свято-Успенського Кафедрального
собору (в результаті чого фактично з 17 квітня 1992 р. була паралізована
діяльність єпархіального управління: не видавалися зарплата, пенсії,
парафіям ‒ предмети культу) та інших церков. Також, архієпископа
позбавили автотранспорту, священики Кафедрального собору неодноразово
організовували пікетування і блокування віруючими й семінаристами
Іллінського собору, де тимчасово правлячий архієрей знайшов притулок, із
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плакатами «антилазаревського» і «антифіларетівського» змісту [2.122,
арк. 11-71] («Уніат, геть!», «Розкольник!», «Зрадник!», «Вовк в овечій шкурі»
тощо [11.3.539, с. 1; 11.3.562, c. 5]). Дійшло до того, що певний час
архієпископ Лазар (Швець) змушений був правити служби та проповідувати
в архієрейському облаченні владики АПЦ [11.3.508, c. 1].
Архієпископ Лазар кілька разів закликав до примирення сторін. Однак
протестувальники на це не йшли. Оголосивши про вихід з канонічного
підпорядкування митрополита Філарета [2.122, арк. 11] та архієпископа
Лазаря (Швеця), ректор ОДС, намісник Патріаршої Свято-Успенської
Одеської обителі, настоятель Свято-Успенського Кафедрального собору від
імені незгодних з політикою правлячого архієрея 17 квітня 1992 р.
напередодні свята Воскресіння Христового (26 квітня) звернулися з листом
до Святійшого патріарха Московського і всієї Русі Алексія ІІ. У посланні
вони викривали «сепаратистські прагнення архієпископа Лазаря (Швеця)»,
звинувачували його у намірі закрити ОДС, що «призведе до зриву
навчального року та екзаменаційного періоду», у «репресивній політиці
проти духовенства, чернецтва та віруючих», просили «прийняти їх з
батьківською любов’ю під Патріарший Всеросійський омофор» [11.3.503,
с. 1-2; 11.3.521, c. 6]. Від патріарха Московського позитивної відповіді не
надійшло. Як результат, конфлікт не припинився й продовжив розвиватися.
Тому в період пасхального тижня місцевій владі довелося посилювати
охорону громадського порядку нарядами міліції біля храмів Одеської єпархії
для

запобігання

конфліктним

ситуаціям

і

провокаціям

з

боку

протестувальників. Також з метою порозуміння сторін відбувалися зустрічі
представника Президента України в Одеській області, працівників відділу у
справах релігій обласної держадміністрації з віруючими, проводились бесіди
з

керівниками

монастиря,

священнослужителями,

викладачами

здійснювалася

семінарії,

посередницька

окремими

діяльність

між

ворогуючими сторонами, одна з яких заявляла рішуче про неприйняття
автокефалії, бо вона асоціюється у них з уніатством та католиками [2.122,
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арк. 11-72]. Об’єктивно така позиція пояснюється тривалим перебуванням
Української держави у складі СРСР, де проводилася багаторічна та
планомірна пропагандистська робота в ЗМІ, численних наукових роботах,
художній літературі з метою дискредитації діяльності УГКЦ та УАПЦ, їхніх
представників та прибічників. До цього додавалося практичне їх знищення.
Не слід недооцінювати й зовнішній чинник із центром у Москві, який за
потурання СБУ вже тоді підігрівав антиукраїнські ідеї в УПЦ.
У цілому будь-яких конфронтацій під час пасхального святкування не
спостерігалося. Архієпископ Лазар (Швець) проводив служби в Іллінському
соборі, парку ім. Горького, Свято-Різдво-Богородичній церкві Одеси [2.122,
арк. 11], супротивники – у інших храмах міста та області. Натомість, після
Великодня події продовжили розвиватися у колишньому конфліктогенному
руслі. З 29 квітня до 1 травня 1992 р. ареною протистояння стала невелика
Казанська церква в Одесі, в якій настоятель храму продовжував поминати за
богослужінням імена Блаженнішого митрополита Київського і всієї України
Філарета і Високопреосвященного архієпископа Одеського та Ізмаїльського
Лазаря (Швеця). Спершу церква була блокована прихильниками єдності
Російської та Української церков, після троє громадян захопили приміщення
храму, закрилися в ньому і відсторонили настоятеля парафії від виконання
професійних обов’язків [2.122, арк. 11; 11.3.509, с. 2]. Таким чином,
внутрішньоєпархіальна криза досягла свого апогею.
У такій напруженій атмосфері 30 квітня 1992 р. у Житомирі
відбувалися

таємні

збори

антиавтокефально

налаштованих

архієреїв

(митрополит Вінницький і Брацлавський Агафангел (Саввін), архієпископ
Житомирський і Овруцький Іов (Тивонюк), єпископ Кіровоградський і
Миколаївський Василій (Васильцев), єпископ Чернівецький і Буковинський
Онуфрій (Березовський), єпископ Тернопільський і Кременецький Сергій
(Генсицький), єпископ Донецький і Слов’янський Аліпій (Погребняк) [5.352,
c. 81-82] та інші), священиків, ченців (серед яких, були лідери опозиції з
Одеської єпархії), хоча проведення таких зборів без дозволу глави церкви
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суперечило статуту про управління УПЦ. На застереження уповноваженого
Ради у справах релігій у Житомирській області архієпископ Іов (Тивонюк)
запевнив, що на зустрічі йтиметься лише про непорозуміння позиції
митрополита Філарета на Архієрейському Соборі у Москві (31 березня –
4 квітня 1992 р.). Однак у підсумковій резолюції збори висловили недовіру
митрополиту Філарету й висунули вимогу про його відставку [9.395, с. 49].
З метою легалізації Житомирського рішення, прийнятого частиною
єпископату УПЦ, 6-7 травня 1992 р. відбулося розширене засідання
Священного Синоду РПЦ. У затвердженій постанові митрополита Філарета
забов’язували до 15-го травня скликати Архієрейський Собор УПЦ й подати
на ньому прохання про відставку з поста предстоятеля. У разі невиконання
цього наказу владиці погрожували судом Архієрейського Собору РПЦ
[11.3.548, c. 5].
У дні проведення засідання Священного Синоду, на якому, до речі,
серед іншого розглядалася й складна ситуація в Одеській єпархії, в церковноадміністративній одиниці УПЦ на Одещині відбулися дві знакові події, які
продемонстрували, що архієпископ Лазар (Швець) таки має підтримку серед
духовенства.
Перша сталася у стінах ОДС 6 травня 1992 р. Група вихованців у
кількості тридцяти чоловік, в основному вихідці із західних областей
України, самоорганізувавшись у «Комітет по захисту канонічних прав»,
оголосили безстрокове голодування й висунули ряд імперативних вимог до
т.в.о. ректора ОДС архімандрита Тихона (Бондаренка) [11.3.510, c. 1].
Зокрема, вони закликали його припинити учинення всіляких перешкод до
виконання архіпастирських обов’язків Високопреосвященним Лазарем,
канонічним правлячим архієреєм Одеської єпархії; публічно оголосити
студентам, співробітникам і викладачам ОДС про своє особисте визнання
канонічності правлячого архієрея і про намір виконання його вказівок;
обов’язкової участі у роботі екзаменаційної комісії і присутності на
екзаменах правлячого архієрея; припинити нагнітання істерії, поширення
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наклепницьких чуток, підбурювати студентів проти канонічного архієрея
[11.3.517, c. 2]. Також копію цих вимог надіслали до патріарха Московського,
прикріпивши до них супровідний лист, у якому заявляли про рішучий
протест проти твореного самочинства і свавілля адміністрацією ОДС
[11.3.497, c. 4]. Фактично через приватні амбіції деяких представників
місцевого та вищого духовенства УПЦ в єднанні з Московським
патріархатом студенти ОДС поділилися на два непримиренні табори. Дійшло
до того, що в запалі пристрастей вихідці з Галичини чули від своїх колег
звинувачення в «уніатстві» [11.3.510, c. 1]. Хоча семінаристи «Комітету по
захисту канонічних прав» неодноразово підкреслювали, що виступають,
головним чином, не за автокефалію, а за правду, не за владику Лазаря
(Швеця), а за церковні приписи, які твердять, що «до тих пір, поки
вищестоящі церковні органи не відсторонять правлячого архієрея своїм
рішенням від виконуваних ним обов’язків та посади, ніхто не має права,
керуючись силою і власними рішеннями застосовувати в єпархії свою владу»
[11.3.497, c. 4].
Друга пов’язана зі зборами благочинних благочинницьких округів
Одеської єпархії [11.3.523, c. 4], які проходили у Свято-Іллінському храмі
Одеси під головуванням архієпископа Одеського та Ізмаїльського Лазаря
(Швеця) 7 травня 1992 р. Розглянувши ситуацію, що склалася у єпархії,
викликану

самочинними

діями

окремих

представників

духовенства,

благочинні рішуче заявили про своє канонічне єднання з владикою Лазарем
(Швецем). Залишаючись під його архіпастирським омофором у лоні МатеріЦеркви і в послуханні Святійшого патріарха Московського і всієї Русі
Алексія ІІ, зауважили, що мають намір діяти тільки за вказівками і
благословенням канонічного священноначалія і не відступати від вимог
святих канонів православної церкви [11.3.516, c. 1]. Загалом у нараді взяло
участь 11 благочинних із 14. Не поставили свої підписи під підсумковим
зверненням про єднання і мир до кліриків, мирян, насельників Свято-
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Успенського монастиря, викладачів, студентів ОДС керівники Балтського,
Біляєвського та Котовського благочинь [3.298, арк. 53-56].
Таким чином, на середину травня 1992 р. конфлікт в Одеській єпархії
остаточно

викресталізував

його

основних

учасників,

які

на

тлі

невизначеності щодо майбутньої долі предстоятеля УПЦ та статусу церкви,
кон’юктурної позиції патріарха Московського та єпископату РПЦ на події в
Одеській області все глибше поринали у вир розбрату й ненависті. Усі
розуміли, що продовження конфлікту неминуче може призвести до більш
серйозних наслідків, у тому числі, до кровопролиття.
Саме тому 25 травня 1992 р. з ініціативи Руху за соціальне оновлення
та Комітету захисту миру відбувся «круглий стіл» з проблеми відновлення
спокою в Одеській єпархії [11.3.511, c. 7]. Дехто з представників духовенства
та громадськості розцінив цей захід як втручання у суто церковні справи. Так
чи інакше, вперше за декілька місяців конфлікту сторони зголосилися
розпочали діалог. Переговори виявилися складними, адже їм передувала
активізації протистояння в єпархії. Так, 22 травня під час відвідин владикою
Лазарем (Швецем) с. Колісного Саратського району Одеської області з
нагоди храмового свята група викладачів і семінаристів без запрошення
прибула до села, увірвалася до храму й ледь не спровокувала бійку. Жителі
села, вірні канонічному архієпископу, відмовилися слухати представників
«Комітету по збереженню єдності церкви і православ’я». 23-24 травня під час
візитації Високопреосвященним Лазарем (Швецем) своєї другої Ізмаїльської
кафедри, членами згадуваного Комітету чинилися спроби підбурити паству,
але розважлива позиція більшості священників і віруючих дозволила
уникнути конфронтації. У ці

ж дні

т.в.о. ректора ОДС

шляхом

психологічного і фізичного тиску змусив покинути семінарію студентів –
прихильників

владики

Лазаря

(Швеця),

тим

самим

порушивши

їх

громадянські права на освіту. Відбуваючись на такому фоні, зустріч
(«круглий стіл»), зрозуміло, не могла мати конструктивного характеру.
Представники архієпископа Лазаря (Швеця) рішуче заявляли про те, що
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примирення

можливе

лише

за

умови

припинення

опозиційними

священиками самочинних неканонічних дій і покаяння, опоненти доводили,
що тільки вони здатні захистити істинне православ’я на Одещині [11.3.518,
c. 2].
Стало очевидним, що вирішити складне положення в Одеській єпархії,
можливо лише через соборне рішення Священного Синоду УПЦ. Намагання
врегулювати конфлікт архієпископом Лазарем (Швецем) самостійно або ж за
допомогою місцевої влади чи громадських організацій зазнало цілковитого
краху й лише загострило протиріччя. Однак середовище архієреїв УПЦ у той
час само потерпало від інтриг та чвар, а після ігнорування митрополитом
Київським Філаретом постанови від 7 травня 1992 р. перебувало у безвиході.
Тоді Священний Синод РПЦ вдається до прецедентного кроку:
тимчасово передає функції предстоятеля УПЦ найстаршому за хіротонією
архіпастиреві в Україні – митрополиту Харківському і Богодухівському
Никодиму (Руснаку), якому доручає скликати Архієрейський Собор УПЦ для
того, щоб прийняти відставку митрополита Філарета й обрати нового
предстоятеля УПЦ. Виконуючи рішення Священного Синоду, митрополит
Никодим (Руснак) 27 травня очолює Собор УПЦ, який за місцем проведення
увійшов в новітню історію як Харківський. На Собор прибуло 17 владик, у
тому числі й архієпископ Одеський та Ізмаїльський Лазар (Швець).
Основним діянням Харківського Собору, який, до речі, проходив з
кричущими порушеннями церковного статуту, стало висловлення недовіри
митрополиту Філарету, зміщення його з Київської кафедри та обрання нового
предстоятеля

УПЦ

–

митрополита

Ростовського

і

Новочеркаського

Володимира [5.352, c. 84-90; 11.1.457, с. 5]. Зазначимо, що його обрання було
визнано помісними православними церквами, але викликало гранично
негативну реакцію української влади [6.369, c. 47] й митрополита Філарета,
який у відкритому листі патріарху Московському писав, що рішення «так
званого» Харківського Собору є незаконним і не має ніякої канонічної сили
для УПЦ [5.352, c. 95].
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Учасники Архієрейського Собору УПЦ також звернули увагу на події в
Одеській єпархії й солідаризувалися з позицією Одеського ієрарха. Від імені
учасників Харківського Собору митрополит Никодим (Руснак) підписав
лист-звернення до намісника Свято-Успенського монастиря архімандрита
Павла (Судакевича) й т.в.о. ректора ОДС архімандрита Тихона (Бондаренка),
у якому закликав відкрити опечатані єпархіальне управління, склади і
резиденцію, допустити законного архієрея до керівництва єпархією, а
виключених семінаристів – до здачі іспитів. Однак, як виявилося, і це
рішення для бунтівників не виявилося авторитетним. Відмовившись його
виконувати, архімандрит Павло (Судакевич) заявив, що чекатиме особистої
вказівки предстоятеля УПЦ митрополита Володимира [11.3.519, c. 2;
11.3.559, с. 1]. Такі дії опонентів владики Лазаря (Швеця) наштовхують на
висновок про те, що, розпочавши свою боротьбу під антиавтокефальними
гаслами, лідери супротиву по ходу розвитку конфлікту маргіналізували себе
й свою позицію, перетворивши Одеську єпархію на місце з’ясування
особистих стосунків з архієреєм та на знаряддя задоволення власних амбіцій.
Внутрішньоєпархіальний конфлікт пішов на спад і релігійне життя в
області стабілізувалося лише після того, як рішенням Священного Синоду
УПЦ від 26 червня 1992 р. архієпископа Лазаря (Швеця) на Одеській кафедрі
змінив

митрополит

Агафангел

(Саввін)

[11.3.507, с.

10],

активний

прихильник єдності Українського й Російського православ’я.
Ухвалені рішення на Харківському Соборі, які остаточно перекреслили
надії національно орієнтованих православних України на автокефалізацію
УПЦ, змусили ряд церковних і політичних діячів вдатися до створення
альтернативної УПЦ в єднанні з Московським патріархатом помісної церкви
– шляхом об’єднання УАПЦ та частини єпископів (Яков (Панчук) та Андрій
(Горак)) і громад, які вслід за митрополитом Філаретом відійшли від УПЦ
[5.354, c. 216]. Зазначимо, що реалізований у гранично стислий термін проект
без

соціально-політичної,

національно-культурницької,

юридичної,

психологічної та церковно-канонічної експертизи, був приречений на провал
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уже зі свого початку. Тим не менш, Об’єднавчий Собор відбувся 25-26
червня 1992 р. під патронатом Президента України Л. Кравчука і за
безпосередньої участі групи народних депутатів України, який проголосив
створення автокефальної Української церкви – УПЦ КП [6.369, c. 49] (заради
справедливості слід зауважити, що дотепер серед релігієзнавців не має
однозначної думки, чи відбувся Об’єднавчий Собор чи поряд із УПЦ та
УАПЦ з’явилася ще одна інституція – УПЦ КП). Головою церкви обрали
патріарха Мстислава, його заступником став митрополит Філарет, керуючим
справами – митрополит Антоній (Масендич). Статутом об’єднаної церкви
залишився статут УАПЦ, який 20 липня 1992 р. зареєструвала Рада у справах
релігій при КМУ. Таким чином колишньої УАПЦ де-юре більше не існувало
[7.380, c. 510-512].
Однак із часом під впливом певних політико-церковних сил результати
Собору почали піддаватися сумнівам [5.354, c. 219]. Як наслідок, УПЦ КП
захлеснули ірраціональні процеси. Так, спочатку патріарх Мстислав
20 жовтня 1992 р. оприлюднив звернення до єпископату, духовенства та
мирян УАПЦ, в якому заявив, що рішення, «так званого» Всеукраїнського
Об’єднавчого Собору єпископат, духовенство та мирян УАПЦ ні до чого не
зобов’язують. У відповідь на це 15 грудня 1992 р. Архієрейський Собор
УПЦ КП постановив: «Враховуючи постійне перебування Святійшого
патріарха Мстислава за межами України, покласти виконання обов’язків по
управлінню церквою на Священний Синод». Таким чином, вплив патріарха
Мстислава в УПЦ КП був практично повністю нівельований. Цього ж місяця
патріарх Мстислав замість виведеного з числа кліру УАПЦ митрополита
Антонія (Масендича) призначив на посаду тимчасово керуючого справами
Патріархії архієпископа Петра (Петруся), що поклало початок нового
православного розколу в Україні, тепер уже в середовищі новоутвореної
УПЦ КП. Хоча Архієрейский Собор УПЦ КП не визнав цього рішення, проте
процес повернення в УАПЦ священиків [5.352, c. 133-136; 7.380, с. 515-517],
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а з ними й громад, які перейшли раніше в УПЦ КП, вже неможливо було
зупинити.
Остаточно розкол утвердився після смерті патріарха Мстислава.
Восени 1993 р. УПЦ КП та УАПЦ зібрали паралельні збори й обрали на них
патріархів: Київського і всієї України Димитрія для УАПЦ та Київського і
всієї Руси-України Володимира для УПЦ КП. Так, на конфесійній карті
України виникло три православних юрисдикції: УПЦ в єднанні з
Московським патріархатом, УПЦ КП та УАПЦ [6.369, c. 49] (дві останні не
були визнані помісними православними церквами).
Отже, події, які мали місце в 1989-1993 рр., визначили характер
релігійного життя в державі на майбутні десятиліття, сформували дискурс,
тобто контекст подальших міжправославних стосунків. В їх основі
закладений церковний розлам, який став можливим на початку 90-х рр.
ХХ ст. через вплив на національне православ’я ряду руйнівних факторів як
внутрішніх (приватні амбіції єпископату, непродумана та кваплива релігійна
політика з боку держави тощо), так і зовнішніх (церковно-політичний вплив
Російської Федерації, опортуністична позиція Вселенського патріарха і т.д.).
Головний серед них, знаходимо, у рецедиві хронічно-ментальної хвороби
українства – всемогутнього духу руїни, про який так влучно свого часу писав
О. Ольжич. Заполонивши розум церковних мужів, він руками ієрархів завів
Українське православ’я у глухий кут, вихід з якого проходив через ряд
суперечливих діянь (процес та події, що передували обранню на Київську
митрополичу

кафедру

УПЦ

владики

Володимира;

Всеукраїнський

Об’єднавчий Православний Собор та інше), які представники УПЦ, УПЦ КП
та УАПЦ нарікли неканонічними та розкольницькими, забуваючи, що саме
вони у спільній боротьбі одне з одним їх і породили.
Що ж стосується конфлікту в Одеській єпархії, то зазначимо, що він
пройшов усі стадії власного генезису, не будучи автономним за своєю
природою, став лише віддзеркаленням протистояння на архієрейському рівні,
а тому був неминучим і закономірним. Результатом внутрішньоєпархіальної
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боротьби ідей («український світ» або «русскій мір») стала тріумфальна
перемога русофілів, які зуміли спочатку зламати нестійку національно
орієнтовану позицію владики Лазаря (Швеця), а згодом домогтися його
відставки.
3.2. Внутрішньоконфесійне життя, динаміка та тенденції розвитку
Української православної церкви
Внутрішньо й зовнішньополітичні обставини, які склалися у період
агонії комуністичного режиму, змушують радянську владу вдатися до
лібералізації відносин між державою та церквою (діалог вищого керівництва
СРСР з ієрархами РПЦ, відзначення 1000-літнього ювілею хрещення Русі
великим князем Київським Володимиром, прийняття Закону України «Про
свободу совісті та релігійні організації»). У зв’язку з чим на теренах України
на початку 90-х рр. ХХ ст. розпочинається масовий процес реєстрації
релігійних громад, зокрема православних, кількість яких сягала у 1991 р.
6 тисяч [11.3.526, c. 6] (УПЦ – 5031; УАПЦ – 811 [11.1.475, c. 41]).
Суттєве збільшення приходів в єпархіях мотивують Священний Синод
УПЦ до впровадження нагальних змін у своїй структурі, особливо
модернізації мікрорівня (єпархія-благочиння-парафія), адже територіальне
ділення церкви вже не відповідало вимогам часу. Так, поширена практика
«одна єпархія – дві області» (для прикладу, у Південній Україні
функціонувала лише одна самостійна церковно-адміністративна одиниця
УПЦ – Одеська єпархія, яка територіально охоплювала Одеську та
Херсонську області. Натомість, Миколаївська область входила до складу
Кіровоградської єпархії) породжувала ряд суттєвих проблем, таких, як
віддаленість єпархіальної влади від рядового духовенства й прихожан УПЦ,
фізична неможливість правлячим архієреєм відвідувати більшу частину
парафій тощо. До цього слід додати загрозу стагнації самої УПЦ, а в умовах
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розбудови

власної

церковної

мережі

діячами

УАПЦ,

УГКЦ

та

протестантськими церквами – втрату прихильності віруючих.
З метою протидії цим факторам 11 лютого 1991 р. Священний Синод
УПЦ реорганізовує Одеську єпархію шляхом її розділення на дві самостійні –
Одеську та Херсонську з присвоєнням правлячим архієреям титулів:
«Одеський та Ізмаїльський» та «Херсонський і Таврійський» (додаток Б).
Відтепер територіально Одеська єпархія мала поєднувати у собі Одеську
область

з

місцеперебуванням

владики

в

Одесі

(Свято-Успенський

Кафедральний собор), а Херсонська єпархія увібрати у себе одноіменну
область з центром у Херсоні (Свято-Духівський Кафедральний собор). У
результаті такого поділу зі складу Одеської єпархії було виключено 57
діючих храмів і 4 благочиницьких округи на території Херсонської області
[3.298, арк. 35-37]. Статути новоутворених церковно-адміністративних
одиниць УПЦ Рада у справах релігій при КМУ зареєструвала своїми
постановами від 12 серпня 1991 р. (Херсонська єпархія) [2.38, арк. 91-92] та
від 23 серпня 1991 р. (Одеська єпархія) [2.39, арк. 44-45].
Така ж доля спіткала Кіровоградську церковно-адміністративну
одиницю УПЦ на Помісному Соборі, який відбувався 26 червня 1992 р. у
Трапезній церкві Києво-Печерської Лаври, у якому взяли участь 92 делегати
від усіх єпархій, монастирів і навчальних закладів УПЦ, зокрема 22
єпархіальних архієреї [11.4.568, c. 5]. Заслухавши документи Архієрейського
Собору, який відбувся у Харкові 27-28 травня 1992 р., учасники Помісного
Собору підтвердили його канонічність і законність, а також затвердили
рішення

про

утворення

нових

єпархій

УПЦ

шляхом

розділення:

Кіровоградсько-Миколаївської на Кіровоградську та Миколаївську [2.49,
арк. 65]. Таким чином, вперше на території Миколаївщини виникла
самостійна єпархіальна установа (статут у Раді у справах релігій при КМУ
зареєстрований 29 липня 1992 р. [2.46, арк. 24]), а в обласному центрі
архієрейська кафедра з титулом правлячого владики «Миколаївський і
Вознесенський» (додаток В). До цього церковними справами у Миколаєві і
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області правили єпископи з Одеси, Херсона, а у повоєнні роки – Кіровограда
[11.3.515, с. 2; 11.3.545, c. 1]. Кафедральним собором новоствореної єпархії
став храм Різдва Пресвятої Богородиці, який за радянської доби пережив усі
лихоліття войовничого атеїзму (експроприацію майна, руйнацію, закриття,
перетворення у гарнізонний будинок офіцерів та інше) [10.426, c. 145].
Після створення церковно-адміністративних одиниць УПЦ у Південній
Україні призначені архієреї розпочали роботу з формування управлінських
структур єпархії (єпархіальна рада та профільні відділи), які мали допомагати
їм

у

здійсненні

інформаційної,

різнобічної

діяльності

соціально-благодійної,

(місіонерської,

видавничої,

освітньо-виховної,

будівничо-

реставраційної, господарської) [4.347, c. 24]. Фактично цей процес тривав
безперервно упродовж 1990-х рр. Також з метою поліпшення управління
парафіяльним життям уніфіковувалися та утворювалися нові благочиння
(середня ланка між єпархією та громадою). Межі благочинь та їх
найменування визначалися єпархіальним архієреєм разом з єпархіальною
радою. Зазвичай, одне благочиння складалося із кількох, кільканадцятьох чи
кількох десятків сусідніх парафій на території одного, двох чи кількох
адміністративних районів чи їх частин. Керівники благочинь, а ними були
старші парафіяльні священики (протоієрей, митрофорний протоієрей,
протопресвітер), допомагали єпископу у здійсненні адміністративно-судових
функцій [9.398, c. 154]. До їх обов’язків належало: нагляд за правильним і
регулярним здійсненням богослужінь, за благоліпністю та благочинням у
храмах, за станом церковної проповіді; турбота про виконання постанов і
вказівок єпархіальної влади; піклування про своєчасне надходження до
єпархії парафіяльних внесків; поради духовенству щодо виконання ним своїх
обов’язків; попередження й усунення непорозумінь серед духовенства та між
духовенством і мирянами; внесення пропозицій єпархіальному архієрею
стосовно заповнення вакантних місць: священиків, дияконів, псаломщиків і
регентів; нагляд за будівництвом та ремонтом церковних споруд; піклування
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про наявність у храмах усього необхідного для належного здійснення
богослужінь [4.347, c. 25-26] тощо.
Так, територія Одеської єпархії у 1991 р. поділялася на 14
благочинницьких округів (Одеський міський, Ананьївський, Арцизький,
Балтський, Білгород-Дністровський, Біляївський, Ізмаїльський, Кілійський,
Котовський, Роздільнянський, Саратський, Тарутинський, Татарбунарський,
Ширяївський), в яких нараховувалося 171 (у тому числі пам’яток архітектури
– 63) культова будівля та 220 громад (міських – 43, сільських – 177), де
правили 121 священик і 12 дияконів, а також 35 вихованців ОДС, що мали
священний сан [2.44, арк. 63; 3.298, арк. 38-56]. За роки керування Одеською
кафедрою

митрополитом

Агафангелом

(Саввіним)

в

церковно-

адміністративному відношенні єпархія модифікувалася та стала найбільш
численною та організаційно оформленою релігійною організацією на
Одещині. Зокрема, на кінець 1999 р. єпархія вже складалася з 15
благочинницьких округів (після реорганізації з Ізмаїльського був виділений
Болградський округ) й налічувала 395 громад, що становило 87% від
загальної кількості православних приходів та 55% від загальної кількості
релігійних громад регіону. Всього на території єпархії знаходилося 324 (у
тому числі пам’яток архітектури – 107) культових будівель, з них, 89
перебувало

у

власності,

132

у

користуванні,
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приміщення

використовувалися як пристосовані під молитовні. Загальна кількість
штатного приходського духовенства Одеської єпархії сягала 373 осіб
(архімандритів – 3, ігуменів та ієромонахів – 1, протоієреїв та священиків –
359, протодияконів, дияконів та ієродияконів – 10), які за національним
складом розподілялися таким чином: білорусів – 2, болгар – 17, гагаузів – 8,
греків – 2, молдован – 35, румунів – 2, росіян – 58, туркменів – 1, українців –
247, чувашів – 1 [2.227, арк. 2-18; 3.299, арк. 10-198; 11.1.476, с. 32].
У свою чергу, 100 парафій Миколаївської єпархії УПЦ, які мали у
власності 89 культових споруд (44 з яких – типові церковні будівлі (у тому
числі 5 пам’яток архітектури), 45 – пристосовані під молитовні будинки) за

123

станом на 1 січня 1994 р. (1993 р. перший самостійний та повноцінний рік
функціонування єпархії) об’єднувалися в 10 благочинницьких округів
(Миколаївський міський, І-ий та ІІ-ий Миколаївський, Баштанський,
Березнегуватський,

Вознесенський,

Доманівський,

Новобузький,

Первомайсько-Кривоозерський, Южноукраїнський). На приходах єпархії
трудилося 84 священики та 6 дияконів (кожен третій священнослужитель мав
вік до 30 років) [3.302, арк. 1; 3.313, арк. 15-31; 3.323, арк. 1; 11.3.498, с. 2]. Із
збільшенням кількості парафій, храмів та духовенства, яких у грудні 1999 р.
було 173 (міських – 28, сільських – 145), 142 та 136 (архімандритів, ігуменів
– 1, ієромонахів – 1, протоієреїв та священиків – 126, протодияконів та
дияконів – 8) відповідно, зазнала змін й благочинницька система єпархії. Як
результат, на території Миколаївської церковно-адміністративної одиниці
УПЦ на рубежі століть нараховувалося вже 15 благочинницьких округів
(Первомайсько-Кривоозерський округ розділили на Первомайський та
Кривоозерський, з ІІ-го Миколаївського округу виділили Березанський, з
Новобузького – Казанківський, з Березнегуватського – Снігурівський, а з
Вознесенського – Єланецький округи) [3.314, арк. 25; 3.315, арк. 11; 3.316,
арк. 6; 3.317, арк. 8; 3.318, арк. 4; 3.319, арк. 2-4], які охоплювали усі райони
області.
Натомість, на теренах Херсонської єпархії у 1991 р. зосереджувалося
10 благочиній (Херсонське, Бериславське, Білозерське, Великолепетиське,
Великоолександрівське,

Генічеське,

Голопристанське,

Каховське,

Скадовське, Цюрупинське), 79 (у тому числі пам’яток архітектури – 8)
культових будівель та 87 громад, в яких трудилося 76 кліриків
(схиархімандритів – 1, ігуменів та ієромонахів – 2, протоієреїв та священиків
– 70, протодияконів та дияконів – 3), середній вік яких становив 43 роки
[2.44, арк. 80; 3.300, арк. 1-14]. Втім, вже наприкінці ХХ ст., завдяки
вивіреній політиці правлячих архієреїв та діяльній симпатії з боку місцевих
органів влади, Херсонська єпархія зуміла збільшити ці показники більш як
удвічі. Зокрема, кількість благочинь в єпархії зросла до 19 (до вищезгаданих
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примножилися ІІ-ге Херсонське, Горностаївське, Високопільське, Іванівське,
Каланчацьке, Нововоронцовське, Новотроїцьке, Новокаховське, Чаплинське),
кількість зареєстрованих приходів сягала 193 (міських – 36, сільських – 157),
культових будівель – 187 (3 з яких – собори, 44 типові церковні споруди
(міських – 23, сільських – 21), 140 – молитовні будинки). Загальна кількість
єпархіального духовенства становила 180 осіб (167 священиків та 13
дияконів) [3.322, арк. 9-14].
Отже, як бачимо, в південноукраїнських єпархіях УПЦ у 90-х рр.
ХХ ст. спостерігалася яскраво виражена динаміка структурного та
кількісного зростання. До того ж, наведені цифри певною мірою
демонструють роль та вплив УПЦ на суспільно-політичне життя Одеської,
Миколаївської та Херсонської областей. Однак, для того, щоб робити
ґрунтовні висновки про значення УПЦ у досліджуваному регіоні, на думку
дисертанта, необхідно, по-перше, звернутися до аналізу різносторонньої
діяльності її церковно-адміністративних одиниць та, по-друге, – до розгляду
внутрішньоєпархіальних процесів, акцентуючи увагу на проблемах та
досягненнях.
Так, чільне місце серед пріоритетних напрямів роботи трьома
південними єпархіями УПЦ відводилося розвитку монастирського життя, яке
після богоненависної політики з боку комуністичного режиму перебувало у
гнітюче-жалюгідному стані. Монастирські культові та господарські будівлі
повсюдно лежали в руїнах, а тому потребували невідкладного капітального
ремонту та реставрації. Але на подібні види робіт у єпархіальних управлінь
не завжди вистачало фінансів та людських ресурсів. Тоді не рідко збір коштів
на відновлення тієї чи іншої обителі відбувався у вигляді відрахувань від
діючих парафій, які, зі свого боку, також потребували подібної допомоги
[3.298, арк. 45] та за рахунок паломників, кількість яких рік у рік зростала. Не
варто забувати й про меценатів та підприємців областей, які вносили свій
посильний вклад у справу відродження святих місць держави.
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Чи не в найбільш скрутному становищі у 1990-х рр. у Південній
Україні знаходився відомий далеко за межами країни Свято-Григорівський
Бізюків монастир (до революції третій за розмірами монастир в Російській
імперії, що мав 26 тисяч десятин землі [11.3.522, c. 2]), який у 1991 р. був
зареєстрований як жіночий, проте згодом через відсутність насельниць (у
1992 р. у стінах обителі перебувало лише 4 особи) був перереєстрований у
чоловічий [2.41, арк. 83; 2.246, арк. 3; 2.256, арк. 5]. Мало того, що
навколишнє населення не відрізнялося побожністю і рідко відвідувало храм,
який одночасно був монастирським, так ще й правлячі архієреї Херсонської
єпархії не відзначалися організаторським та господарським хистом [2.244,
арк. 5; 2.248, арк. 12]. Лише з приходом на Херсонську кафедру єпископа
Іова (Смакоуза) ситуація почала змінюватися на краще: збільшилась
кількість братії з КДС, в монастирі почали щоденно відбуватися
богослужіння, діяти пастирсько-місіонерські курси для ченців, послушників і
трудівників [3.321, арк. 1; 3.322, арк. 10].
Загалом, незважаючи на усі негаразди, упродовж першого десятиліття
незалежності у Південній Україні діяло 10 монастирів, зокрема: в Одеській
єпархії

–

Свято-Преображенський

жіночий

монастир

у

с. Борисівка

Татарбунарського р-ну (статут у Раді у справах релігій при КМУ
зареєстрований

30 жовтня

1991 р.), Свято-Архангело-Михайлівський

жіночий монастир у м. Одесі (статут у Раді у справах релігій при КМУ
зареєстрований

4

грудня

1991

р.),

Різдво-Богородичний

(Свято-

Михайлівський) жіночий монастир в с. Олександрівка Болградського р-ну
(статут у Раді у справах релігій при КМУ зареєстрований 4 грудня 1991 р.),
Свято-Успенський патріарший чоловічий монастир у м. Одесі (статут у Раді
у справах релігій при КМУ зареєстрований 25 грудня 1991 р.), СвятоПантелеймонівський чоловічий монастир в м. Одесі (статут у Міністерстві
України у справах національностей, міграції та культів зареєстрований
1 серпня 1995 р.), Свято-Іллінський чоловічий монастир у м. Одесі (статут у
Міністерстві України у справах національностей, міграції та культів
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зареєстрований 1 серпня 1995 р.), Свято-Іверський чоловічий монастир у
м. Одесі (статут у Державному комітеті України у справах релігій
зареєстрований 29 вересня 1998 р.) [2.40, арк. 102-104; 2.42, арк. 57; 2.43,
арк. 55-66; 2.225, арк. 27-31]; в Миколаївській єпархії – Свято-Михайлівський
жіночий монастир в с. Пелагіївка Новобузького р-ну (статут у Державному
комітеті України у справах релігій зареєстрований 24 грудня 1996 р.),
чоловічий

монастир

в

ім’я

святих

царів

Костянтина

і

Олени

в

с. Костянтинівка Жовтневого р-ну (статут у Державному комітеті України у
справах релігій зареєстрований 30 квітня 2002 р. Фактично діяв з липня
1998 р.) [10.454, c. 36-50]; в Херсонській єпархії – Свято-Григорівський
Бізюків чоловічий монастир в с. Червоний Маяк Бериславського р-ну (статут
у Державному комітеті України у справах релігій зареєстрований 30 травня
1996 р.) [3.329, арк. 15]. Зазначимо, що в 7 монастирях Одеської єпархії у
другій половині 90-х рр. ХХ ст. перебувало близько 330 ченців та черниць
[2.226, арк. 20], що робило Одещину одним із центрів чернецтва в Україні.
У міру реєстрації все нових і нових громад у межах Одеської,
Миколаївської та Херсонської єпархій в останнє десятиліття ХХ ст. зростала
необхідність

у

культових

спорудах

задля

розбудови

повноцінного

парафіяльного життя, що включає у себе систематичне проведення
богослужінь та здійснення треб на прохання віруючих. Наведена вище
статистика переконливо демонструє диспропорцію між чисельністю приходів
та кількістю храмів у єпархіях. Як наслідок, частина громад залишалася без
власної типової або хоча б пристосованої під молитовну культової споруди.
Розв’язати окреслену проблему лише шляхом передачі церковних будівель,
що перебували на балансі держави й використовувалися не за призначенням,
релігійним організаціям було не під силу. Тому за ініціативою віруючих та
священнослужителів єпархіальні управління вдавалися до активних та
матеріально витратних будівельних та ремонтно-реставраційних робіт, що
становлять наступний напрям їх діяльності.
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Найбільш жваво будівничий процес виявив себе в Одеській єпархії, де
за період з 1991 до 2000 рр. збудовано 33 культових споруди (55% від
загальної кількості споруджених релігійними організаціями Одеської області
храмів) та ще 27 церков на початку нового тисячоліття перебували у стані
зведення

[2.227, арк. 18].

Для

порівняння,

у Херсонській єпархії

новозбудованих культових споруд за аналогічний період нараховувалося
близько 15 [2.244, арк. 13; 2.246, арк. 13; 2.248, арк. 2; 3.301, арк. 6; 3.320,
арк. 7; 3.321, арк. 2; 3.322, арк. 3]. Зокрема, нові церковні будівлі УПЦ у
Південній Україні з’явилися в м. Одесі (Свято-Миколаївський храм на
території морського вокзалу, храм на честь Володимирської іконі Божої
матері у мікрорайоні селище Котовського, чин освячення яких здійснював
особисто предстоятель УПЦ Блаженніший митрополит Київський і всієї
України Володимир), в с. Лощинівка Ізмаїльського р-ну (Свято-Троїцький
храм), в с. Маринівка Біляївського р-ну (Свято-Покровский храм), в
с. Чернече Балтського р-ну (Свято-Михайлівський храм), в с. Жеребкове
Ананьївського р-ну (храм Святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова),
в

с. Осички

Савранського

р-ну

(Свято-Преображенський

храм),

в

смт Саврань (Свято-Покровський храм) Одеської області [2.223, арк. 3; 2.224,
арк. 4; 10.419, c. 5-21; 11.3.563, с. 1; 11.3.564, с. 5;], в смт Доманівка (СвятоОлександрівський храм), в смт Олександрівка Вознесенського р-ну (СвятоПокровський храм), в с. Пересадівка Жовтневого р-ну (Свято-Михайлівський
храм), в смт Врадіївка (храм на честь Преподобної Параскеви Сербської), в
с. Костянтинівка

Арбузинського

р-ну

(Свято-Миколаївський

храм)

Миколаївської області [2.31, арк. 48; 3.316, арк. 4; 10.422, с. 130-131;
11.3.502, с. 2], в с. Гаврилівка Нововоронцовського р-ну (Петропавлівський
храм), в с. Козачі Лагері Цюрупинського р-ну (Свято-Покровський храм), в
с. Роздольне Каховського р-ну (Спасо-Преображенський храм), в м. Каховка
(Свято-Покровський храм) Херсонської області [3.320, арк. 3; 3.321, арк. 2;
3.322, арк. 3; 11.3.544, с. 1; 11.3.554, с. 1] і т.д.
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Однак, слід розуміти, що у переважній більшості справа з будівництва
нової церковної споруди просувалася повільно, іноді навіть могли пройти
роки від моменту закладання наріжного каменю в основу майбутнього храму
до часу освячення його ієрархом. Це пов’язано, насамперед, з об’єктивними
факторами. Складна економічна ситуація в державі у 1990-х рр. симетрично
позначалася на матеріальному стані церкви, яка не могла самостійно за
рахунок власних ресурсів проводити подібні види робіт. Тоді на допомогу, як
і у випадку з монастирями, приходили місцеві органи влади, різноманітні
спонсори (промислові та сільськогосподарські підприємства, громадські
організації тощо) та миряни, які брали левову частку у будівництві на себе.
Яскравим прикладом цього служить будівництво за колгоспний та
селянський (пожертву внесли 845 сімей) рахунок Свято-Миколаївського
храму з церковно-парафіяльною школою та дзвіницею в с. Семенівка
Арбузинського р-ну, який був освячений єпископом Миколаївським і
Вознесенським Питиримом (Старинським) у листопаді 1993 р. Фактично він
став першим за кількадесят років збудованим храмом на теренах
Миколаївщини [2.248, арк. 11; 3.313, арк. 12; 10.431, с. 269; 11.3.499, с. 1;
11.3.531, с. 1].
Також на неспішність будівничого процесу впливали суб’єктивні
чинники. Як відомо, у благій справі по зведенню культової споруди мають
співпадати інтереси і наміри релігійної громади в особі настоятеля, з одного
боку, та правлячого архієрея, з іншого. Проте, далеко не завжди цим
суб’єктам вдавалося досягти спільного бачення та трудитися в унісон. Так, на
початку 90-х рр. ХХ ст., зокрема у Херсонській єпархії, мали місце випадки,
коли

ієрарх,

виявляючи

індиферентність

до

активних

приходських

священиків, які прагнули залучити кошти на будівельно-ремонтні роботи з
певної «поза церковної» діяльності, не пропонуючи альтернативних шляхів
привнесення матеріальних ресурсів, ставив усілякі перепони, запевняючи, що
така ініціативність не вписується у вимоги статуту громади [2.244, арк. 3]. У
результаті страждали і віруючі, і єпархія у цілому.
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Значних фінансових витрат потребували й роботи по відновленню
первісного вигляду культових споруд, зруйнованих комуністичною владою
СРСР у часи відкритої боротьби з церквою, які у 1990-х рр. передавалися
Українською державою у власність чи користування православним громадам.
Загалом, на території трьох південноукраїнських єпархій УПЦ налічувався не
один десяток таких будівель, над спасінням яких, разом з церковниками,
працювали тисячі небайдужих громадян нашої держави. Таким символом
спільного відродження та відбудови у Південній Україні в передрік
святкування 2000-ліття Різдва Христового став пам’ятник зодчества
Одеський Спасо-Преображенський Кафедральний собор, розорений та
знищений руками безбожників у 1936 р.
Відновлення собору розпочалося в 1997 р. з моменту виявлення
фундаменту і підготовки проектної документації. Затим відбулося створення
ініціативної групи (духовенство, представники Одеської міської Ради,
керівники будівельних організацій та архітектори міста, віруючі та інші
жителі Одеси), включення Спасо-Преображенського собору Постановою
КМУ №700 від 23 квітня 1999 р. до державної програми відтворення
видатних пам’яток історії та культури України, заснування 19 липня 1999 р.
благодійної організації «Чорноморський православний фонд», пріоритетним
напрямом діяльності якої стало відновлення первозданного вигляду собору
[2.221, арк. 72; 10.419, с. 25; 10.446, c. 190]. Цікаво, що на перших порах
відновлювальних робіт планувалося зберегти цю православну святиню
Одещини у власності держави й не передавати жодній із православних
конфесій, за прикладом Софії Київської. Однак, у підсумку, СпасоПреображенський собор став Кафедральним у складі Одеської єпархії УПЦ в
єднанні з Московським патріархатом.
Іншою суттєвою проблемою, яка виникла на тлі зростання кількості
приходів у єпархіях УПЦ у Південній Україні у посткомуністичний період та
значно стримувала церковний розвиток як в інституційному, так і якісному
прояві, стала нестача священницьких кадрів [4.348, c. 245], особливо
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кваліфікованих та професійних. Ще гірша ситуація була з грамотними
(досвідченими) псаломщиками, регентами, викладачами недільних шкіл
[7.376, c. 341]. Так, для прикладу, в таких великих благочиннях Одеської
єпархії, як Білгород-Дністровське та Ізмаїльське, у 1997 р. забезпеченість
кліриками, які мали духовну освіту, знаходилася на рівні 50% [2.224, арк. 2] і
це при тому, що на території області діяла ОДС. Розуміючи, що таке
порівняння не зовсім коректне з огляду на умови, в яких діяла церква, та
можливості, які надавало релігійне законодавство СРСР та незалежної
України, однак зазначимо, що й упродовж радянських часів до моменту
«перебудови» лише трохи більше половини священнослужителів РПЦ мали
семінарську освіту [7.376, c. 341].
Проблему

гострого

(в

деяких

випадках

критичного)

дефіциту

священнослужителів та церковнослужителів Священний Синод УПЦ в
єднанні з Московським патріархатом та правлячі архієреї Миколаївської,
Одеської та Херсонської єпархій намагалися вирішити кількома шляхами.
Насамперед, великі сподівання покладалися на згадану ОДС як на базовий
заклад із підготовки духовенства широкого профілю, що надавав середню
богословську освіту [9.401, c. 150]. Упродовж досліджуваного періоду ОДС
була єдиною освітньою установою такого типу в Південній Україні (всього за
станом на 1998 р. УПЦ у своєму складі мала 5 духовних семінарій –
Київську, Волинську, Почаївську і Харківську [5.363, c. 18]), а до 1989 р.
(відродилася КДС) на території усієї республіки. Про значення ОДС свідчить
той факт, що у 90-х рр. ХХ ст. її як центр духовності південноукраїнського
регіону відвідало понад як 2500 іноземних гостей із 70 країн світу [2.226,
арк. 2].
В ОДС приймалися особи православного віросповідання чоловічої
статі віком від 18 до 35 років, що мали середню або вищу освіту, неодружені
чи одружені першим шлюбом. Термін навчання становив 4 роки [11.2.490,
c. 40]. Починаючи з 1990 р., стараннями митрополита Леонтія (Гудимова) і
ректора

семінарії

протоієрея

Олександра

(Кравченка)

у

духовному
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навчальному закладі Одеси вдалося відкрити заочне відділення [11.2.481,
c. 41], яке діяло паралельно з денним. Зарахування на заочний сектор ОДС,
на відміну від денного, відбувалося за рекомендацією єпархіального архієрея
без вступних іспитів, саме тому на нього масово почали вступати священики,
які не мали богословської освіти на час рукоположення [4.348, c. 246]. Проте,
звісно, бували й такі, що не бажали навчатися в семінарії, вважаючи, що вони
і без неї вміють служити [3.315, арк. 7].
У середньому під час одного навчального року в семінарії водночас
пізнавали ази богословської науки кілька сотень студентів. Так, для
прикладу, за станом на 1 січня 1998 р. в ОДС на стаціонарі та заочному
відділенні навчалися 600 вихованців (270 і 330 – відповідно). З них на
стаціонарі за віком: 210 семінаристів – до 20 років, 60 осіб – до 30 років. За
національним складом: українці становили 178 осіб, росіяни – 65 осіб,
представники інших національностей, зокрема молдавани, гагаузи, греки,
румуни та інші – 27 осіб. Що стосується викладачів семінарії УПЦ, то з 23
осіб [3.330, арк. 2] (додаток Г), 11 мали ступінь кандидата богослов’я, 5 –
вищу духовну освіту, 7 закінчили духовну семінарію [2.224, арк. 2-3].
Загалом упродовж 1991-1999 рр. ОДС закінчило 1069 осіб (денне
відділення – 451, заочне – 618) [11.2.482, с. 28]. Однак, далеко не всі із цієї
кількості обирали духовний шлях, значним був відсоток тих, хто ішов у
мирське життя. Також лише мала частина відправлялася служити на
південноукраїнські парафії УПЦ. Для прикладу, з 1993 р. до 1995 р. у
Миколаївську єпархію не був направлений жоден семінарист з Одеського чи
будь-якого іншого духовного закладу РПЦ. Такий стан речей змушує
владику

Миколаївського

звернутися

до

Київської

і

Вознесенського
Митрополії

з

Питирима

листом,

у

(Старинського)
якому

просити

«священноначаліє направляти на церковне служіння людей, які мають
пройдений курс як семінарського, так і академічного навчання. Тому що
духовний рівень священства єпархії та його освітній ценз бажає бути
кращим» [3.315, арк. 5].

132

Слід зазначити, що левова частка випускників припадає на роки
керівництва православним навчальним закладом правлячим архієреєм
Одеської єпархії митрополитом Агафангелом (Саввіним) (1993-1998 рр.).
Саме за час його ректорства ОДС кількісно зросла й структурно зміцніла.
Зокрема, якщо в 1993 р. семінарію закінчило 98 осіб, то вже у червні 1998 р.
цей показник становив 138 чоловік [11.2.482, c. 28] (додаток Ґ). Із 41
випускника стаціонару 15 планували продовжити навчання у Київській
духовній академії, а 4 – в Московській. 22 випускники були скеровані на
пастирське служіння в єпархії, з яких вони прибули на навчання. У той же
час, йому не вдалося до кінця вирішити ключові проблеми у навчальновиховній системі ОДС, зокрема реформувати процес відбору та зарахування
абітурієнтів (рік у рік спостерігалося погіршення якісного складу вступників)
та ліквідувати практику скеровування на пастирське служіння семінаристів,
які не пройшли повного курсу навчання [2.226, арк. 2-4].
Зрозуміло, що семінарії самостійно не в змозі були забезпечити
парафіяльним духовенством усі єпархії УПЦ. Тому деякі церковноадміністративні одиниці почали відкривати у себе одно- та дворічні духовні
училища і окремі курси: пастирські, псаломщиків, регентські або регентськоіконописні. Викладали у них, як правило, священики, що мали академічну
освіту (часто і сам архієрей), а також запрошені викладачі місцевих ВНЗ.
Одним із основних міркувань при створенні духовних училищ було те, що
підготовка священика на місці (хоч і прискореним способом) коштувала
дешевше, ніж направлення його за сотні кілометрів до семінарії та оплата
його навчання там [7.376, c. 341].
Так, зокрема, у 1994 р. в Миколаївській єпархії з благословення
Блаженнішого Володимира митрополита Київського і всієї України почало
діяти одне з таких училищ, а з 1997 р. при ньому – православна хорова школа
для дівчат [3.314, арк. 29; 3.317, арк. 2]. Начальний заклад знаходився на
балансі єпархії й готував дияконів, священиків, читців, псаломщиків.
Ректором

був

єпископ

Миколаївський

і

Вознесенський

Питирим
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(Старинський). Зазначимо, що на відміну від ОДС (статут у Міністерстві
України у справах національностей, міграцій та культів зареєстрований
23 травня 1995 р. [2.225, арк. 27]), Миколаївське училище не знаходилося на
обліку у державному галузевому органі, а тому де-юре упродовж 1990-х рр. у
Південній Україні функціонував лише один православний навчальний
заклад.
У перший навчальний рік в училищі виявили бажання вчитися 26 осіб
[3.314, арк. 29; 11.3.504, с. 1] і в подальші роки ця цифра не зазнавала
суттєвих змін. Упродовж 2 років, а саме стільки тривало навчання у
Миколаївському духовному закладі, студенти вивчали близько 17 предметів,
серед них: практичне керівництво для пастиря і гомілетика (наука про
проповідування Слова Божого), церковний спів і церковно-слов’янське
читання, російська, українська і церковно-слов’янська мови, історія
православ’я на Русі та загальна історія церкви [11.4.577, c. 1] тощо. Як
правило, випускники училища або продовжували навчання у семінаріях та
академіях Одеси, Києва та Москви (за станом на 1997 р. в духовних школах
РПЦ навчалося 9 колишніх студентів Миколаївського духовного училища
[3.317, арк. 2]), або рукопокладалися і відправлялися проходити пастирське
служіння на парафіях Миколаївщини, а подальше навчання продовжували
заочно [11.3.536, c. 1].
Отже, як бачимо, духовні навчальні заклади у досліджуваний період
відігравали ключову роль у процесі підготовки кадрового потенціалу для
південноукраїнських єпархій УПЦ в єднанні з Московським патріархатом.
Однак, не ними одними вирішувалася порушена нами проблема. Певну
частку в загальній кількості священнослужителів Миколаївської, Одеської та
Херсонської єпархій у 1990-х рр. становили висвячені архієреями особи, які
не мали відповідної духовної освіти. До такого кроку владики вдавалися з
об’єктивних причин, і він був виправданий церковно-історичною ситуацією,
що склалася після розпаду СРСР. Разом з тим, слід констатувати, що брак
належної богословської ерудиції та пастирської практики у частини з них
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породжував різноманітні проблеми [4.348, c. 246] у єпархіальному житті.
Будучи спішно рукоположеними і затим направленими на приходи єпархії,
часом малоосвічені і далекі від духовного життя, вони не прагнули стати не
тільки хорошими пастирями, але й господарськими керівниками. Тому не
дивно, що не користувалися авторитетом серед віруючих громади. У таких
випадках правлячому архієрею доводилося проводити розмови як на
єпархіальній раді, так і в приватних бесідах [2.241, арк. 4; 3.315, арк. 7].
Більше того, серед них траплялися алкогольнозалежні, психічно хворі та
неврівноважені люди [3.315, арк. 7; 2.246, арк. 2], а інколи – відверті
аферисти та шарлатани. Щодо таких застосовувалися суворі заходи
дисциплінарного впливу, зокрема «зачислення за штат священнослужителів
єпархії із забороною у богослужінні і всякої діяльності, пов’язаної зі
священним саном». Так було у випадку із кліриком Херсонської єпархії
Віктором Мачаєм у 1995 р., який, орендувавши приміщення у Херсонському
міському

похоронному

бюро

та

зареєструвавшись

як

підприємець,

пропонував свої послуги з упокоєння померлих [2.247, арк. 4]. Таким чином,
підхід до підбору кандидатів на висвячення в священнослужителі бажав бути
значно кращим. Крім того, в інформаційному звіті відділу у справах релігій
Одеської ОДА за 1997 р. відзначається, що чи не основним критерієм
призначення на церковні посади в одноіменній єпархії УПЦ були різного
роду хабарі [2.224, арк. 2]. Можемо припустити, що подібні прояви мали
місце й у двох інших єпархіях УПЦ у Південній Україні.
Також у 90-х рр. ХХ ст. для вирішення складної кадрової кризи
правлячі архієреї Миколаївської, Одеської та Херсонської церковноадміністративних

одиниць

УПЦ

вдавалися

до

реалізації

практики

«сумісництва». Тобто, коли один священик правив у декількох громадах
(особливо у новоутворених) одного благочинія та виконував різноманітні
обов’язки, які покладалися на нього керівництвом єпархії.
Слід зазначити, що різнопланова діяльність УПЦ в єднанні з
Московським патріархатом у Південній Україні не обмежувалася лише вже
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згадуваними напрямами роботи. Не менш важливими і ключовими у
досліджуваний

період

були:

богослужбова,

освітньо-просвітницька,

місіонерська, інформаційно-пропагандистська, соціальна та фінансовоекономічна (перелік подано у довільному порядку, оскільки на сьогодні
немає уніфікованої позиції щодо їх градації та класифікації). Зважаючи на їх
значимість та вплив на загальний розвиток церкви, дисертант вважає за
доцільне розглянути їх детальніше.
Зокрема, упродовж 1991-1999 рр. в умовах посткомуністичної дійсності
налагодилося та значно активізувалося повноцінне богослужбове життя. Рік
у рік спостерігалося збільшення кількості відправлених літургій та інших
молитовних служб. Загальна цифра відслужених треб в одній із трьох
південних єпархій УПЦ за рік сягала близько 10 тисяч. Приміром, у
Миколаївській церковно-адміністративній одиниці у 1994 р. згідно з
офіційними єпархіальними даними священнослужителі здійснили 6739
хрещень, 1178 вінчань та 3185 відспівувань [3.314, арк. 9]. Однак, загалом
релігійність населення Півдня України у цей період характеризувалося
інфантильністю. Адже, незважаючи на зміну сприйняття людиною церкви та
відношення до неї, переповнення храмів у недільні та святкові дні не
спостерігалося [3.316, арк. 3]. Переважна більшість віруючих (їх ще
називають «захожанами») обмежувалася у храмі лише обрядом хрещення та
звичаєм ставити свічку перед тією чи іншою іконою.
Із новою силою на теренах Миколаївської, Одеської та Херсонської
єпархій УПЦ розвивалася й освітньо-просвітницька робота. Проповідь Слова
Божого духовенством єпархій велася, насамперед, з амвонів храмів. Також за
домовленістю з деякими державними навчальними закладами відбувалося
спілкування церковників із підростаючим поколінням за межами культових
будівель [3.321, арк. 5]. Зазвичай такі зустрічі проходили у вигляді
пізнавальних лекцій. Проте, найбільш поширеним видом катехізаторської
роботи й базою для всієї православної освітньої системи у 1990-х рр. були
недільні школи, причому як для дітей, так і для дорослих. Процес навчання у
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дитячих групах був схожим із шкільним, коли діти, сидячи за партами,
слухають повчання наставника. Натомість, у дорослих групах навчання
будувалося, швидше, за принципом клубу – з чаюваннями і довгими
спільними розмовами «про життя» [7.376, c. 322]. Найбільш кількісна та
стала динаміка зростання недільних шкіл УПЦ у Південній Україні
спостерігалася в Одеській єпархії, де з 1992 р. до 2000 р. їх кількість зросла
більш як утричі (із 83 до 300) [2.44, арк. 63; 2.227, арк. 16]. Але варто
зазначити, що на практиці далеко не всі вони функціонували. У
Миколаївській

та

Херсонській

єпархіях

показники

були

набагато

скромнішими. На середину 90-х рр. ХХ ст. у цих двох південноукраїнських
церковно-адміністративних одиницях УПЦ нараховувалося 12 та 52
недільних школи відповідно [2.246, арк. 8-10; 3.304, арк. 1]. Разом з тим,
необхідно констатувати, що основною перепоною для розширення мережі
недільних шкіл у 1990-х рр. була інертність духівництва, а також їх
зайнятість церковними, адміністративними та господарськими справами
[11.1.470, c. 42]. Саме над вирішенням цієї проблеми міркували учасники
(понад 180 священнослужителів і викладачів недільних шкіл із 100 приходів
Херсонської церковно-адміністративної одиниці УПЦ) першої єпархіальної
конференції «Ідіть і навчіть всі народи…», що відбувалася 11 листопада
1999 р. у Херсоні [11.4.570, c. 1, 8-9].
З об’єктивних причин найбільш професійними та організаційно
оформленими, із системним та різнобарвним проведенням занять були ті
недільні школи, що формувалися на базі головних міських чи районних
храмів. Яскравим прикладом такого закладу стала недільна школа при СвятоДухівському Кафедральному соборі Херсонської єпархії. Наприкінці 1999 р.
в ній навчалося 50 дітей і 30 дорослих, які під час занять вивчали Святе
Письмо Старого і Нового Завіту, Закон Божий тощо, а у вільний від роботи та
навчання час здійснювали паломницькі подорожі до святинь місцевої єпархії
або Києва. Крім того, місіонерські потреби спонукали відкрити додатково
при храмі спеціальні катехізаторські бесіди для бажаючих охреститися чи
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взяти шлюб. Примітно, що така ж кількість дітей, як і в обласному та
водночас єпархіальному центрі, навчалася у недільній школі невеличкого
м. Генічеська Херсонської області [11.1.470, c. 42-43; 11.4.579, с. 14; 11.4.582,
с. 14], що може тільки свідчити про успіх освітньо-просвітницької роботи у
цьому місті.
Стимулюючим фактором для дітлахів та юнацтва Херсонської єпархії,
які успішно навчалися упродовж року у недільних школах, слугував
православний дитячий табір «Божа бджілка» у с. Красному Скадовського рну. Починаючи з літа 1998 р., внаслідок активної співпраці церковних та
державних структур, щороку там мали нагоду та можливість безкоштовно
оздоровитися близько 170 дітей [11.1.470, c. 42; 11.3.495, с. 3].
Серед іншого, суттєву освітньо-просвітницьку функцію виконували й
православні бібліотеки. Як правило, невеликі книгозбиральні знаходилися
при недільних школах та приходах, більші – при єпархіальних управліннях та
духовних навчальних закладах. Доступ до перших був відкритий як для
активних парафіян, так і для неофітів, шлях до других – обмежений. Цікаво,
що загальний книжковий фонд тільки однієї Миколаївської єпархії у 1997 р.
налічував 7,5 тис. примірників різножанрової літератури [3.314, арк. 27;
3.317, арк. 5]. Не менше друкованої продукції зберігалося й на стелажах
бібліотек двох інших єпархій.
Значно посилювала та доповнювала попередній напрям роботи (інколи
складно провести вододіл між ними) місіонерська діяльність, яка у 1990-х рр.
на тлі демократизації суспільного життя та за умов реєстрації все нових
релігійних організацій набула особливого значення. Не забуваймо також про
фактор атеїстично налаштованих людей, відсоток яких у тодішньому
посттоталітарному українському соціумі хоча й не був критичним, проте мав
місце. А це були потенційні прихожани, за уми яких необхідно боротися. Все
це надавало місіонерству актуальності та своєчасності.
Саме тому організацією цього виду роботи на мікрорівні займалися
безпосередньо правлячі архієреї: шляхом безпосередньої участі у процесі або

138

через утворення відповідних підрозділів при єпархіях. Так, наприклад, у
Миколаївській церковно-адміністративній одиниці місіонерський відділ був
утворений у 1997 р. Однак це не означає, що відповідна робота не велася
раніше, навпаки. До того, з 1995 р. при єпархіальному управлінні діяв
місіонерський центр, де щонеділі протоієрей Володимир Астахов (керівник)
проводив семінари з сектознавства

і

місіонерства з мирянами та

духовенством [3.315, арк. 9; 3.316, арк. 3; 3.317, арк. 3]. Паралельно
відбувалися періодичні зустрічі на суспільно-релігійну проблематику з
працівниками підприємств, навчальних закладів, правоохоронних органів,
особовим складом військових частин області, а також організовувались
тематичні презентації та виставки («Вечір біля ікони» і т.д.) [3.313,
арк. 12-13].
Великі сподівання у справі місіонерства у досліджуваний період
покладалися на православні братства, товариства та об’єднання. Будучи
різними за своєю структурою та будовою, характером та спрямованістю дій,
вони, водночас, об’єднувалися під єдиним началом православної філософії.
На жаль, на сьогодні неможливо встановити точну кількість подібних
організацій у Південній Україні, оскільки, по-перше, значна їх частина діяла
без реєстрації та, по-друге, засновуючись під конкретну справу (приміром,
під час будівництва храму), припиняла своє існування з її вирішенням.
Проте, можемо припустити, що загалом упродовж 1991-1999 рр. сумарна
цифра перманентно діючих православних спільнот не перевищувала одного
десятка.
Так, зокрема, різносторонньою діяльністю відзначалося Касперівське
православне братство Одеси, що відродилося у 1990 р. Наслідуючи традиції
дореволюційної Касперівської общини, братчикам вдалося лише за чотири
роки свого існування відкрити першу недільну школу в Одесі, дві
православні народні бібліотеки, створити іконописно-реставраційну артіль і
катехізаторські курси, провести фестиваль православного кіно [11.3.532, c. 2].
Не меншою активністю відзначалося молодіжне товариство при Свято-
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Духівському Кафедральному соборі, яке займалося катехізаторською
роботою та проявом милосердя до нужденних і ув’язнених [3.322, арк. 7], а
також Свято-Георгіївське православне братство смт Козацьке Бериславського
р-ну, яке було одним із небагатьох, що стояло на обліку в Держкомрелігії
(статут зареєстрований 12 лютого 1998 р.) [11.3.477, c. 31].
Разом з тим, у 1990-х рр. у Південній Україні діяли спільноти, які,
прикриваючись ідеями популяризації православ’я серед населення регіону,
виношували далекосяжні політичні та антидержавні цілі. Використання
православної церкви (у нашому випадку УПЦ в єднанні з Московським
патріархатом) у своїх меркантильних планах мало не випадковий характер,
адже довіра до цього інституту серед громадськості була високою. Як
наслідок, церква, стаючи знаряддям у руках державних діячів сусідньої
держави, підривала підвалини національної безпеки України.
Прикладом такої організації може слугувати громадське об’єднання
«Троїцький православний собор», яке спершу у жовтні 1993 р. було
зареєстроване у Росії, а вже з квітня 1994 р. з благословення митрополита
Одеського та Ізмаїльського Агафангела (Саввіна) почала діяти його філія в
Одесі. До його складу увійшли священики Одеської єпархії УПЦ, викладачі
ОДС, міських ВНЗ та шкіл, діячі культури та ЗМІ. Головне завдання ТПС
відповідальний секретар Одеського відділення Ю. Леонов сформулював, як
«сприяння «Матері-Церкві» в поширенні ідеалів православ’я і духовному
оздоровленні суспільства» [2.228, арк. 5-9; 11.3.532, с. 2; 11.3.534, с. 1].
Однак аналіз програми «міжнародної конференції» (хоча її важко такою
назвати, оскільки на українській території доповідачами були тільки росіяни)
«Православ’я і державне будівництво» (додаток Д), яка відбувалася в Одесі з
9 до 11 вересня 1994 р., огляд її організаторів (ТПС, Слов’янський фонд
писемності і культури, редакція газети «Русь державная») та учасників
(митрополит Санкт-Петербурзький і Ладозький Іоанн (Сничьов), Е. Володін
та інші прихильники російського націоналізму та шовінізму), свідчить про
зовсім інші висновки, щодо істинних цілей діяльності ТПС в Україні. Не
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дивно, що у своєму листі до голови Одеського облвиконкому Р. Боделана
завідуючий відділом у справах релігій В. Коновалов резюмував: «Проведення
подібної конференції викликає неоднозначну реакцію в Одесі і в Україні. У
зв’язку з цим вважав би недоцільним керівництву області брати у ній участь»
[2.228, арк. 7-11; 11.3.533, с. 3].
Схожим за своєю суттю на згадану вже конференцію був і
міжнародний форум «Православ’я та загрози системної кризи світового
постіндустріального суспільства, глобальної економіки та державних
інститутів влади», що також відбувався в Одесі з благословення архієреїв
РПЦ та УПЦ та вже за безпосередньої участі та сприянні у його проведенні
представників української влади, а саме Президента України Л. Кучми,
Голови ВРУ О. Ткаченка та його заступника В. Медведчука, народних
депутатів від КПУ, СПУ, ПСПУ, голови Одеської ОДА С. Гриневецького та
інших. Ініціаторами ж заходу виступили Міжнародний громадський Фонд
єдності православних народів та ЄМАП при діяльній підтримці Голови
Державної Думи Російської Федерації Г. Селезньова. Варто зазначити, що
деякі

патріотично

налаштовані

громадські

(Д. Степовик),

політичні

(О. Гудима, І. Драч, П. Мовчан) та релігійні (патріарх Київський і всієї РусиУкраїни Філарет) особи, напередодні відкриття заходу оприлюднили заявупротест на ім’я Президента України, у якій підкреслили, що розцінюють
конференцію ЄМАП як політичну акцію, спрямовану на посилення позицій
Росії на території України [2.198, арк. 209; 2.199, арк. 102-110; 2.218, арк. 2931; 2.221, арк. 1-2; 10.419, с. 23].
Однак, незважаючи на апеляції, форум все ж таки відбувся й упродовж
чотирьох днів (20-23 січня 1999 р.) його учасники, здебільшого парламентарі
зі Східної Європи та Балкан, обговорювали питання у політико-релігійному
ключі. Основні акценти доповідачі робили на: експансії закордонних церков
на теренах колишнього СРСР; негативному впливі західної цивілізації та її
цінностей зокрема; некритичному копіюванні країнами СНД європейського
шляху розвитку, внаслідок чого відбувається ігнорування національних
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особливостей; критиці політико-економічної діяльності США та ЄС тощо. У
підсумковій резолюції

учасники форуму одностайно наголосили на

необхідності вжити термінових заходів із протидії цим «загрозливим»
факторам

шляхом

відродження

православних

традицій,

зміцнення

міждержавних зв’язків на пострадянському просторі та консолідації країн –
учасниць конференції під егідою православної доктрини [2.218, арк. 29-31].
Таким чином, можемо з упевненістю констатувати, що головною
метою створення громадських організацій типу ТПС, ЄМАП та проведення
подібних псевдонаукових православних заходів було нічим іншим, як
першими кроками реалізації в Україні так званої політико-культурної
концепції «русскій мір», результатом якої сьогодні стала анексія Російською
Федерацією АР Крим та її військова інтервенція на територію Донецької та
Луганської областей у 2014 р.
Серед іншого важливим аспектом у місіонерській діяльності УПЦ у
пострадянський період стало проведення регулярних хресних ходів та
богослужінь поза храмовою огорожею, які викликали емоційний відгук у
віруючих і мобілізували їх уцерковлену частину [7.376, c. 326-327]. Саме
тому одним із перших діянь владики Агафангела (Саввіна) на архієрейській
кафедрі стало відновлення традиції хресного ходу на честь заснування
Одеси, введеного ще в 1849 р. святителем Інокентієм (Борисовим). Перша
така хода відбулася 29 серпня 1992 р. і з того часу стала щорічною [11.1.446,
c. 123-124]. Подібна практика мала місце у 90-х рр. ХХ ст. й у Миколаївській
та Херсонській церковно-адміністративних одиницях УПЦ.
Важливого значення для підвищення духовного рівня того чи іншого
регіону набувало й вшанування (канонізація) визначних церковних постатей
єпархії. Зокрема, упродовж першого десятиліття незалежності у Південній
Україні до лику святих рішеннями Священного Синоду УПЦ було
зараховано: для Одеської єпархії – преподобний Кукша Одеський,
преподобний Гавриїл Афонський, праведний Іона Одеський, архієпископ
Херсонський Інокентій (Борисов), священномученик Анатолій Одеський
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(Грисюк) [10.419, с. 5-17; 11.2.489, c. 57; 11.3.500, с. 1; 11.3.538, с. 6; 11.3.542,
с. 1; 11.3.550, с. 2], для Херсонської єпархії – священномученики архієпископ
Херсонський Прокопій (Титов) і священик Іоанн (Скадовський) [3.320,
арк. 2].
Також однією з форм місіонерського служіння, що була поширена в
останнє десятиліття ХХ ст. у Південній Україні, можна вважати візитації в
єпархії вищих духовних осіб православного світу, які завжди привертали
увагу боголюбивих і суспільства у цілому. Так, у різні роки на Одещину,
Миколаївщину та Херсонщину з офіційними архіпастирськими відвідинами
приїздили:

предстоятель

КПЦ

Вселенський

патріарх

Варфоломій

І,

предстоятель РПЦ патріарх Московський Алексій ІІ, предстоятель АПЦ папа
і патріарх Александрійський Парфеній ІІІ, предстоятель УПЦ митрополит
Київський Володимир та архієреї УПЦ із багатьох областей України [2.242,
арк. 3; 10.419, с. 5-17; 10.454, с. 47-48; 11.2.492, с. 47; 11.3.500, с. 1; 11.3.512,
с. 1; 11.3.513, с. 1; 11.3.514, с. 1; 11.3.538, с. 6; 11.3.540, с. 2; 11.3.542, с. 1;
11.3.543, с. 1; 11.3.550, с. 2; 11.3.561, с. 1].
На стику освітньо-просвітницької та місіонерської роботи знаходилася
інформаційно-пропагандистська діяльність православної церкви, що набула
нагальності та поширення у 1990-х рр. як наслідок відходу держави від
атеїстичної ідеології. Її формування, становлення та реалізація відбувалися
паралельно з розвитком права на свободу слова та друку. Основними ж
засобами та знаряддями, за допомогою яких УПЦ втілювала її у життя на
макро- та мікрорівні, виступали церковні (і не тільки) газети, журнали,
державні та приватні телерадіокомпанії. Слід зазначити, що єпархії залишали
за собою право вибору, на якому із цих видів інформаційної роботи
акцентувати увагу в процесі своєї діяльності. Однак переважна більшість з
них, у тому числі й південноукраїнські, все ж таки намагалися задіяти увесь
можливий (без винятку) інформаційний інструментарій задля популяризації
православного віровчення та своєї конфесії.

143

Із цією метою кожна з трьох аналізованих нами єпархій УПЦ у
досліджуваний період передусім організовувала власні друковані органи.
Зокрема, Миколаївська єпархія видавала газету «Голос Православия»
(заснована у грудні 1992 р., щомісячна, тираж 2 тис. примірників) [3.317,
арк. 5; 10.454, с. 10], Одеська – газету «Справедливость» (заснована у 1998 р.,
щомісячна, тираж 6 тис. примірників) [2.226, арк. 9-10], Херсонська – газету
«Православная Таврия» (заснована у 1998 р., щомісячна, тираж 5 тис.
примірників) [3.322, арк. 7]. Окрім того, видавничою діяльністю займалися й
окремі приходи єпархій. Прикладом може слугувати газета «Измаил
православный» Свято-Покровського Кафедрального собору [2.227, арк. 8] та
газета Стрітенської громади РПЦ «Християнин Таврии», яка, до речі, з
1994 р. до 1997 р. мала статус єпархіального періодичного видання
Херсонської єпархії [2.241, арк. 7; 2.246, арк. 8]. Зауважимо, що, як правило,
православні громади своєї видавничої бази не мали, а тому замовляли
друкування власних газет у різних друкарнях. Також поширеною практикою
було висвітлення православних матеріалів на сторінках світських ЗМІ
(приміром, у херсонській газеті «Булава» публікувалася рубрика «Про вічне
сьогодні»), видання брошур і листівок для безкоштовної роздачі у храмах
єпархій [3.322, арк. 7].
Особливу увагу в інформаційній роботі південноукраїнські єпархії
УПЦ надавали можливостям електронних (аудіовізуальних) ЗМІ. Упродовж
1991-1999 рр. на обласних телеканалах та в радіоефірах епізодично
з’являлися священнослужителі з авторськими програмами різнопланового
змісту. Так, зокрема, владика Миколаївський і Вознесенський Питирим
(Старинський) вів щотижневу телепередачу «Духовні бесіди», у якій мали
місце проповіді, інформація про православні свята, житіє видатних
церковних діячів [3.317, арк. 4]. Подібними були програми «Православ’я»
(щонедільна) та «Стрітення» (щомісячна), які готував ректор ОДС
архімандрит Євлогій (Гутченко) на одеському 52-му телеканалі. На
обласному державному радіо щотижня по неділях у передачі «Світло
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православ’я» з настановами та повчаннями виступав клірик Одеської єпархії
архімандрит Серафим (Раковський) [2.226, арк. 11].
Як відомо, однією з найважливіших функцій церкви є соціальне
служіння, яке у широкому сенсі включає у себе благодійництво, допомогу
знедоленим та стражденним, милосердя та інші чесноти. Саме тому
упродовж 90-х рр. ХХ ст. цьому напряму роботи приділялася така пильна
увага, й з благословення правлячих архієреїв провадилася різнобічна
діяльність у Південній Україні, яка, правда, різнилася по єпархіях своїми
видами, масштабами та формами. Так, якщо Херсонська церковноадміністративна одиниця обмежувалася лише одноразовою грошовою
допомогою, святковим столом, подарунками на різдвяні та храмові свята
своїм найбільш активним віруючим, а також відкриттям поодиноких кімнат
для молитов та обрядів в обласних лікарнях Херсона [2.243, арк. 2; 2.248,
арк. 13], а отже комплексної соціальної роботи не здійснювала, то, приміром,
Одеська єпархія, навпаки, задіювала увесь можливий арсенал свого
церковного ресурсу в благій справі й поширювала його практично на всі
сфери життєдіяльності своєї пастви і не тільки.
Яскравим прикладом може слугувати соціальне служіння монахинь
Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря Одеси, діяльність
яких виходила далеко за межі соціальної роботи. Зокрема, у 90-х рр. ХХ ст.
черниць жіночого монастиря можна було зустріти повсюду: у лікарні і
притулку, у госпіталі та в’язниці. У цих та інших місцях вони вели недільні
школи духовної освіти, загальна кількість яких сягала 7, несли слова надії й
підтримки. Чимало їх слухачів не лише прилучалася до високої духовності, а
й змогли побувати у святих місцях Одеської, Київської та інших єпархій
УПЦ, а декілька навіть здійснити паломництво до святинь Ізраїлю та Греції
[11.3.506, c. 4]. Також силами черниць на території монастиря та соціальних
закладів проводилися щорічні тематичні різдвяні та пасхальні вечори,
регулярні

проповіді,

демонстрації

відеозаписів

та

прослуховування

аудіозаписів на духовні теми. Настоятельниця монастиря ігуменя Серафима
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(Шевчик) неодноразово виступала на місцевому телебаченні з бесідами на
релігійні теми, а черниці монастиря вели рубрики в газеті «Одесский
вестник». Серед іншого, обитель надавала харчування знедоленим та
жебракам, щоденно забезпечуючи їх предметами особистого вжитку [2.224,
арк. 1-2].
Під постійною духовною опікою черниць перебувала Одеська жіноча
виправна колонія, у якій вони не лише вдавалися до моральних повчань з
тими, кого позбавили волі, а й допомагали їм матеріально, вболівали за
гуманізацію умов їх утримання. Багато сил монастир віддавав і роботі з
дітьми, підтримуючи дитячі дошкільні та шкільні заклади, взаємодіючи з
міською школою хорового мистецтва, дитячими будинками, міським
дитячим протитуберкульозним диспансером, міською школою-інтернатом
для дітей-інвалідів тощо. Квінтесенцією соціальної роботи черниць можна
вважати введення в експлуатацію будинку милосердя на території монастиря
у 1999 р., де дістали притулок чимало престарілих одиноких людей, у тому
числі із середовища інтелігенції [2.227, арк. 2; 10.425, с. 179-180; 11.3.506,
с. 4].
Свій внесок у справу соціальної допомоги нужденним робили і
священнослужителі Миколаївської єпархії, які надавали всебічну допомогу
хворим, інвалідам, малозабезпеченим і багатодітним сім’ям. Періодично
відвідували будинки пристарілих, дитячі будинки та школи-інтернати, місця
позбавлення волі, а також брали участь у різноманітних благодійних акціях
[3.313, арк. 12; 3.317, арк. 5].
Окремо

слід

зупинитися

на

фінансово-економічній

діяльності

південноукраїнських єпархій УПЦ у 1991-1999 рр., оскільки вона відображає
важливий аспект внутрішньоконфесійного життя та є матеріальною основою
для вже згадуваних нами напрямів. Зазначимо, що єпархіальне управління, як
і будь-яке державне чи приватне підприємство, має справу з доходами та
видатками. Встановити її легалізовану, офіційно задекларовану частину
можемо лише шляхом критичного аналізу їх щорічних звітів.
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Для прикладу, розберемо єпархіальний звіт Херсонської церковноадміністартивної одиниці УПЦ за 1996 р. (принципової різниці щодо року та
єпархії немає, адже основні статті прибутків та видатків є спільними,
різняться лише цифрові показники) задля того, щоб зрозуміти механізм та
процес формування матеріальної бази єпархій. Так, згідно з ним прибутки
єпархіального управління складалися з трьох статей: 1. Продаж церковного
начиння (ікони, хрестики), свічок, літератури та інших товарів (48886,46
грн.). 2. Благодійна допомога від організацій на потреби єпархії (1000 грн.).
3. Банківські відсотки (34,40 грн.). До цих показників слід додати кошти, які
залишилися від економічної діяльності за 1995 р. – 514,80 грн. Таким чином,
загальна сума прибутку на кінець 1996 р. становила – 50435,66 грн. У свою
чергу, видатки складалися з 15 статей: 1. Зарплатня співробітникам і
службовцям єпархіального управління (3291 грн.). 2. Допомога на лікування
та представницькі (2400 грн.). 3. Перерахування до Пенсійного фонду (337,04
грн.). 4. Соціальне страхування (14 грн.). 5. Податок на землю та
автотранспорт

(120,10

грн.).

6.

Комунальні

платежі

(3532

грн.).

7. Електроенергія (2348 грн.). 8. Автотранспортні витрати, бензин (1138,50
грн.). 9. За свічки та інший церковний крам Митрополії (19531 грн.).
10. Матеріальна допомога парафіям єпархії (2250 грн.). 11. На утримання
Митрополії та КДАіС (2500 грн.). 12. За навчання студентів в інших
семінаріях (3000 грн.). 13. Ремонтно-будівельні роботи по утриманню
єпархіального

управління

і

архієрейського

будинку

(7865,50

грн.).

14. Поштово-телеграфні та канцелярські витрати (1048,28 грн.). 15. Інші
витрати (124,80 грн.). У підсумку загальна сума видатків становила
49500,22 грн., а позитивне сальдо за рік – 935,44 грн. [3.320, арк. 44-45].
Резюмуючи, зазначимо, що по-перше, щодо об’єктивності зазначених
нами показників (особливо прибутку), є великі сумніви, оскільки слід мати
на увазі, що будь-яка фінансова діяльність суб’єкта має зворотній бік. Церква
у зазначеному випадку не є винятком; по-друге, незважаючи на складну
економічну ситуацію першого посткомуністичного десятиліття, рік у рік

147

показник позитивного сальдо зростав як у Херсонській, так і в Миколаївській
та Одеській єпархіях; по-третє, далеко не всі статті доходів та видатків
вносилися до підсумкового річного звіту, що надсилався до Київської
Митрополії, таким чином, надаючи подібним звітам (їх фінансовоекономічній частині) формального значення.
Фінансово-економічна ситуація на рівні парафій була складнішою
(особливо, в сільській місцевості). Значна частина південноукраїнських
громад УПЦ зубожіла й не мала можливості самостійно себе забезпечувати,
не кажучи вже про те, щоб здійснювати грошові відрахування до
єпархіального управління. Такий стан речей змушував настоятелів церков
заробляти кошти за рахунок розширення «асортименту» треб та послуг.
Також окремі священики намагалися створювати при храмах майстерні з
виготовлення церковної атрибутики, купити автобус і використовувати його
в похоронних процесіях або отримати земельний наділ й обробляти його
силами мирян [2.241, арк. 3]. Проте, звісно, були й такі громади, що мали
достатньо коштів для належного функціонування.
Серйозною проблемою у 1990-х рр. варто вважати безконтрольне
розпорядження коштами парафії її настоятелем, який «брав із загальної каси
стільки, скільки хотів». У цьому контексті слід звернути увагу на
матеріально-побутові умови життя кліриків, адже це є однією із складових
фінансово-економічної діяльності єпархій. Загалом їх становище різнилося
по парафіях. Особливі проблеми з житлом виникали у новоутворених
громадах, що цілком зрозуміло. Однак, при реєстрації ініціативною групою
віруючих парафії в їхньому населеному пункті та до призначення священика
перед ними завжди ставилася умова щодо забезпечення житлом сім’ї
священнослужителя. У свою чергу, у містах храми, в основному, мали свої
власні житлові фонди при церкві. Щодо транспортних умов, то необхідно
зазначити, що вони також різнилися, хоча при відкритті нових парафій і на це
зверталася увага [2.244, арк. 2; 3.321, арк. 4]. Фактично відбувалося
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дистанціювання єпархіального управління від побутових проблем священика
й перекладання їх на плечі віруючих громади.
Таким чином, всебічний огляд внутрішньоконфесійного життя УПЦ у
Південній Україні у перше посткомуністичне десятиліття дає підстави
зробити певні узагальнення. Перш за все, зазначимо, що суспільні та
церковні трансформаційні процеси з конфліктною складовою перших років
незалежності стали для УПЦ, швидше, мобілізуючим, аніж деструктивним
фактором. Вчасне реформування єпархіальної мережі, призначення умілих
архієреїв та певний контроль за їх діяльністю, спонсорська і не тільки
допомога з боку небайдужих меценатів та місцевих органів державної влади,
а також вірно обрана стратегія розвитку церкви стали передумовами до
кількісного зростання приходів, культових споруд і, як наслідок, – парафіян
УПЦ у південноукраїнському регіоні. Також на зміцнення позицій суттєво
впливала різнобічна діяльність її єпархій (Миколаївська, Одеська та
Херсонська), яка включала у себе близько десятка багатоаспектних та
поліфонічних напрямів роботи, і це на тлі проблем кадрового та
матеріального характеру. Серед іншого не можна не відмітити й суперечливі
тенденції у розвитку УПЦ у Південній Україні, які проявлялися у
відстоюванні політичних інтересів сусідньої держави шляхом завуальованої
чи відкритої популяризації російського великодержавного націоналізму.
3.3. Створення церковно-адміністративних одиниць та специфіка
функціонування Української автокефальної православної церкви та
Української православної церкви Київський патріархат
Автокефальний рух у Південній Україні має давню та водночас
малодосліджену історію, яка хронологічно складається з декількох основних
етапів та періодів, що уособлюють ключові віхи його становлення та
розвитку. Не заглиблюючись у деталізацію процесу генезису УАПЦ у роки,
що передували періоду незалежності, лише зазначимо, що громади цієї
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конфесії діяли на теренах південноукраїнського регіону і в 1920-х рр., і в
1940-х рр. Тому, коли наприкінці 1980-х рр. в Україні розпочалося т.зв.
«третє відродження» УАПЦ, православні віруючі Миколаївської, Одеської та
Херсонської областей, не будучи, можливо, в авангарді автокефального руху,
тим не менш не стали осторонь цього процесу, а навпаки продемонстрували
свою прихильність та лояльність до національних церковних традицій.
Зокрема, вже влітку 1990 р. почали діяти перші незареєстровані громади
УАПЦ на Миколаївщині та Херсонщині – в м. Баштанка (Свято-Успенська)
[11.3.524, c. 2] та в с. Зміївка Бериславського р-ну (Свято-АрхангелоМихайлівська) [3.311, c. 2] відповідно.
Невпинне зростання кількості автокефальних приходів на території
України ставило перед керівництвом УАПЦ (митрополит Мстислав
(Скрипник)

та

архієпископ

Іоанн

(Боднарчук))

нагальні

питання

організаційного характеру, такі як формування управлінських структур та
встановлення ієрархії церкви, без вирішення яких не видавалася можливою її
подальша архітектоніка. З цією метою упродовж весни-осені 1990 р.
відбулися перші єпископські хіротонії (владики – Василій (Боднарчук),
Андрій (Абрамчук), Володимир (Романюк), Данило (Ковальчук), Роман
(Балащук), Миколай (Грох), Антоній (Масендич) [5.362, c. 25-26; 10.420,
с. 13]), логічним продовженням яких стало проведення у червні першого
Всеукраїнського Собору, обрання патріарха Київського і всієї України та
реєстрація державним галузевим органом у жовтні того ж року статуту
УАПЦ.
Однак, розбудова церковної організації була ще далекою від
завершення. Важливим аспектом проблеми стала уніфікація розрізнених та
розпорошених по території країни парафій УАПЦ, тобто об’єднання їх
спершу у єпархії, затим у деканати (благочиння). Прослідкувати цей процес у
Південній Україні (на відміну, приміром, від Західної) на сьогодні досить
складно, рівною мірою, як і встановити хронологічну послідовність ієрархів,
які керували південноукраїнським єпархіями УАПЦ на початку 1990-х рр.
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Передусім, проблемність полягає у тому, що не збереглися укази про
утворення чи призначення того чи іншого архієрея або, якщо й збереглися,
доступ до них світському історику закритий (так було у нашому випадку із
Архівом Київської Патріархії УПЦ КП). По-друге, у 1990-1993 рр. УАПЦ
перебувала на етапі свого становлення, а тому доволі часто в єпископи (та і в
біле духовенство) висвячувалися непідготовлені до цього особи, які
нашвидкуруч проходили чернечий шлях, не мали відповідної освіти,
організаторсько-управлінських

здібностей,

і

коли

підходив

момент

архієрейського служіння, наприклад, у Південній Україні, з різних причин
(матеріальна скрута, специфіка регіону, в якому традиційно панувала РПЦ,
політичний тиск місцевих еліт тощо) до кафедри так і не прибували або
приїздили на певний час, не залишаючи по собі відповідних документів та
записів, що могли б засвідчити та підтвердити їх присутність.
Втім, автору, спираючись на різновидові джерела, все ж таки вдалося
відтворити послідовність трансформаційних процесів, що відбувалися у
південноукраїнських церковно-адміністративних одиницях УАПЦ у 19901992 рр. та встановити їх керуючих. Так, зокрема, на початку (враховуючи
певну неврегульованість у питаннях, пов’язаних з адміністративнотериторіальним устроєм церкви, невідповідністю між кількістю єпархій та
архієреїв)

нечисленними

автокефальними

громадами

Миколаївської,

Одеської та Херсонської областей опікувався за сумісництвом єпископ
Ужгородський і Виноградівський (Хустський) Володимир (Романюк)
(21 жовтня 1993 — 14 липня 1995 рр. Святійший патріарх Київський і всієї
Руси-України). Затим, відповідно до указу керуючого справами УАПЦ
владики Рівненського і Острозького Антонія (Масендича) від 22 січня
1991

р.,

правлячим

архієреєм

Херсонської,

Миколаївської,

Дніпропетровської, Одеської, Запорізької, Донецької і Луганської єпархій з
титулом Херсонський і Таврійський став єпископ Чернігівський і Сумський
Роман (Балащук). Місцеперебуванням Преосвященного Романа (Балащука)
було визначено м. Херсон [3.331, арк. 1]. Однак облаштувати повноцінну
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єпископську

кафедру

та

налагодити

роботу

у

7-ми

церковно-

адміністративних одиницях новопризначеному владиці з об’єктивних причин
не вдалося, адже одна справа видати указ, зовсім інша втілити його у життя.
Неодноразово спілкуючись із учасниками тих подій, зокрема й з
єпископом Романом (Балащуком) та аналізуючи діловодну документацію
УАПЦ, дисертант дійшов висновку, що у першій половині 1990-х рр. за умов
нерівної міжконфесійної боротьби з УПЦ в єднанні з Московським
патріархатом, для керівництва УАПЦ пріоритетним було, перш за все,
юридичне, а не практичне закріплення власної церкви у південно-східному
регіоні України. Саме тому й створювалися нашвидкуруч, без попереднього
вивчення та розуміння ситуації на місцях єпархії, які, як бачимо, Патріархія
не могла ані забезпечити єпископатом, ані підтримати фінансово.
Згодом, із розвитком церковно-релігійного та суспільно-політичного
процесу виникла необхідність у реорганізації існуючого територіального
ділення церкви. Із цією метою, спершу з 7-ми підзвітних єпархій владиці
Херсонському і Таврійському Роману (Балащуку) утворили 3 – ДонецькоЛуганську, Дніпропетровсько-Запорізьку та Херсонсько-Миколаївську. До
слова,

юрисдикція

останньої

розповсюджувалася

окрім

одноіменних

південноукраїнських областей, також і на Одеську [11.1.468, c. 15]. Слідом за
цим, а саме 12 серпня 1991 р. вже з Херсонсько-Миколаївської єпархії
виділили – Миколаївсько-Херсонську та Одесько-Балтську [2.37, арк. 120121] з осідком правлячих архієреїв у Миколаєві та Одесі відповідно. Проте
остання теза мала умовний характер. Насправді ж, у зв’язку з тим, що
відповідних під Кафедральний собор культових споруд в обласних центрах
не було, чи, точніше, місцева влада не поспішала передавати їх
новоутвореній

україномовній

православній

конфесії,

єпископською

кафедрою владики Романа (Балащука), після місяців поневірянь по будинках
та квартирах священиків та небайдужих парафіян, став храм Святого
Архистратига Михаїла у с. Зміївка Бериславського р-ну. Втім, і надалі
побутові умови правлячого архієрея бажали бути кращими.
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Після чергової модифікації адміністративно-територіальної структури
УАПЦ у Південній Україні єпископ Миколаївський і Херсонський Роман
(Балащук) очолив Миколаївську та за сумісництвом Одеську єпархії (лише
10 квітня 1992 р. на Одеську кафедру було призначено єпископа
Пантелеймона (Романовського). Однак уже у червні він перейшов до кліру
УПЦ в єднанні з Московським патріархатом [11.3.525, с. 3; 11.3.560, c. 1]), а з
7 листопада 1991 р. з благословення патріарха Київського і всієї України
Мстислава був призначеним спочатку тимчасово, а згодом повноправним
керуючим Рівненсько-Острозькою церковно-адміністративною одиницею
УАПЦ [3.332, арк. 1].
Як наслідок, фактично з осені 1991 р. південноукраїнські парафії
УАПЦ, яких за станом на 1 січня 1992 р. нараховувалося 15 (у Миколаївській
області – 7 (у тому числі 2 діяли поза реєстрацією), в Одеській – 2 (1 з них
була не зареєстрована) та у Херсонській – 6), та які у розпорядженні мали 6
культових споруд (у Миколаївській області – 3 (числилися за УПЦ), в
Одеській – 1 та у Херсонській – 2) та 1 недільна школа (у Херсонській
області) [2.44, арк. 59-80], і до того, не відчуваючи особливої опіки з боку
правлячого архієрея та Патріархії УАПЦ, залишилися один на один зі своїми
негараздами та проблемами.
Таким чином, підсумовуючи, зауважимо, що за період з червня 1990 р.
до червня 1992 р. (час між Соборами, на яких прийнято рішення про
утворення УАПЦ та УПЦ КП) у Південній Україні через різноманітні
обставини та фактори (на яких ми вже акцентували увагу), повноцінно так і
не сформувалося єпархіальне життя УАПЦ, що включає у себе перманентний
та тісний контакт владики зі своїм духовенством та віруючими, розбудову
управлінських та допоміжних структур, а також різносторонню церковну
діяльність.

Натомість

відбувалася

постійна

зовнішня

видозміна

та

перекроювання меж церковно-адміністративних одиниць, які, по-перше, у
дійсності не привносили відчутних, наявних та якісних результатів і, по-
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друге, врешті-решт призвели до того, що єпархії УАПЦ рахувалися лише на
папері, не маючи під собою реальної бази та основи.
Подальший розвиток автокефальних громад у Південній Україні тісно
пов’язаний із наслідками кризи, що охопила національне православ’я у
першій половині 1992 р. (див. підрозділ 3.1.). Головним її результатом, як
відомо, стало проведення Об’єднавчого Собору (25-26 червня 1992 р.) та
утворення УПЦ КП, що ознаменувало нову сторінку в українській церковній
історії.
Після Собору, у зв’язку з тим, що юридичні права УАПЦ відійшли до
новоствореної

православної

правонаступницею

конфесії,

остання,

серед

іншого,

стала

церковно-адміністративних одиниць, а з ними й

культових споруд та громад автокефальної церкви, у тому числі, й у
південному регіоні. Відповідні зміни було внесено до статуту МиколаївськоХерсонської єпархії 13 жовтня 1992 р. [2.47, арк. 111-112; 3.307, арк. 1] та
Одесько-Балтської 30 листопада того ж року [2.48, арк. 86; 3.326, арк. 1].
Єпископська кафедра розташовувалася у Миколаєві при соборі Касперівської
ікони Божої матері (одна із найбільших культових споруд області [11.4.569,
c. 2]) та в Одесі при церкві Різдва Христового (один із перших історичних
храмів міста [10.443, c. 49]).
Перш ніж розпочати висвітлення імен священнослужителів, які
здійснювали

архієрейське

керівництво

Миколаївською

та

Одеською

єпархіями УПЦ КП у 1992-1999 рр., слід зазначити, що з цим у нас виникли
певні труднощі та проблеми. Причому причини ідентичні тим, що вже
виникали під час встановлення імен ієрархів УАПЦ, які опікувалися
південноукраїнськими громадами у 1990-1992 рр. Однак, як і тоді, залучена
широка джерельна база створила сприятливі передумови для вирішення
непростого завдання.
Так, зокрема, першим правлячим архієреєм з титулом «Миколаївський і
Херсонський» був єпископ Варсонофій (Мазурак), який виконував покладені
на нього обов’язки з липня 1992 р. до квітня 1993 р. До цього владика
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Варсонофій (Мазурак) правив на Івано-Франківщині. Нині ж є кліриком
Житомирської єпархії УПЦ. За ним указом заступника патріарха Київського і
всієї України митрополита Київського Філарета (Денисенка) та керуючого
справами

Київської

Патріархії

митрополита

Переяславського

і

Січеславського Антонія (Масендича) від 9 квітня 1993 р. було призначено
єпископа (з 12 грудня 1998 р. архієпископ) Вінницького і Брацлавського
Володимира (Ладику), який приступив до архієрейського керівництва лише у
другій половині року (служить на Миколаївській кафедрі дотепер). Фактично
близько шести місяців віруючі УПЦ КП на Миколаївщині та Херсонщині
жили без владики, хоча Патріархією робилися кроки на виправлення складної
та неоднозначної ситуації. Зокрема, 7 липня 1993 р. також рукоположеним у
єпископа Миколаївського і Херсонського був Олексій (Царук), проте, з
невідомих нам причин, єпархію він так і не прийняв [2.59, арк. 57; 2.72, арк.
78; 3.333, арк. 1; 3.336, арк. 1; 4.338, с. 17; 11.3.491, с. 7].
У свою чергу, в Одеській єпархії, на відміну від Миколаївської, в якій
спостерігаємо певну стабільність (окрім перших двох-трьох років) за
тривалістю керування єпископською кафедрою упродовж останнього
десятиліття ХХ ст., характерним була безперервна плинність кадрів. З
приводу цього у щорічному інформаційному звіті за 1999 р. завідуючий
відділом у справах релігій Одеської ОДА М. Адонін скептично писав:
«Цьогоріч у черговий раз змінився правлячий архієрей, вже п’ятий за останні
роки» [2.227, арк. 6]. Серед них можемо виокремити патріарха Філарета
(тимчасово опікувався громадами УПЦ КП, будучи спершу заступником
патріарха Київського і всієї України, а також вже безпосередньо в період
власного патріаршества), єпископа Стефана (Ладчука), митрополита Нестора
(Куліша), єпископа Іоанна (Зінов’єва) та інших [2.126, арк. 103-104; 2.135,
арк. 45-46; 11.2.483, с. 8; 11.2.484, с. 7; 11.2.486, с. 11].
Слід зазначити, що на подальшу інституалізацію УПЦ КП у
південному регіоні, як і, в принципі, на території всієї України, негативно
позначилися рішення Святійшого патріарха Мстислава про невизнання
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результатів червневого Об’єднавчого Собору та його активні дії у справі
відновлення структур де-юре неіснуючої за станом на жовтень-грудень
1992 р. УАПЦ. Фактично з цього часу розпочинається «четверте
відродження»

УАПЦ

та,

як

наслідок,

протистояння

у

середовищі

києвоцентриських православних конфесій.
За нетривалий проміжок часу протопресвітер Володимир Ярема та
архієпископ Львівський і Галицький Петро (Петрусь) (будучи керуючим
справами Патріархії, він упродовж 1993 р. також здійснював архієрейський
нагляд за поодинокими громадами УАПЦ у Південній Україні [3.311, c. 2]), а
саме на них постійно проживаючий у США патріарх Мстислав поклав
обов’язки верховодити процесом розбудови УАПЦ, зуміли об’єднати
навколо себе понад 100 громад [5.362, c. 90], які не визнали ані червневого
Собору, ані факту утворення УПЦ КП. Підрахувати нині, яка із цієї кількості
приходів припадала на Південну Україну, вкрай складно. Адже, у зв’язку із
патовою ситуацією, що склалася у релігійному правовому полі, у
співробітників

галузевого

відділу

при

Миколаївській,

Одеській

та

Херсонській ОДА існували певні труднощі у процесі фіксації чисельності
громад, належних до двох церков (УПЦ КП та УАПЦ), оскільки ряд парафій
не могли визначитися щодо своєї православної орієнтації, а тому зберігали
т.зв. «status quo».
Однак, у процесі аналізу статистичних даних за 1992-1993 рр.
дисертант дійшов висновку, що у Південній Україні загальна кількість
громад, що залишилася вірними УАПЦ та патріарху Мстиславу, була
незначною. Приміром, на Херсонщині на кінець 1993 р. такою вважалася
лише одна парафія Святого Різдва Івана Хрестителя в с. Золота Балка
Нововоронцовського р-ну, де настоятелем був спершу о. Роман Білий
(перейшов до УПЦ КП), затим о. Василь Герусов. Зазначимо, що громада
залишилася у складі УАПЦ, головним чином, завдяки ініціативності
«Херсонсько-Таврійського братства апостола Андрія Первозваного», яке в
межах держави іменувалося Всеукраїнським. Активна громадсько-релігійна
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позиція братчиків проявилася також і під час зведення у селі церкви
(каплиці) (22 лютого 1992 р. на загальних зборах селян прийнято рішення
щодо будівництва храму та затверджено проект, а вже у квітні 1993 р.
відбулося

прем’єрне

богослужіння),

яка,

до

речі,

стала

першою

новозбудованою культовою спорудою УАПЦ на теренах усієї Південної
України у добу незалежності [3.311, c. 3-4]. Один приход УАПЦ діяв і на
Миколаївщині, що мав у постійному користуванні 1 церковну будівлю та
особливо не впливав на загальний релігійний фон у регіоні [3.302, арк. 1;
3.303, арк. 1].
Для порівняння, належними до УПЦ КП у Херсонській області за
станом на грудень 1993 р. було 12 парафій (з яких тільки 1 зареєстрована під
назвою УПЦ КП, усі інші значилися за статутом УАПЦ. Також половина з
них реально не функціонувала, а рахувалася лише на папері), на яких
правило 7 служителів культу. Загальна чисельність церковних споруд та
недільних шкіл сягала 10 (у власності – 3, у користуванні – 7) та 3 відповідно
[2.241, арк. 10-14; 2.248, арк. 9-13]. Натомість у Миколаївській області
УПЦ КП мала у своєму складі 28 громад (об’єднаних у 5 благочинних
округів), стільки ж духовенства, 3 недільні школи та 23 культові будівлі у
власності (з них – 2 пам’ятки архітектури) [2.50, арк. 83; 3.302, арк. 1; 3.303,
арк. 1]. Таким чином, загалом до Миколаївсько-Херсонської єпархії УПЦ КП
відносилося 40 громад, 35 служителів культу, 33 церковні будівлі та 6
недільних шкіл.
Офіційно ж розкол в автокефальному православному середовищі
оформився, як відомо, восени 1993 р., після того, як УПЦ КП та УАПЦ на
власних Соборах обрали патріархів – Володимира та Димитрія. Відтоді в
Україні на одному ґрунті (національно-патріотичному) почали діяти дві
православні інституції, що, відверто кажучи, не сприяло побудові єдиної
помісної православної церкви.
Обравши незалежний одна від одної шлях та модель розвитку, УАПЦ
та УПЦ КП постали перед рядом серйозних проблем та викликів як
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внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Втім, як на нашу думку, у
найбільш складній ситуації опинилася саме УАПЦ та Святійший патріарх
Димитрій особисто, оскільки йому, перш за все, необхідно було заново
вибудовувати організаційну та ієрархічну структуру церкви, та, що не менш
важливо, включити її у законодавче поле України шляхом реєстрації статуту.
Тобто, повернутися до стану, в якому знаходилася УАПЦ до Об’єднавчого
Собору.
Якщо проблему легалізації церкви вдалося вирішити упродовж
неповних двох років, то процес розбудови єпархіальної мережі зайняв значно
більше часу. Так, для прикладу, у Південній Україні активні дії у справі
творення церковно-адміністративної одиниці УАПЦ розпочалися лише
наприкінці 1990-х рр. Зокрема, початок було покладено на Установчому
Соборі майбутньої єпархії, що відбувався 8 квітня 1997 р. при храмі Святого
великомученика й цілителя Пантелеймона (м. Миколаїв) у присутності та з
благословення патріарха Димитрія, що у цей час вже вдруге (вперше – у
1994 р.) перебував з офіційною візитацією у Південній Україні. По суті, саме
на цьому Соборі вдалося вирішити основні організаційні та засадничі
питання,

пов’язані

адміністративної

із

формуванням

одиниці

УАПЦ

підвалин

(визначити

майбутньої
її

назву

церковно-

(Таврійська),

територіальні межі (АР Крим, Миколаївська, Одеська та Херсонська області),
Кафедральний собор (вже згаданий Свято-Пантелеймонівський храм), обрати
керівні органи (єпархіальну раду, єпархіальну ревізійну комісію та
єпархіальний суд) та призначити канцлера (о. Леонід (Сливканич) [11.4.572,
c. 1; 11.4.576, с. 2]), які згодом були спершу розглянуті, а затим і схвалені
Патріаршою Радою (25 червня) [11.4.571, c. 2], Архиєрейським Собором
(4 жовтня) та остаточно затверджені указом патріарха Київського і всієї
України Димитрія від 4 жовтня 1997 р. [3.335, арк. 1].
Фінальним акордом у процесі творення Таврійської єпархії стала її
реєстрація у Державному комітеті у справах релігій 25 грудня 1997 р. [3.328,
арк. 1]. Що цікаво, згідно з реєстраційним свідоцтвом керівний орган
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новоствореної

південноукраїнської

церковно-адміністративної

одиниці

УАПЦ розташовувався не у Миколаєві, як це було визначено раніше, а в
Івано-Франківську. Це пов’язано з тим, що функції правлячого архієрея
тимчасово (упродовж декількох місяців) виконував митрополит Галицький
Андрій (Абрамчук). Після того, як з невідомих для нас причин, архімандрит
Онуфрій (Думич) не прийняв пропозицію єпархіальної ради Таврійської
єпархії стати кандидатом в єпископи та очолити одноіменну кафедру,
нечисленними автокефальними громадами (за станом на кінець 1999 р. у
Миколаївській області зосереджувалося 5 парафій та 1 священик, в Одеській
– 2 приходи та 1 священнослужитель, у Херсонській – 14 парафій та 9
священиків [3.325, арк. 2; 11.1.476, c. 32-33;]), що утворювали Таврійську
церковно-адміністративну одиницю, як і у 1994-1997 рр. безпосередньо
опікувався патріарх Димитрій шляхом делегування своїх повноважень
адміністратору – ієрею Леоніду Сливканичу [3.311, с. 3; 3.337, арк. 1;
11.4.578, с. 1].
Тобто,

як

такого,

єпархіального

каркаса

над

автокефальними

громадами Південної України з власним архієреєм та постійно діючим
управлінням при ньому Патріархією УАПЦ у другій половині 90-х рр. ХХ ст.
сформовано до кінця так і не було. Швидше за все, зазначений процес все ще
перебував на стадії становлення і був далеким до свого завершення.
У контексті розгляду єпархіальної мережі україномовних православних
конфесій у досліджуваному регіоні необхідно зазначити те, що 1997 р.
виявився визначальним та поворотним не тільки для місцевих громад УАПЦ,
а й для парафій УПЦ КП. Адже саме цього року Священний Синод УПЦ КП
прийняв рішення про розділення Миколаївсько-Херсонської церковноадміністративної одиниці на дві окремі: Миколаївську (зміни до статуту були
внесенні 10 жовтня [3.308, арк. 1]) з присвоєнням правлячому архієрею
титулу «Миколаївський і Богоявленський» та Херсонську (статут галузевим
органом у сфері релігій був зареєстрований 21 жовтня [3.327, арк. 1]) з
присвоєнням єпархіальному архієрею титулу «Херсонський і Таврійський».

159

Вдатися до такого кроку керівний орган УПЦ КП, як на нашу думку, змусили
ряд об’єктивних обставин (критичне становище єпархіального життя, яке
перебувало в ембріональному стані; певне зростання кількості приходів, що
спостерігалося упродовж 1993-1997 рр.; прагнення зрівняти межі єпархій з
відповідними межами областей). А посприяла якнайшвидшому його
втіленню у життя конфліктна ситуація, що склалася в середовищі
Херсонської єпархії УПЦ в єднанні з Московським патріархатом. З огляду на
значення

та

вплив

внутрішньоклерикальної

боротьби

в

церковно-

адміністративній одиниці УПЦ на процес роздвоєння МиколаївськоХерсонської єпархії УПЦ КП вважаємо за доцільне проаналізувати перебіг
конфлікту ґрунтовніше.
Так, зокрема, почалося все з того, що громада храму Стрітення
Господнього (була зареєстрована як РПЦ, але рахувалася у складі
Херсонської єпархії УПЦ в єднанні з Московським патріархатом) на чолі з
настоятелем – протоієреєм Іоанном Замараєвим упродовж 1996-1997 рр.
відчувала на собі переслідування з боку єпископа Іларіона (Шукала), який
інкримінував служителям церкви «порушення апостольських правил і
співучасть в антиканонічних діях» [11.3.566, c. 3]. Причиною його
невдоволення стали нововведення в Стрітенському храмі Херсона, які, за
словами кліриків церкви, спрямовувалися лише на полегшення розуміння
богослужінь молоддю і неофітами. Зокрема, у храмі можна було почути
молитви на «сучасній зрозумілій мові» (російській), деякі богослужіння були
адаптовані для дітей, а літургія у певних випадках супроводжувалася не
«живим» співом хору, а магнітофонним записом [11.3.541, с. 3].
Конфлікт досяг свого апогею у грудні 1996 р., коли Синод УПЦ
ухвалив резолюцію, в якій закликав вжити «суворих заходів» проти
священика Іоанна Замараєва. Заходів вжили 15 квітня 1997 р. – указом
архієпископа Іларіона (Шукала) протоієрей Іоанн Замараєв і майже весь
притч його храму були заборонені у священнослужінні. Однак духовенство
Свято-Стрітенської церкви рішенню правлячого архієрея не підкорилося.
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Тоді Синод УПЦ постановив позбавити сану священика Іоанна Замараєва і
чотирьох кліриків храму Стрітення Господнього. Однак і це рішення
священнослужителі проігнорували [3.321, арк. 5; 11.3.566, с. 3; 11.4.574,
c. 9-11]. Надія на розуміння у духовенства Свято-Стрітенського храму
залишалася на патріарха Московського Алексія ІІ, до якого вони звернулися
із відкритим листом. Проте, від Святійшого позитивної відповіді не
надійшло, й таким чином громада храму залишилася один на один із
потужною церковною системою УПЦ [11.3.541, c. 3].
У цей складний для себе історичний момент херсонська громада РПЦ
20 травня 1997 р. звертається до патріарха Київського і всієї Руси-України
Філарета з проханням прийняти клір та громаду храму Стрітення
Господнього під першосвятительський омофор [3.324, арк. 1]. У результаті
16 вересня 1997 р. без зайвої помпезності громаді було видано таку бажану і
вкрай необхідну для неї грамоту Святійшого. Також патріарх Філарет
запропонував перетворити Свято-Стрітенський храм у Кафедральний собор й
відкрити при ньому єпархіальне управління [3.305, арк. 2; 3.321, арк. 5; 3.334,
арк. 1; 11.3.541, c. 3].
Кандидатом

на

новоутворену

Херсонську

кафедру

УПЦ

КП

Священний Синод своїм рішенням від 30 вересня 1997 р. визначив одного із
найавторитетніших священнослужителів Херсона (понад 20 років був
духівником області) протоієрея Петра Замараєва після постригу його в
чернецтво та архієрейської хіротонії. 18 жовтня 1997 р. відбувся обряд
чернечого постригу священика Петра Замараєва, який віднині став
іменуватися ієромонахом Даміаном. А вже 19 жовтня патріархом Київським і
всієї Руси-України Філаретом, архієпископом Рівненським і Острозьким
Серафимом

(Верзуном),

єпископом

Білоцерківським

Олександром

(Решетняком) та єпископом Житомирським і Овруцьким Ізяславом (Каргою)
ієромонаха Даміана було хіротонісовано в єпископа Херсонського і
Таврійського [3.296, арк. 1; 4.339, с. 110; 11.3.541, c. 3].
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Цим актом офіційно завершився майже десятирічний суперечливий, а
деколи

й

конфліктногенний

процес

творення

єпархіальної

мережі

україноцентриських православних конфесій у Південній Україні, який
пройшов шлях від неорганізованих в єдину структуру громад, численних
трансформацій та змін, до викристалізованої, хоча й остаточно не
сформованої, церковно-адміністративної системи УАПЦ та УПЦ КП. Як
результат, окрім вже згадуваної та розглянутої Таврійської єпархії УАПЦ у
різні роки першого десятиліття незалежності України розпочали свою
діяльність 3 єпархії УПЦ КП (Миколаївська (1992 р.), Одеська (1992 р.) та
Херсонська (1997 р.)), які за станом на 1 січня 2000 р. об’єднували у своїх
межах 130 громад (у Миколаївській області – 68, Одеській – 32, Херсонській
– 30), кількадесят служителів культу, церков та парафіяльних навчальновиховних закладів (приміром, тільки

в одній із найменш організованих

Одеській єпархії нараховувалося 20 священнослужителів, 12 культових
будівель та 7 недільних шкіл) [2.227, арк. 16-18; 11.1.476, c. 32-33].
Серед

іншого

слід

окремо

зупинитися

й

на

розгляді

внутрішньоконфесійного життя УАПЦ та УПЦ КП, а також з’ясуванні
особливостей становлення, розбудови, утвердження та діяльності їх громад у
південноукраїнському регіоні у 1990-х рр. Зробити це, як на нашу думку,
найкраще за конфесійною ознакою і таким чином порівнювати їх між собою.
Враховуючи значно тривалішу історію перебування та існування УАПЦ на
теренах Південної України, вважаємо за доцільне розпочати всебічний огляд
саме з неї.
Так, зокрема, варто зазначити, що найбільш активною громадськоцерковною роботою у 90-х рр. ХХ ст., у порівнянні з малочисельними
приходами УАПЦ в Миколаївській та в Одеській областях, відзначалися
автокефальні парафії та віруючі Херсонщини. Саме тут ще до офіційного
утворення Таврійської єпархії з 1992 р. почало функціонувати вже згадане
«Херсонсько-Таврійське православне братство Святого апостола Андрія
Первозваного», до складу якого увійшли підприємливі та ініціативні
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прихожани УАПЦ. Якщо на початку головним завданням братчиків стало
подолання чиновницького перешкоджання та свавілля у ході реєстрації
статутів громад УАПЦ, що, до речі, було досить поширеним явищем не
тільки у Херсонській області, але й у двох інших досліджуваних нами
регіонах, то з часом вони розширюють сферу своєї діяльності до таких
важливих питань та проблем, як розвиток духовності, патріотизму,
християнського виховання молоді, контроль над процесом створення
недільних шкіл та зведення культових споруд в містах і селах [11.4.580, c. 2].
Також силами та стараннями членів братства почали перманентно
організовуватися мандрівки та паломницькі подорожі активних парафіян до
Києва та Львова, до Почаївського та Угорницького монастирів, в Асканію
Нову та Карпати, на о. Хортиця та в інші мальовничі та святі місця України
[3.311, с. 8; 11.4.581, c. 2].
Із

розвитком

загальнонаціонального

релігійного

та

суспільно-

політичного процесу при братстві почали з’являтися допоміжні структури та
організації, покликані спростити життя парафіям та нужденним. До першого
типу належала заснована 11 березня 1995 р. з благословення патріарха
Димитрія Християнська корпорація «Хортиця», яка займалася вирішенням
позастатутних справ громади (приміром, розробкою проектно-кошторисної
документації під час будівництва храму) та врегулюванням нагальних потреб
її життєдіяльності. До другого відносився утворений у 1997 р. дружинами
братчиків «Допомоговий комітет сестер милосердя Святої великомучениці
Марини» [3.297, арк. 1; 3.311, c. 4-7; 11.4.581, c. 2], який, за можливості,
опікувався незаможними людьми та соціальними закладами області.
Тобто, фактично братство Андрія Первозваного до офіційного
утворення Таврійської церковно-адміністративної одиниці, отримавши
попередньо вотум довіри від віруючих та настоятелів автокефальних парафій
Херсонської області, які, крім іншого, делегували братчикам і свої
повноваження, так би мовити, виконувало функції єпархіального управління
та представника УАПЦ у суспільно-релігійних відносинах в регіоні.
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На відміну від херсонських громад УАПЦ, миколаївські та одеські за
період з 1990 р. до 1997 р., як вже відмічалося, особливо нічим суттєвим не
запам’яталися. Так, на Миколаївщині автокефальне життя, головним чином,
концентрувалося

лише

довкола

Свято-Пантелеймонівського

храму

в

обласному центрі, у якому регулярно відбувалися богослужіння та діяла
недільна школа як для дітей, так і для дорослих. У середньому загальна
кількість її слухачів не перевищувала 30-40 парафіян, винятком були заняття,
на яких лекторами виступали вищі церковні ієрархи. Зокрема, у квітні 1997 р.
відкритий урок за участі патріарха Київського і всієї України Димитрія та
архієпископа Харківського і Полтавського Ігора (Ісіченка) відвідало близько
ста людей [11.3.496, с. 1; 11.3.505, с. 1].
У свою чергу, на Одещині ситуація була ще катастрофічнішою, адже за
станом на 1997 р. з двох пасивно та інертно діючих громад УАПЦ жодна не
визнавала за предстоятеля патріарха Димитрія [2.224, арк. 5], відносячись
таким чином до так званих «непоминаючих» приходів. Лише з призначенням
у 1999 р. ієрея Володимира Клебана на парафію Воскресіння Христового, що
розташовувалася в смт Хлібодарське Біляївського р-ну розпочалося із
затримкою майже у десятиліття становлення та утвердження УАПЦ на
теренах Одеської області у посткомуністичний період [2.227, арк. 6; 3.325,
арк. 2].
Зазначимо, що з утворенням у 1997 р. Таврійської єпархії складне, а
подекуди критичне становище поодиноких автокефальних громад на
Миколаївщині та Одещині рівним чином, як і на Херсонщині, де попри певні
здобутки Свято-Андріївського православного братства також далеко не все
виглядало ідеально, якісно не змінилося. Фактично все, на що спромоглося
«єпархіальне керівництво» (якого у дійсності не існувало) за не повних три
роки,

так

це

збудувати

Свято-Покровську

церкву

у

Цюрупинську

(1997-1999 рр.), відкрити християнський дитячо-оздоровчий табір «Святого
Духа» у Скадовську (липень 1999 р.) для дітей-сиріт та вихованців
парафіяльних недільних шкіл з усієї України, а також заснувати братський
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часопис «Благовіст Таврії» (червень 1999 р.) та офіційне єпархіальноінформаційне видання «Хроніка Таврії» (вересень 1999 р.) [3.311, c. 6-8;
11.4.575, с. 1].
Натомість вирішити реальні гострі та актуальні проблеми, такі як
нестача кваліфікованого духовенства (упродовж 90-х рр. ХХ ст. для
південноукраїнських парафій УАПЦ характерною була постійна зміна
священнослужителів, частина з яких, будучи слабкими перед спокусами та
перепонами, малоосвіченими та духовно бідними, часом зникала з парафій
разом із приходським майном [3.311, c. 3-8]), розбудова єпархіальних
структур, поліпшення матеріально-побутового стану громад, так і не зуміло.
А між іншим, саме ці питання безпосередньо стосуються та впливають на
загальний розвиток церкви в регіоні, формуюють її зовнішню привабливість
та конкурентну спроможність. Хоча, заради правди, зазначимо, що деякі з
перелічених проблем без участі та підтримки Патріархії будь-яка єпархія,
незалежно від конфесійної приналежності, врегулювати самостійно не в
змозі.
Таким

чином,

резюмуючи,

підкреслимо,

що

загалом

внутрішньоконфесійне та єпархіальне життя УАПЦ у Південній Україні в
перше десятиліття незалежності перебувало в інфантильному та далеко
нездоровому стані. Причини такого становища знаходимо спершу у
затяжному процесі творення церковно-адміністративної одиниці, затим – у
відсутності перспективної стратегії та алгоритму дій щодо її розвитку (через
вакантність архієрейської кафедри) та, як наслідок, – у відсутності
взаємозв’язку між єпархіальним управлінням та його низовими підрозділами
(деканатами та парафіями), що у черговий раз підтверджує тезу про
незавершеність вибудови єпархіального устрою як по вертикалі, так і по
горизонталі. Проте слід розуміти, що ці проблеми не є породженням
мікрорівня, їх корінь криється у безвідповідальному та індиферентному
ставленні

Київської

Патріархії

до

питання

онтогенезу

утвердження власної церкви у досліджуваному регіоні.

та

процесу
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За складних умов внутрішньої та зовнішньої боротьби відбувався
процес становлення та розвитку у Південній Україні у 90-х рр. ХХ ст. не
лише громад УАПЦ, а й приходів УПЦ КП. Більше того, проблеми (із
певними відмінностями у їх причинах, кількості, формах, проявах та
вирішеннях), які мали місце в середовищі УАПЦ, у переважній більшості,
збігалися з негараздами в оточенні УПЦ КП, і навпаки.
Так, приміром, внутрішньоконфесійне життя на Миколаївщині та
Херсонщині, території яких до 1997 р., як ми вже знаємо, відносилися до
єдиної церковно-адміністративної одиниці УПЦ КП, перебувало у вкрай
критичному стані (особливо у першій половині 90-х рр. ХХ ст.), як і у
випадку з УАПЦ, насамперед, через несформованість структурної організації
єпархії (управління-благочиння-парафія), а також у результаті відірваності
правлячого архієрея (єпископа Володимира (Ладики)) від підконтрольних
йому громад (зокрема, функції владики у Херсонській області де-факто
покладалися на секретаря єпархії – протоієрея Олександра Квітку). Як
наслідок, не виробивши дієвого механізму звітності та обліку, керівництво
Миколаївсько-Херсонської єпархії слабо впливало на стан справ на місцях, а
рідко, збираючи священиків на наради, по суті залишало парафії
напризволяще. До цього слід додати ще й незадовільне матеріальне
забезпечення найнеобхіднішим (свічками, іконами, літературою, одягом та
іншим), яке духовенство УПЦ КП епізодично змушене було купувати за
парафіяльні кошти у церквах, приналежних до Московського патріархату.
Всі ці негативні фактори сприяли як переходу деяких громад УПЦ КП до
складу Миколаївської та Херсонської церковно-адміністративних одиниць
УПЦ (ієрархи якої упродовж 1990-х рр. діяльно цьому допомагали), так і
безперервній плинності кадрів [2.246, арк. 2-3].
Останню

проблему,

щоправда,

керівництво

єпархії

хоч

якось

намагалося вирішити завдяки офіційно незареєстрованій у державному
галузевому органі у справах релігій заочній духовній школі, яка почала діяти
з 1994 р. на Миколаївщині в смт Арбузинка. Зокрема, ініціатором її
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створення та керівником був місцевий священик Василь Гірняк, який
особисто займався відбором слухачів та учнів. Проте, варто відзначити, що
процедура прийому та зарахування до АЗДШ бажала бути кращою й не
відрізнялася особливою вимогливістю та принциповістю. Прикладом може
слугувати той факт, що на навчання до духовної школи приймалися особи від
20 років, без освітнього цензу, і, що найголовніше, без вступних іспитів.
Натомість, для вступу було достатнім лише надати заяву на ім’я директора,
автобіографію, копію документа про освіту (при наявності), медичну довідку,
а також характеристику від священика або від будь-якої української
патріотичної організації чи з місця роботи [11.3.546, с. 2; 11.3.549, с. 7].
Існування

подібної

практики

в

процесі

відбору

потенційних

священнослужителів разом із далеко некваліфікованим викладацьким
складом та недосконалими навчальними програмами у підсумку позначалися
на освітній та духовній якості поодиноких випускників, які, до речі, після
вдалого закінчення АЗДШ та послідуючого висвячення в священний сан,
призначалися не лише на Миколаївські чи Херсонські парафії, а й в інші
церковно-адміністративні одиниці УПЦ КП [3.310, арк. 7; 11.3.549, с. 7]. Слід
зазначити, що ентузіазму у місцевого та центрального священноначалія
виявилося небагато, й тому вже через декілька років АЗДШ припинила своє
існування, фактично повноцінно його і не розпочавши.
Положення УПЦ КП на Миколаївщині та Херсонщині певним чином
змінилося на краще лише наприкінці 1990-х рр., із моменту виділення з
Миколаївської єпархії окремої Херсонської. Втім, вести мову про якісь
титанічні зрушення у внутрішньоконфесійному житті та діяльності УПЦ КП
у згаданих областях (особливо, у Миколаївській) після реорганізації
церковно-адміністративної одиниці ми не можемо, проте, й не відзначити
найбільш серйозні та помітні зміни (особливо, у Херсонській) було б, з
нашого боку, несправедливо.
Так, зокрема, на теренах Херсонщини з утворенням єпископської
кафедри у 1997 р. вперше за роки незалежності відповідним указом
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правлячого архієрея владики Даміана (Замараєва) було утворено 4
благочинницьких округи (Херсонський, Білозерський, Південний, Північний)
та призначено їх керівників, що дозволило відразу ж оживити церковне
життя на місцях та створити умови для відкриття нових громад УПЦ КП в
області. Також з новою силою почали розвиватися богослужбовий,
соціально-благодійний та, як ніколи, освітньо-просвітницький напрями
роботи. Як приклад, з жовтня 1997 р. щотижня почала виходити
християнсько-просвітницька телепрограма «Сторінками Головної книги» на
Херсонському обласному телеканалі та щодня транслюватися 2-годинні
християнські радіопередачі, які готувалися та велися кліриками єпархії.
Серед іншого, було започатковано видавництво єпархіальних газети
«Християнин Таврії» та бюлетеня «Церковь и общество», у яких
розміщувалася місцева та загальноцерковна інформація [3.312, арк. 1-7].
У червні 1998 р. подивитись на наслідки розділення МиколаївськоХерсонської

церковно-адміністративної

одиниці

та

особисто

проконтролювати процес розбудови єпархіального життя та не лише
словесно, а й діяльно підтримати громади УПЦ КП на Миколаївщині та
Херсонщині з архіпастирським візитом приїздив Святійший патріарх
Київський і всієї Руси-України Філарет [11.3.494, с. 1; 11.3.501, с. 1; 11.3.527,
с. 4; 11.3.537, с. 4; 11.2.487, с. 13-14]. Враховуючи, що після візитації ніяких
кардинальних кадрових перестановок здійснено не було, а наприкінці року
навіть відбулося піднесення єпископа Миколаївського і Богоявленського
Володимира (Ладики) до сану архієпископа, маємо підстави вважати, що
предстоятель УПЦ КП у цілому залишився задоволеним побаченим під час
відвідин південноукраїнських єпархій. Хоча, як на нашу думку, подібна
оцінка ситуації Святійшим є доволі дискусійною.
Слід зазначити, що незважаючи на певну внутрішньоконфесійну
нестабільність у Миколаївській та Херсонській єпархіях, все ж найбільші
проблеми в УПЦ КП на Півдні України у 1990-х рр. спостерігалися в
Одеській

церковно-адміністративній

одиниці,

де

упродовж

першого
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десятиліття незалежності так і не вдалося сформувати та налагодити
повноцінне єпархіальне життя та у підсумку утвердити власну церкву в
регіоні. Одну з головних причин, що заважала цьому процесові (до речі, як і
у випадку з УАПЦ), знаходимо у факторі УПЦ, а точніше в постаті
митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела (Савінна), котрий як
вправний та досвідчений церковний функціонер робив усе можливе задля
запобігання становленню та розвитку україномовних православних церков у
підзвітній йому області. Втім, не варто також й недооцінювати внутрішні
чинники, приміром чорне та біле духовенство, які мали б стримувати
зовнішній фактор, натомість своєю бездіяльністю активно стимулювали його
до дій.
Об’єктивно

така

інертна

політика

кліру

Одеської

церковно-

адміністративної одиниці УПЦ КП пояснюється тим, що однією із
найсерйозніших іманентних проблем (яка набула статусу хронічної) в єпархії
у досліджуваний період стала постійна зміна правлячих архієреїв та
парафіяльних священиків. Таким чином, до слова, Патріархія УПЦ КП
намагалася реагувати на негативні явища та процеси, що протікали в
середовищі Одеської церковно-адміністративної одиниці, а це, зокрема, й
наявність серед духовенства (особливо керівництва) симонії та здирництв
(заради справедливості варто зазначити, що подібна практика мала місце і в
одноіменній єпархії УПЦ), відсутність у владик поваги та авторитету в
громадах, малокваліфікованість та недисциплінованість священнослужителів
(як правило, характерним було для кліриків, які перейшли до УПЦ КП з
інших конфесій), внутрішньоклерикальна боротьба (наслідком якої став
розкол єпархії у 1999 р., адже три приходи, маючи ставропігійний статус,
напряму підпорядковувалися патріарху Філарету) та інше [2.224, арк. 2-5;
2.226, арк. 3; 2.227, арк. 3-6].
Зрозуміло, що подібний стан речей в єпархії аж ніяк не сприяв її
загальному розвиткові, а навпаки – гальмував. Так, зокрема, було у випадку з
єпархіальним місіонерським товариством «Милосердя», яке будучи лише в
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1996 р. зареєстрованим у державному галузевому органі у справах релігій,
вже через рік припинило будь-яку активну роботу [2.196, арк. 129; 2.225,
арк. 27-31]. Схожа ситуація також спіткала і процес втілення в життя рішення
Священного Синоду УПЦ КП від 23 листопада 1998 р. «Про заснування та
відкриття при Кафедральному соборі Різдва Христового Свято-Покровського
чоловічого монастиря», який, до речі, за умов доведення задуму до логічного
завершення, мав можливість стати вже третьою чернечою обителлю УПЦ КП
на теренах Південної України (дві інші значилися на папері у Миколаївській
єпархії – в с. Матіясове Березанського р-ну та в м. Миколаєві) [2.197,
арк. 191; 3.310, арк. 8; 11.2.484, с. 6-7; 11.2.485, с. 9]. Тобто, фактично через
вже названі негативні обставини у внутрішньоконфесійному житті Одеська
єпархія УПЦ КП упродовж 1992-1999 рр. не мала можливості розвинути свій
і до того незначний стартовий потенціал, і, як результат, окрім богослужбової
роботи, нічого іншого віруючим та населенню області не пропонувала. Тим
самим віддаляючись як від своїх прихильників, так і від потенційних
неофітів.
Отже, підсумовуючи вищевикладене у підрозділі, зазначимо, що,
конституювання УАПЦ та УПЦ КП у межах південноукраїнських областей у
90-х рр. ХХ ст. позначилося рядом суперечливих та неоднозначних
тенденцій. Так, зокрема, незважаючи на суттєві недоліки у процесі
формування Патріархіями УАПЦ та УПЦ КП єпархіальної мережі, та
внутрішньоєпархіального устрою, їм, тим не менш, вдалося закріпити власні
позиції у досліджуваному регіоні та створити підґрунтя для подальшої
інституалізації та розбудови. І це, до слова, за умов нерівної конкурентної
боротьби з УПЦ в єднанні з Московським патріархатом. Більше того,
Таврійська, Миколаївська, Одеська та Херсонська церковно-адміністративні
одиниці УАПЦ та УПЦ КП, не проводячи активної та різносторонньої
роботи,

перманентно

перебуваючи

у

стані

вирішення

проблем

та

внутрішньоконфесійних протиріч, у той же час, виявилися затребуваними з
боку православних християн (за десятиліття кількість україномовних
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приходів у Південній Україні збільшилося в декілька разів), які за умов
посткомуністичної дійсності прагнули чути українську мову під час
богослужінь та сповідувати національні традиції у повсякденному житті.
3.4. Міжправославні відносини у Південній Україні в умовах
церковного розламу в державі
Чи не одним із головних критеріїв у визначенні рівня дотримання
демократичних цінностей та принципів тією чи іншої країною світу є
показник якості її суспільно-політичних стосунків, які мають ґрунтуватися на
толерантній та гармонійній основі. Важливою складовою цих відносин,
безперечно, є й міжконфесійні взаємини, безпосередніми суб’єктами яких
виступають релігійні організації та їх члени. Опосередковано в них бере
участь також і держава як інститут, що має регулюючі та законодавчі
функції. Ось чому так важливо при дослідженні релігієзнавчих проблем
пильну увагу приділяти питанням, пов’язаним із станом міжконфесійних
стосунків, від стабільності яких залежить не тільки доля окремої церкви, а й
національна безпека країни в цілому.
Слід зазначити, що в новітній історії України міжконфесійні, а,
головним чином, міжправославні відносини пройшли декілька основних фаз
свого розвитку, які можна звести до напружених у 1990-х рр., поміркованих у
2000-х рр. та знову ескалаційних нині. Передумови їх загострення завжди
різнилися, проте беззмінною залишалася суть – боротьба за сфери впливу у
поліправославній

Україні.

Для

нас

особливо

цікавим

(враховуючи

хронологічні рамки дисертації) видається саме перший період, тобто час,
коли внаслідок низки недалекоглядних та амбіційних кроків церковних та
державних мужів було сформовано сучасну конфігурацію сил на конфесійній
мапі держави та закладено основи православного розламу в Україні. Проте,
здійснити огляд та аналіз міжправославних взаємин у 90-х рр. ХХ ст.
дисертант має намір (на відміну від переважної більшості істориків-
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релігієзнавців) не на макрорівні, а на рівні регіонів, що дозволить, як на нашу
думку, поглянути на проблему під якісно новим кутом зору.
Перш за все, доцільно розпочати з думки про те, що домінуючим
фактором, який визначив систему та характер міжконфесійних відносин
серед православних організацій та віруючих Півдня України у досліджуваний
період, став церковний розкол 1989-1993 рр. Саме виходячи з його
результатів та враховуючи позиції предстоятелів своїх церков, місцеві
ієрархи вибудовували відносини один з одним. Тобто, фактично вони ставали
ретрансляторами та рупорами ідей Патріархій (у випадку з УПЦ КП та
УАПЦ) та Митрополії (у випадку з УПЦ в єднанні з Московським
патріархатом) в регіонах і чітко дотримувалися загальноцерковної лінії
поведінки. Приміром, якщо центральне керівництво УПЦ сприймало
УПЦ КП та УАПЦ як «розкольників, які повинні прийти до них з каяттям»
[2.244, арк. 2], то відповідну позицію мало й єпархіальне духовенство, яке з
амвонів храмів нав’язувало цю провокаційну тезу прихожанам, тим самим
розпалюючи у їх серцях ненависть до братів по вірі.
У цілому ж за характером впливу міжправославні відносини у
Південній Україні в 1991-1999 рр. можна охарактеризувати як помірно
антагоністичні, які були позбавлені відкритих та жорстких групових сутичок,
масових безпорядків, акцій громадянської непокори, тобто фактично всього
того, що активно проявлялося у Галичині [6.374, c. 212-214; 9.412, с. 193].
Інакше кажучи, не мали системного та перманентного вияву. Цей висновок
підтверджують

й

очільники

місцевих

(Миколаївської,

Одеської

та

Херсонської) відділів у справах релігій, які в інформаційних листах та
щорічних звітах щораз, описуючи стан міжконфесійних (міжправославних)
відносин, використовували епітети на кшталт: «стабільні» [2.224, арк. 5],
«нормальні» [2.241, арк. 2; 2.246, арк. 2; 2.248, арк. 11], «спокійні» [2.247,
арк. 49] тощо. Такий стан речей, як на нашу думку, пояснюється тим, що у
західних регіонах України, у переважній більшості випадків, передумовами
ворожнечі ставала майнова складова, на Півдні ж вона з різних причин

172

(традиційний вплив УПЦ в єднанні з Московським патріархатом (РПЦ) та
симпатії до неї місцевих органів влади) була практично нівельованою,
натомість, на перший план виходила ідеологічна (з’ясування, чия церква є
«благодатнішою»). Проте, ідеальними стосунки між трьома православними
юрисдикціями у Південній Україні у 1990-х рр. назвати складно, тому надалі
спробуємо їх розібрати та деталізувати ґрунтовніше.
Так, зокрема, зазначимо, що в перше десятиліття незалежності в
Миколаївській, Одеській та Херсонській областях

у православному

середовищі викристалізувалося дві лінії гострого зіткнення релігійних
інтересів, які умовно можна визначити як: конфлікт у площині УПЦ в
єднанні з Московським патріархатом, з одного боку, та УПЦ КП й УАПЦ, з
іншого, та розбрат вже у середовищі самих україномовних православних
конфесій, тобто між УПЦ КП та УАПЦ. Найбільшою радикалізованістю та
непримиренністю відзначалася перша, яка характеризувалася відсутністю
будь-яких офіційних контактів та діалогів між духовенством, неприхованим
суперництвом за лідерство, територію, майно та потенційних віруючих
[2.152, арк. 150], а також зневажливими випадами у ЗМІ на адресу одна
одної. До всього цього ще й слід додати участь у міжконфесійних
з’ясуваннях стосунків окремих політичних сил та їх представників,
громадських об’єднань та рухів з метою політизації церковного життя [3.310,
арк. 6].
Все це відбувалося в умовах несформованої, а подекуди недолугої
державної політики у сфері релігії, одним із побічних ефектів якої було не
своєчасне вирішення майнових питань, що одразу ставало джерелом
потенційного зіткнення між двома ворогуючими сторонами. Так, приміром,
ігнорування місцевою владою південноукраїнських областей правомірних
вимог представників УАПЦ та УПЦ КП щодо передачі їм у власність чи
користування культових споруд в обласних центрах стало приводом до серії
міжправославних конфліктів в регіоні на початку 1990-х рр. Зокрема,
спостерігаючи певну заангажованість та вибірковість у цьому питанні,
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автокефальні віруючі м. Миколаєва 18 грудня 1991 р. здійснили спробу
завадити

єпископу

Кіровоградському

і

Миколаївському,

керуючому

одноіменною єпархією УПЦ Василію (Васильцеву) здійснити чин освячення
храму Різдва Богородиці, закликаючи передати собор громаді УАПЦ
[11.3.552, c. 1]. Проте, досягти бажаного представникам автокефальної
церкви так і не вдалося. Подібний випадок мав місце й у м. Херсоні. Там
група віруючих, підбурювана приїжджим з іншої церковно-адміністративної
одиниці УПЦ КП єпископом Спиридоном (Бабським) разом з місцевими
козаками влітку 1992 р. намагалися силою захопити Свято-Духівський
Кафедральний собор, що належав УПЦ. Однак, як і у випадку з Миколаєвом,
прихильники національних церковних традицій зазнали невдачі, після чого
працівники відділу у справах релігій Херсонської ОДА та місцеві
правоохоронні органи провели профілактичні бесіди із найактивнішими
учасниками цієї протизаконної акції з метою запобігання повторення схожої
ситуації у майбутньому [2.45, арк. 156; 2.241, арк. 6].
Фактично, це були найбільш яскраві та показові приклади серед усієї
тієї незначної загальної кількості протистоянь (відкритої та гострої форми)
на майновій основі, що спостерігалися у Південній України у 1990-х рр. між
УПЦ та двома іншими православними конфесіями (УПЦ КП й УАПЦ).
Більше того, аналізуючи джерельний фонд з проблеми, дисертантом звернено
увагу на той факт, що набагато частіше протиріччя з приводу оволодіння
культовими будівлями та іншим церковним майном, що свого часу всупереч
правовим та цивілізованим нормам було експропрійовано радянським
тоталітарним режимом у релігійних організацій, у православних церков
траплялися не одне з одним, а з такими суб’єктами, як органи державної
влади, громадські організації, підприємства (різної форми власності) тощо.
Загалом, слід зазначити, що, як правило, епіцентром міжправославного
протистояння у досліджуваний період ставали ті населені пункти, де
паралельно активно діяли зареєстровані релігійні громади УПЦ, УПЦ КП та
УАПЦ. Хоча, й православні конфесії (особливо, УПЦ в єднанні з
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Московським патріархатом) намагалися монополізувати свою церкву у тій чи
іншій місцевості шляхом превентивної реєстрації статуту або ж навіть через
підпорядкування конкурентної громади до себе, все ж таки у трьох
південноукраїнських областях залишався ряд районів та міст, де зберігався
православний дуалізм. Зокрема, у Миколаївській області до таких із
найбільш неоднозначною, з точки зору міжправославних стосунків,
ситуацією у різні роки першого десятиліття незалежності відносилися
Березанський, Жовтневий, Кривоозерський, Новобузький, Первомайський,
Снігурівський р-ни та м. Миколаїв [2.50, арк. 40; 3.306, арк. 4-5; 3.310,
арк. 6]. У свою чергу, в Одеській області – Біляївський, Комінтернівський,
Миколаївський, Роздільнянський, Фрунзівський, Ширяївський р-ни та
м. Одеса [2.227, арк. 5]. Не один такий район був і у Херсонській області.
Підкреслимо, що лише завдяки виваженій позиції місцевих органів влади по
відношенню до православних організацій міжконфесійні суперечки у цих
територіально-адміністративних одиницях практично ніколи не переходили у
відкриту фазу конфлікту, залишаючись, таким чином, на латентній стадії
його розвитку [2.226, арк. 5].
Своєрідною

формою

конкурентної

боротьби

у

середовищі

православних конфесій, що мала місце у 1991-1999 рр. у Південній Україні,
поряд з превентивною реєстрацією статутів була вже побіжно згадана
практика добровільного, а в окремих випадках – примусового переходу
громади однієї церкви до іншої. Характерною рисою зазначеного процесу
було те, що він практично ніколи не проходив безболісно й толерантно. Йому
завжди передували гострі дискусії та суперечки, а його генезис відбувався в
конфліктногенному руслі (особливо при вирішенні питання, за ким має
залишитися культова споруда та інше приходське майно [11.3.555, c. 2]).
Також не можна не відзначити й того факту, що парафії переходили як з
УПЦ до УПЦ КП (значно рідше до УАПЦ), так і навпаки, тобто чіткої
закономірності не спостерігалося, різнилися й мотиви, які ставали
вирішальними у виборі віруючими церковної орієнтації.
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Так, зокрема, серед головних причин, що впливали на рішення громад
південноукраїнських

єпархій

УПЦ

змінити

свою

юрисдикційну

приналежність слід назвати: ідеологічно-культурну (прагнення віруючих до
українізації церковного життя) та особистісну (адміністративно-тотальний
тиск правлячого архієрея на парафію).
Найбільш яскравим прикладом першої є конфліктна ситуація, що
розгорілася наприкінці ХХ ст. у с. Новоукраїнка Роздільнянського р-ну
Одеської області між парафіянами, з одного боку, та єпархіальним
управлінням з іншого. Приводом до відкритого протистояння стало
розпорядження (із яким парафіяльна рада та віруючі села не погоджувалися)
правлячого архієрея Одеської єпархії митрополита Агафангела (Саввіна) про
звільнення чи, точніше, переміщення місцевого священика на інший приход.
Неофіційною ж підставою для такого рішення одеського ієрарха було те, що
упродовж кількох років священнослужитель на прохання віруючих громади
користувався

під

церковнослов’янською),

час
а

богослужінь
українською

не
мовою.

російською
Також

(або

єпархіальне

керівництво не могло змиритися й з внутрішнім оздобленням храму та
облаченням священика, які були виконані у національних тонах. Все це
категорично наказувалося змінити на загальноприйняту в УПЦ в єднанні з
Московським патріархатом практику. З метою завадити цьому процесові
церковна рада села вдалася до переговорів з владикою Агафангелом
(Саввіним), спрямованих на те, щоб отримати дозвіл та благословення на
збереження вже сформованої роками церковної традиції в Новоукраїнці. Але
після того, як в черговий раз, їхня думка у питанні збереження українських
звичаїв у приходському житті виявилася проігнорованою, загальні збори
парафії прийняли рішення про перехід громади у лоно УПЦ КП [11.3.529,
c. 1]. Варто зазначити, що подібні випадки у 1990-х рр. у Південній Україні в
середовищі УПЦ були непоодинокими, однак далеко не всі учасники
вдавалися до рішучих та кардинальних кроків, а саме: зміни своєї церковної
приналежності.
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Прикладом другої може слугувати подія, яка мала місце у с. Великий
Дальник Біляївського р-ну тієї ж Одеської області. Там у 1998 р. віруючі
місцевої парафії УПЦ на приходських зборах прийняли правомірне рішення
про переобрання керівництва громади у зв’язку з тим, що її голову люди
звинувачували у присвоєнні церковних коштів. Проте, реалізації цього
вердикту завадив керуючий Одеською єпархією митрополит Агафангел
(Саввін), який наклав резолюцію на протокол зборів і наполягав на тому, що
«збори без мого благословення є недійсними». Тобто, фактично відбулося
ніщо інше, як втручання правлячого архієрея у суто внутрішньопарафіяльні
проблеми, які жодним чином не стосувалися життя єпархії чи церкви у
цілому. Однак, на щастя для УПЦ, незважаючи на певні протести проти
подібної політики владики Агафангела (Саввіна) у середовищі місцевих
віруючих, єпархіальному управлінню все ж таки вдалося втримати громаду в
своїй орбіті та уникнути її відходу. Та далеко не всі мирилися із відвертим
авторитарним та абсолютистським стилем керівництва одеського ієрарха,
який прагнув узяти під повний контроль, окрім усього іншого, ще й життя на
рівні приходів. Так, зокрема того ж 1998 р. ряд священнослужителів Одеської
єпархії УПЦ в єднанні з Московським патріархатом, будучи вкрай
незадоволеними діями митрополита Агафангела (Саввіна), перейшли під
юрисдикцію інших гілок православ’я – до УПЦ КП (Є. Кір’язі та В. Баблюк),
та до РІПЦ (В. Алєксєєв) [2.224, арк. 5]. Отже, як бачимо, окрім приходів
змінювали православну орієнтацію ще й окремі представники духовенства.
У свою чергу, для громад УПЦ КП та УАПЦ вирішальними
чинниками, що впливали на наміри змінити церковну приналежність, ставали
індиферентний (байдуже ставлення до проблем громади з боку керівництва
єпархії та незадовільне виконання своїх обов’язків настоятелем храму) та
канонічний (бажання позбутися пропагандистського ярлика «гріховної
церкви»). Хоча, заради правди, необхідно зазначити, що останній чинник був
швидше

за

все

наслідком

вдало

проведеної

інформаційної

роботи
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єпархіальним духовенством УПЦ, аніж усвідомленим та цілеспрямованим
вибором віруючих УПЦ КП та УАПЦ.
Що цікаво, окрім того, що до складу південноукраїнських єпархій УПЦ
у 1991-1999 рр. переходили парафії двох інших православних церков, так би
мовити, на добровільній основі, працівниками відділів у справах релігій при
місцевих ОДА також неодноразово фіксувалися випадки, коли з боку
представників УПЦ чинився прихований тиск на віруючих україномовних
церков із метою перетягнення їх до себе [2.249, арк. 51]. Більше того, інколи
подібна практика виходила за усі рамки дозволеного: й за церковні, й
загальнолюдські правила поведінки, набуваючи, таким чином, аморальних
рис та якостей.
Так, приміром, у Херсонській області у 1995 р. трапився випадок, коли
за дорученням архієпископа Іларіона (Шукала) благочинний Херсонського
благочинія о. Віталій Дорошко шляхом маніпуляцій зумів ввести в оману
віруючих УПЦ КП с. Садове Білозерського р-ну. Унаслідок таких
протиправних дій до реєстрації був поданий статут УПЦ замість УПЦ КП.
Через деякий час обурені парафіяни, виявивши підробку, зажадали від
галузевого органу зареєструвати свій власний, а не чужий статут. Цього ж
року

вже

безпосередньо

сам

керуючий

Херсонською

церковно-

адміністративною одиницею УПЦ намагався силою залучити до складу
підконтрольної йому єпархії ще й громаду УПЦ КП (УАПЦ) с. Рибальче, що
територіально відносилася до Голопристанського р-ну. Втім реалізувати
задум ієрарху УПЦ так і не вдалося. Варто зазначити, що практично
упродовж

усього

свого

архієрейського

керування

на

Херсонщині

(1992-1997 рр.) чи не основне своє завдання владика Іларіон (Шукало) вбачав
у тому, щоб перепідпорядкувати чи, точніше, нівелювати й до того
незначний вплив україномовних православних церков у регіоні. Задля
досягнення цієї мети він не цурався особисто відвідувати віддалені від
центру парафії та брати активну участь у їх вербуванні. Подібною роботою
завдяки підключенню своїх підлеглих священиків займалися також й
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Миколаївський та Одеський архієреї – єпископ Питирим (Старинський) та
митрополит Агафангел (Саввін) відповідно [2.246, арк. 2; 2.248, арк. 8-11].
У контексті розгляду проблеми переходів громад із однієї православної
інституції під омофор іншої виникає необхідність у встановленні загальної
кількості таких випадків. Однак відразу необхідно зауважити, що нині досить
складно зафіксувати точну їх цифру через те, що, окреслений нами процес
місцями характеризувався хаотичністю та непевністю. Зокрема, траплялися
випадки, коли лише половина приходу підтримувала рішення про зміну
церковного протекторату, інша ж була проти або парафія спершу вирішувала
перейти до складу другої православної конфесії, а потім змінювала позицію і
т.д. Тобто, лише частина з усіх офіційно встановлених відділом у справах
релігій переходів завершувалася відповідним розпорядженням голови ОДА.
Таким чином, ми можемо вести мову лише про остаточно доконані факти
переходів, які юридично закріплювалися на папері, залишаючи поза увагою
так звані «декларативні».
Виходячи

з

цього,

зазначимо,

що,

спираючись

виключно

на

розпорядження голів місцевих ОДА, автором підраховано, що упродовж
1991-1999 рр. зі складу південноукраїнських єпархій УПЦ у стан церковноадміністративних одиниць УПЦ КП перейшло: у Миколаївській області – 15
громад (у Арбузинському р-ні – 1, Березанському – 2, Веселинівському – 3,
Врадіївському – 2, Жовтневому – 1, Кривоозерському – 4, Миколаївському –
1, Новобузькому – 1) [2.69, арк. 79; 2.70, арк. 68; 2.73, арк. 71; 2.111, арк. 135;
2.91, арк. 101], в Одеській – 1 (с. Визирка Комінтернівського р-ну) [2.168,
арк.

174],

у

Херсонській

–

3

(у

Голопристанському

р-ні

–

1,

Нововоронцовському – 1, Херсоні – 1) [2.282, арк. 125; 2.287, арк. 70] та до
УАПЦ – 1 (с. Михайлівка Нововоронцовського р-ну) [2.273, арк. 120]. У свою
чергу, із єпархій УПЦ КП та УАПЦ до церковно-адміністративних одиниць
УПЦ в єднанні з Московським патріархатом за аналогічний період перейшло:
у Миколаївській області – 2 приходи (у Березанському р-ні – 1,
Врадіївському – 1) [2.71, арк. 86; 2.90, арк. 81], в Одеській – 0, у Херсонській
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– 5 (у Білозерському – 1, Великолепетиському – 1, Голопристанському – 1,
Нововоронцовському – 1, Скадовському – 1) [2.264, арк. 120; 2.239, арк. 61;
2.294, арк. 114; 2.295, арк. 147]. Отже, загалом у досліджуваний період у
Південній Україні в процесі переходів за найскромнішими підрахунками
взяло участь близько 30 православних громад із майже 15 адміністративнотериторіальних одиниць. Безперечно, що ні у якому разі ми не можемо
стверджувати про масовий характер цього явища, втім і недооцінювати його
значення та вплив на стан і розвиток міжцерковних відносин у регіоні також
не варто.
Іншою формою конкурентної боротьби, до якої активно вдавалися
православні конфесії у 90-х рр. ХХ ст. у Південній Україні, була агітаційнопропагандистська робота, яка реалізовувалася за допомогою друкованих та
електронних ЗМІ. Найбільш поширеними та яскравими її проявами були
обопільні звинувачення та образи, які нерідко ставали приводом до початку
міжправославного конфлікту. Зазначимо, що, враховуючи інформаційні
можливості та потуги південноукраїнських єпархій УПЦ в єднанні з
Московським

патріархатом,

«найкраще»

у

цьому

себе

проявили

представники цієї релігійної організації. Саме вони у переважній більшості
випадків ставали ініціаторами інформаційних кампаній із дискредитації
україномовних православних церков, які через вже неодноразово названі
об’єктивні та суб’єктивні обставини не могли належним чином відповідати
опонентам.
У цьому контексті показовою видається стаття «Вынь прежде бревно
из своего глаза» за авторством ректора ОДС архімандрита Євлогія
(Гутченка), що побачила світ у 1998 р. на шпальтах єпархіальної газети
«Справедливость» та яка наглядно демонструє всю суть проблеми. Зокрема,
у ній далеко не рядовий клірик Одеської єпархії УПЦ, заангажовано
розмірковуючи над тогочасним станом релігійного життя, серед іншого,
зневажливо

зазначає,

Московського

що

патріархату

«діючі
т.зв.

сьогодні
інші

на

канонічній

юрисдикції

та

території

розкольницькі
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угруповання є ні чим іншим, як каналізаційним стоком, куди потрапляють ті,
кого церква відсікла від себе» [2.226, арк. 10]. Подібні публікації, які
перманентно з’являлися у 1990-х рр. на сторінках світських та церковних
видань Миколаївщини, Одещини та Херсонщини, обласні відділи у справах
релігій кваліфікували та розцінювали не інакше, як розпалювання
міжконфесійної ворожнечі, втім далі констатації факту справа зазвичай не
просувалася.
Схожою

риторикою

відзначалися

також

і

правлячі

архієреї

південноукраїнських єпархій УПЦ, які нерідко в інтерв’ю та коментарях
дозволяли собі робити невиважені заяви на адресу представників УПЦ КП та
УАПЦ, називаючи останніх як не «сектантами», то «самозванцями» [2.224,
арк. 5; 2.227, арк. 5; 2.248, арк. 8]. І це у той самий час, коли предстоятель
УПЦ митрополит Київський і всієї України Володимир разом із іншими
церковними лідерами (керівники УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ, РКЦ та ряду
протестантських церков) у присутності Президента держави 21 липня 1997 р.
підписав Меморандум християнських конфесій України про несприйняття
силових дій у міжконфесійних взаємовідносинах, у якому, окрім іншого,
було чітко задекларовано не допускати висловлювань (особливо, в ЗМІ) в
дусі ворожнечі, національної і конфесійної нетерпимості й утримуватися від
образливих і зневажливих заяв [9.393, c. 20; 11.1.471, с. 25-26].
Тобто, як бачимо, для єпископату та духовенства Миколаївської,
Одеської

та

Херсонської

церковно-адміністративних

одиниць

УПЦ

прийняття Меморандуму виявилося не більше, ніж формальною та
церемоніальною акцією, яка жодним чином не позначилася на відносинах з
УПЦ КП та УАПЦ. Хоча, заради правди, варто зазначити, що вже відразу
опісля підписання Меморандуму і експертні кола України, і безпосередні
учасники зустрічі сходилися на тому, що реалізувати основні положення
документа повною мірою навряд чи вдасться. Не додавали оптимізму й
соціологічні опитування громадської думки, згідно з якими у 1997 р. лише
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16,6% респондентів вважали, що укладання Меморандуму матиме позитивні
наслідки для релігійного середовища [11.1.465, c. 6-7].
Приводом для такого суспільного песимізму, як на нашу думку,
послугувала подія, яка сталася вже через два місяці після тріумфального
підписання Меморандуму, і яка, до речі, географічно співпадає із заявленими
у дисертації територіальними рамками. Фактично саме вона остаточно й
нівелювала віру релігієзнавців, церковників та віруючих у можливості та
перспективи щойно прийнятого документа. Не кажучи вже про те, що
завдячуючи їй, Українські православні церкви мало не опинилися на порозі
нового витка конфлікту. Мова йде про історичну та небуденну зустріч на
Одеській землі 24 вересня 1997 р. одразу трьох православних патріархів
(Вселенський Варфоломій І, Московський Алексій ІІ, Грузинський Ілля II) у
рамках симпозіуму з проблем екології Чорного моря [2.224, арк. 11; 10.419,
c. 17; 10.446, с. 149-152; 11.3.514, с. 1; 11.3.561, с. 1].
Слід зазначити, що, з точки зору канонічного права, зустріч в Одесі
виглядала майже бездоганно. Але, з огляду на міжконфесійну ситуацію в
Україні, вона мала виразний присмак нетактовності. Так, приміром,
представників УПЦ КП (на відміну від УПЦ),

які прагнули отримати

благословення у Вселенського патріарха, просто не підпустили до Його
Всесвятості, не кажучи вже про те, щоб провести із ним двосторонні
перемовини. Саме тому сили національно орієнтованого політичного спектра
піддали зустріч нищівній критиці [11.1.465, c. 5]. Зокрема, депутатська група
ВРУ «На захист Українського православ’я» оприлюднила офіційну заяву, в
якій підкреслила, що «зустріч в Україні Вселенського патріарха та патріарха
Московського без участі у ній Українських церков – УПЦ КП, УАПЦ і УГКЦ
не сприяє продекларованим намірам співпраці й розширенню діалогу між
конфесіями в Україні. Немає сумніву, – говорилося у заяві, – що це віддалить
об’єднання діючих в Україні православних церков в єдину помісну
Українську православну церкву та єднання всіх національних церков
України» [2.33, арк. 113]. Зі схожими деклараціями до суспільства також
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звернулися Спілка письменників України, «Просвіта», Всеукраїнське
педагогічне товариство імені Г. Ващенка та багато інших громадських діячів
та організацій [10.430, c. 157]. Натомість їхні опоненти зловтішалися й
публічно заявляли, що ті, хто підтримує Київський патріархат, отримали
«привселюдного ляпаса» [11.1.465, c. 5].
Так чи інакше, одеська зустріч за тих умов й за того формату негативно
вплинула на тогочасне релігійне середовище держави, адже прірва між УПЦ
та двома іншими православними церквами стала тільки ширшою. У
Південній Україні, зокрема у наступні три роки, між москвоцентричною та
києвоцентричними церквами зберігався, як писав тоді один із місцевих
чиновників, вже звичний стан «холодної війни» [2.226, арк. 5], який в
окремих ситуаціях стрімко загострювався (приміром, у червні 1998 р.
прихильниками УПЦ робилися спроби завадити візиту до Херсона
предстоятеля УПЦ КП [11.3.501, с. 1; 11.3.527, c. 1]), і так само швидко та
непомітно згасав.
Однак, як нами вже відзначалося, окрім проблематичних відносин у
координатах УПЦ, з одного боку, та УПЦ КП й УАПЦ, з іншого, у Південній
Україні працівниками галузевого органу у справах релігій також фіксувалися
розбіжності, які місцями навіть переростали у відкриті зіткнення вже власне
між віруючими УПЦ КП та УАПЦ. Тобто, фактично відбувалося ніщо інше,
як розбрат у середовищі церков, які сповідували однакові цінності та мали
ідентичну національно-церковну орієнтацію. Як на думку дисертанта, витоки
подібного алогізму слід шукати у двох факторах: перший – це добре відомий
«ольжичивський дух руїни» та другий – це до кінця незавершений процес
об’єднання у 1992 р. частини кліру УПЦ з духовенством УАПЦ на
Всеукраїнському Православному Соборі. Саме вони стали тим рушієм та
підґрунтям, на якому упродовж 1991-1999 рр. відбувалися ті нечисленні або
навіть поодинокі суперечки між південноукраїнськими громадами УПЦ КП
та УАПЦ.
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Серед них найбільшого галасу та резонансу набула конфліктна
ситуація, що виникла у 1993 р. у с. Золота Балка Нововоронцовського р-ну
Херсонської області між настоятелем місцевої громади Різдва Івана
Хрестителя о. Романом Білим та головою парафіяльної ради Леонідом
Сливканичем (задля того, щоб об’єктивно розібратися у перипетіях
окресленого протистояння, автор, окрім опрацювання й послідуючого
залучення

різнобічного

та

різножанрового

документального

фонду,

упродовж 2014-2016 рр. вдався також і до усної бесіди з головними дійовими
особами та учасниками конфлікту). Справа у тому, що зазначена парафія ще
у січні 1992 р. була зареєстрована як автокефальна, однак згодом, головним
чином, після червневого Об’єднавчого Собору серед вірних постала дилема,
до якої із двох україномовних церков належати: перейти у стан
новоутвореної УПЦ КП чи залишитися у де-юре неіснуючій УАПЦ. Частина
громади (близько 50 чоловік) разом із настоятелем прийняла рішення увійти
під юрисдикцію УПЦ КП, інша ж (10-15 осіб) на чолі із головою
парафіяльної ради – перейти під зверхність архієпископа Петра (Петруся)
[2.51, арк. 101-110; 2.243, арк. 12-15; 3.311, с. 2].
Фактично з цього моменту й розпочинається активна фаза конфлікту,
яка загалом тривала декілька місяців (з травня до серпня 1993 р.). За цей час
у внутрішньопарафіяльну сварку, окрім самих віруючих, були втягнуті
місцеві еліти (сільський голова, районна адміністрація, підприємці),
представники міліції та прокуратури, які інколи, забуваючи про принцип
позаконфесійності, приймали бік однієї із сторін конфлікту, чим тільки
загострювали й до того складну ситуацію. У міру розвитку протистояння
позиції сторін все більше радикалізовувалися, а протиріччя наростали. Як
наслідок, група віруючих, яку очолював Леонід Сливканич, попередньо
розірвавши договір із о. Романом Білим, запросила на парафію іншого
священика, а також залишила за собою право на культову будівлю. Однак,
незважаючи на це, священнослужитель не покинув села та не склав руки, а
зібравши своїх прихильників, виявив бажання зареєструвати у Золотій Балці
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статут нової громади з тією ж назвою, але яка підпорядковуватиметься не
УАПЦ, а УПЦ КП. Це рішення, до речі, дістало підтримки й під час зустрічі
першого заступника глави районної держадміністрації та завідуючого
відділом у справах релігій Херсонської ОДА із представниками протиборчих
сторін як один із шляхів безкровного вирішення патової ситуації [2.51, арк.
101-110; 2.243, арк. 12-21].
Таким чином, поступове замирення у селі настало лише після того, як
1 вересня 1993 р. відповідним розпорядженням представника Президента
України у Херсонській області у Золотій Балці було зареєстровано окрім вже
існуючої громади УАПЦ ще й парафію УПЦ КП, яка вимушено
розквартирувалася у приміщенні колишньої аптеки [2.51, арк. 101-110; 2.243,
арк. 12-21; 2.244, арк. 6; 2.261, арк. 4]. Хоча насправді відгомін конфлікту
відчувався ще й у подальші декілька років [2.247, арк. 49] і до повноцінного
умиротворення в селі було ще досить далеко.
Слід зазначити, що у цілому, не беручи до уваги конфлікт у Золотій
Балці, який по суті став наслідком недолугої внутрішньоклерикальної
боротьби архієреїв у Києві, відносини між громадами, окремими віруючими
та священнослужителями УПЦ КП та УАПЦ у Південній Україні в 1990-х рр.
можна охарактеризувати як виважені та толерантні, які, втім, не були
позбавлені елементів напруги та конкурентної боротьби. Така суперечливість
і неоднозначність в оцінці, як на нашу думку, пояснюється тим, що так чи
інакше і одні, і другі, будучи, на перший погляд, близькими по духу та
спрямуванню, у кінцевому рахунку змушені були діяти розрізнено на одному
національно-патріотичному полі. Крім того, не варто забувати ще й про
негаразди на рівні Патріархій та тиск з боку зовнішніх сил на процес
інституалізації їх молодих церков. Усе це у комплексі й формувало ту
дисгармонію та антагонізм, які були притаманні стосункам між ними.
Отже, ґрунтовний аналіз проблеми дозволяє упевнено констатувати, що
загалом

у

1991-1999

рр.

на

теренах

південноукраїнського

регіону

міжправославні відносини по своїй суті мали деструктивний, або, інакше
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кажучи, безконструктивний характер, які у цілому відображали та
відтворювали їх загальнодержавну специфіку. Підтвердженням цього слугує
той факт, що суб’єкти конфесійних взаємин упродовж тривалого часу так і не
зуміли (ймовірніше – не дуже того й прагнучи) встановити до кінця сталі та
міцні, не кажучи вже про дружні, контакти один з одним. Більшою мірою їх
стосунки походили на відносини непримиренних сусідів, які вимушено мали
співіснувати на одній території. Однак, незважаючи на це, стосунки між
трьома православними конфесіями практично ніколи не переходили тієї
критичної межі, за якою розпочинається протистояння із застосуванням
фізичної сили та людським кровопролиттям. У цьому вбачаємо заслугу як
місцевих органів державної влади, священнослужителів південноукраїнських
єпархій УПЦ, УПЦ КП та УАПЦ, так і, безумовно, віруючих.
***
Таким чином, дослідження особливостей розвитку православних
конфесій та взаємин між ними у південноукраїнському регіоні у 90-х рр.
ХХ ст. дозволило дисертанту дійти певних висновків. Насамперед, варто
зазначити, що на початку 1990-х рр. внаслідок внутрішньоцерковного
конфлікту із втручанням та впливом на нього зовнішніх сил у православному
середовищі

держави

на

тлі

утвердження

української

незалежності

відбувалися дезінтеграційні процеси, наслідком яких стала поява у
вітчизняному релігійно-правовому полі УПЦ в єднанні з Московським
патріархатом, УАПЦ та УПЦ КП.
У подальшому кожна з них обрала власний шлях свого розвитку, який
по регіонах різнився між собою ступенем та характером проблем. Так, у
Південній Україні в найбільш сприятливих умовах опинилася УПЦ,
враховуючи традиційний вплив цієї конфесії (РПЦ) в регіоні та беручи до
уваги той факт, що вона зуміла зберегти за собою церковно-адміністративні
структури Українського екзархату РПЦ. Тому, у 1990-х рр. у досліджуваних
областях її представники займалися, головним чином, зміцненням власних
позицій та розширенням сфер впливу, у той самий час, коли духовенство та
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церковний актив УАПЦ та УПЦ КП вимушені були перейматися
організаційними питаннями та проблемою закріплення власної церкви в
регіоні.
Щодо взаємовідносин між трьома православними конфесіями у
Південному регіоні у 1991-1999 рр., то варто підкреслити, що за умов
розбрату на рівні єпископату вести мову про контакти як такі на рівні
місцевому не видається можливим. Як правило, представники православних
конфесій надавали перевагу конкурентній боротьбі, аніж продуктивній
міжцерковній співпраці.
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ВИСНОВКИ
На підставі критичного історико-релігієзнавчого аналізу та вивчення
широкого

комплексу

джерел

і

наукової

літератури,

відповідно

до

поставленних завдань, результати дослідження зводяться до таких висновків:
1. Огляд вітчизняної та зарубіжної історіографії свідчить про те, що
розвиток та діяльність УПЦ в єднанні з Московським патріархатом, УАПЦ та
УПЦ

КП

на

Херсонщині,

Миколаївщині

та

Одещині

в

перше

постсоціалістичне десятиліття досліджено та розкрито недостатньо. І це при
тому, що дисертантом встановлено, що за період з 1991 по 2016 рр., завдяки
напрацюванням істориків, філософів, публіцистів, духовенства та інших у
науковому просторі держави з’явилася чимала кількість різноманітних праць
(починаючи

від

статей,

завершуючи

ґрунтовними

монографіями

як

публіцистичного, так і наукового плану) з історії Українського православ’я
та релігійної історії України доби незалежності.
Подібний стан речей в релігієзнавчій історіографії, як на нашу думку,
пояснюється тим, що левова частка робіт присвячена загальнонаціональному
контексту розвитку православних конфесій, натомість, регіональний аспект
(зокрема, Південь України) залишається на узбіччі наукових пошуків та
напрацювань. Не рятують скрутне становище локального рівня навіть
напрацювання

краєзнавців,

оскільки

зазвичай

об’єктом

їх

уваги

є

«священнослужитель та церква» (у розумінні культової будівлі), а
хронологічні межі не охоплюють посткомуністичний період. Як наслідок,
історичний поступ православних церков у Південній Україні в 1990-х рр. є
такою собі «terra incognita», що, з одного боку, є прикладом формування так
званої «білої плями» у вітчизняній науці, з іншого – приводом до
комплексного та узагальнюючого дослідження проблеми.
Зважаючи на це, задля повноцінного та всебічного розкриття питання
функціонування УПЦ, УАПЦ та УПЦ КП у південноукраїнському регіоні у
90-х рр. ХХ ст., дисертант вдався до залучення представницької та
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репрезентативної джерельної бази, основу якої склали неопубліковані й
опубліковані матеріали. Саме освоєння цих поліфонічних, інформативнопотужних матеріалів (значна частина яких вперше введена у науковий обіг,
для прикладу: документи церковного походження) забезпечило досягнення
поставленої мети та вирішення дослідницьких завдань.
2. Аналіз законних та підзаконних актів, що регламентували
різноманітні аспекти конфесійного життя в Україні у 1991-1999 рр.,
дозволяють упевнено констатувати, що в цілому національне релігійне
законодавство, не будучи безперечно ідеальним (у світлі, приміром, до кінця
недоопрацьованого питання повернення колишнього культового майна),
відповідало загальноприйнятим у світовій практиці вимогам та нормам і було
доволі ліберальним за своєю суттю. До таких узагальнень дисертант дійшов
шляхом деталізованого та постатейного розгляду Закону України «Про
свободу совісті та релігійні організації» (фундаментального документа країни
у духовній сфері) у поєднанні та нерозривній єдності з рядом інших
нормативно-правових актів держави, що регулювали окремі сторони
релігійного життя (Конституція України, Закони України, Укази та
Розпорядження Президента України, Постанови та Розпорядження КМУ).
3. Ґрунтовний розгляд проблеми державно-церковних стосунків у
Південній Україні в 1990-х рр. створив передумови для встановлення
основних напрямів цих взаємин та всебічного їх висвітлення. Так, зокрема,
дисертантом, спираючись на потенціал джерельного ресурсу, виокремлено
п’ять ключових напрямів (реєстрація статутів православних громад,
повернення колишнього церковного майна, фінансова та матеріальнотехнічна допомога православним організаціям, формування та підтримка
стабільної релігійної обстановки в областях, підготовка до відзначення 2000ліття Різдва Христового), кожен з яких у досліджуваний період був
покликаний вирішувати конкретний аспект у багатогранних відносинах між
державою та православними конфесіями.
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Приміром, реєстраційний спрямовувався на те, щоб усі громади у
південноукраїнському регіоні діяли у законодавчо-правовому полі, натомість
реституційний та фінансовий – на відновлення історичної справедливості та
зміцнення матеріальної бази церков. У свою чергу, робота із забезпечення
стабільності у суспільно-релігійному середовищі на досягнення спокою і
миру в областях та прищеплення найважливіших гуманістичних цінностей
головним учасникам релігійного процесу (працівникам державних органів
влади, духовенству, віруючим). Заходи щодо святкування 2000-ліття Різдва
Христового орієнтувалися на підняття духовності серед населення регіону,
популяризацію християнських цінностей та демонстрацію співпраці держави
з церквами. Тобто, загалом у Миколаївській, Одеській та Херсонській
областях у 1991-1999 рр. державно-конфесійні відносини розвивалися за
загальнонаціональною моделлю, для якої характерними стали принципи
партнерства та перманентної взаємодії, не позбавленої у той же час,
елементів непорозумінь та протиріч, проблем та перекосів (перегинів).
4. В результаті дослідження встановлено, що упродовж 1989-1993 рр. в
країні на тлі державотворення паралельно відбувався процес інституалізації
сучасного поліправославного середовища, стрижневою ідеєю якого стало
прагнення побудови в Україні поряд з незалежною республікою незалежної
(інакше

кажучи,

помісної

або

автокефальної)

православної

церкви.

Встановлено, що, у цілому, він відбувався за двома основними лініями:
перша – створення альтернативної церковної інституції Українському
екзархату РПЦ (з 1990 р. – УПЦ), друга ‒ автокефалізація самої УПЦ (на
прикладі Одеської єпархії доведено, що у Південній Україні в результаті
потужного супротиву частини духовенства та віруючих, вона була приречена
на невдачу). Зазначимо, що обидві з них базувалися на конфлікті та
характеризувалися значним ступенем заполітизованості. Результатом першої
стало утворення УАПЦ та УПЦ КП, другої – втримання РПЦ у своїй
канонічній підпорядкованості УПЦ. Таким чином, головної мети, а саме
утворення єдиної автокефальної церкви на теренах українських земель, так і
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не було досягнуто. Натомість, православні віруючі України опинилися по
різні боки ідеологічних та цивілізаційних вимірів, а самі церковники
поринули у вир з’ясування стосунків та розбрату.
Серед першочергових причин, які завадили реалізувати задум, слід
назвати декілька: інфантильна церковна, національна та безпекова політика
української влади; активна участь у національно-релігійному процесі
зовнішніх сил, зокрема Російської Федерації; конформістська позиція
світового православ’я; страх українського єпископату перед різкими та
кардинальними змінами, майбутньою невизначеністю щодо розвитку церкви,
а також небажання частини з них розривати зв’язок з «Церквою-Матір’ю»
(прихильність до «московської православної традиції»). Однак, ключовою, як
на нашу думку, є внутрішньоцерковна причина, яскравим проявом якої стало
невміння та небажання домовлятися, шукати та йти на компроміси, єднатися
довкола благої справи. «Вся історія України, – писав у праці «Дух руїни»
відомий український мислитель першої половини ХХ ст. О. Ольжич, – це
боротьба двох сил: конструктивної, що скупчує українську потугу, щоб
звернути її назовні, і руїнної, що розпорошує її у взаємному самопожиранні
та несе розбиття і розлад. А вслід за цим завжди йшло панування чужинців
над Україною» [10.440, с. 25-26]. Саме остання сила і стала тим згубним для
Українського православ’я фактором, що сформував у 1990-х рр. проблему,
яка не дозволятиме нормалізувати національне церковне середовище ще
протягом не одного десятиліття.
5. Шляхом глибокого аналізу процесу формування єпархіальної мережі
православних церков у південноукраїнському регіоні у досліджуваний період
визначено, що у часових рамках він тривав практично впродовж усього
першого

посткомуністичного

десятиліття

з

певними

конфесійними

відмінностями та особливостями. Так, приміром, якщо в УПЦ в єднанні з
Московським патріархатом організація сталого церковно-адміністративного
поділу зайняла трохи більше одного року (1991-1992 рр.), то в УАПЦ та в
УПЦ КП на двох – близько восьми (1990-1997 рр.). Однак у цьому контексті
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підкреслимо, що об’єктивно подібний хронологічний дисбаланс пояснюється
тим, що в УПЦ це походило, швидше, на реорганізацію вже існуючих
єпархій з виділенням із їх складу нових, натомість, в УАПЦ та УПЦ КП,
враховуючи, що вони перебували на етапі свого інституційного становлення,
стало роботою, так би мовити, з «нуля», для якої характерними були
регулярні трансформації, зовнішні видозміни та проблеми. Закономірним
результатом окресленого процесу стала поява в релігійно-правовому полі
Півдня України за станом на кінець 1999 р. 7 православних церковноадміністративних одиниць, з яких: 3 належали УПЦ (Миколаївська, Одеська
та Херсонська), 3 – УПЦ КП (аналогічні з УПЦ) та 1 – УАПЦ (Таврійська).
Слід зазначити, що хоча й за загальною кількістю єпархій україномовні
православні церкви у південноукраїнському регіоні переважали УПЦ в
єднанні з Московським патріархатом, за такими показниками, як якість
внутрішньої будови (структури), кількість парафій, культових будівель,
духовенства тощо, суттєве домінування було вже на боці церковноадміністративних одиниць останньої. Більше того, дисертантом доведено, що
єпархії УПЦ (особливо Одеська) відзначалися ще й найбільш системною та
комплексною,
діяльністю,

проте

яка

не

завжди

нараховувала

однозначною

близько

десятка

суспільно-релігійною
різноманітних

видів:

починаючи від богослужбової роботи, продовжуючи місіонерською та
завершуючи соціальною. У свою чергу, єпархії УАПЦ та УПЦ КП
похизуватися подібною поліфонічною діяльністю не могли, оскільки, поперше, далеко не порівнянними були ресурси та можливості, складовими
яких є, для прикладу, матеріальний потенціал та прихильність регіональних
органів влади, по-друге, однією із характерних рис їх керівництва було те, що
воно відзначалося індиферентним ставленням до ідеї повноцінного розвитку
та розбудови єпархіального життя.
6. Всебічний огляд православних взаємин у Південній Україні дає
підстави стверджувати, що у 1991-1999 рр. між єпархіями та духовенством
УПЦ, УПЦ КП та УАПЦ були відсутні будь-які офіційні контакти та
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елементи співпраці (головним чином, це стосується відносин між кліром
УПЦ та двома іншими православними конфесіями). Натомість вони
(особливо УПЦ в єднанні з Московським патріархатом) перманентно
вдавалися до різних форм конкурентної боротьби (приміром, превентивна
реєстрація статутів православних громад; добровільний чи примусовий
перехід православного приходу з однієї церковної юрисдикції до іншої;
агітаційно-пропагандистська робота в ЗМІ), а тому вести мову про відносини
як такі не доводиться. По суті відбувалося не що інше, як віддзеркалення
загальнонаціонального стану та типу міжцерковних взаємин, які у 1990-х рр.
відзначалися

значним

ступенем

антагоністичності,

конфліктності

та

політизованості. Передусім це стосується «відносин» по лінії УПЦ, з одного
боку, УПЦ КП та УАПЦ, з іншого, меншою мірою по лінії УПЦ КП ‒ УАПЦ.
Хоча заради справедливості варто зазначити, що незважаючи на подібну
песимістичну характеристику стосунків у православному середовищі
досліджуваного регіону та на реальні її прояви загалом у 1990-х рр. у
Миколаївській, Одеській та Херсонській областях все ж таки вдалося
уникнути серйозних міжконфесійних протистоянь та сутичок.
7. Здійснене нами дослідження переконливо доводить актуальність і
винятковість окресленої проблеми та дозволяє сформувати коло питань, які
потребують подальшого вивчення. У цьому зв’язку, передусім, варто згадати
про концепцію регіоналізації, яка має стати для вітчизняних істориківрелігієзнавців базовою у дослідженні посткомуністичної історії православної
церкви. По-друге, важливим напрямом майбутніх розвідок у контексті подій
останніх років є вивчення процесу розвитку УПЦ в єднанні з Московським
патріархатом, УПЦ КП та УАПЦ на території АР Крим – у доокупаційний
період та під час нього. По-третє, вбачаємо нагальну необхідність у
дослідженні генезису ряду інших християнських конфесій Півдня України,
що поряд з уже розглянутими православними церквами дозволить
сформувати цілісну та багатобарвну картину релігійного життя у регіоні. Почетверте, вважаємо, що дослідникам не слід обмежуватися лише першим
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десятиліттям незалежності України, навпаки, необхідно розширювати
хронологічні межі до сучасності, а через них – і поле для нової фахової
дискусії.
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2.29. Спр. 3615. Листування з міністерствами, відомствами, Урядом АР
Крим, ОДА про діяльність Ради у справах релігій при КМУ,
уповноважених Рад в області за 1993 р., 140 арк.
2.30. Спр. 3616. Листування з міністерствами, відомствами, Урядом АР
Крим, ОДА про діяльність Ради у справах релігій при КМУ,
уповноважених Рад в областях України, (3 червня – 6 вересня 1993 р.),
255 арк.
2.31. Спр. 3618. Листування з міністерствами, відомствами, Урядом АР
Крим, ОДА про діяльність Ради у справах релігій при КМУ,
уповноважених Рад в областях України, (30 листопада 1993 р. –
11 березня 1994 р.), 103 арк.
2.32. Спр. 6008. Листування з міністерствами, відомствами, Урядом АР
Крим, ОДА, зарубіжними, міжнародними та іншими організаціями з
питань культів, діяльності Держкомітету у справах релігій, релігійних
об’єднань та громад, (4 січня – 4 липня 1997 р.), 306 арк.
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2.33. Спр. 6009. Листування з міністерствами, відомствами, Урядом АР
Крим, ОДА, зарубіжними, міжнародними та іншими організаціями з
питань культів, діяльності Держкомітету у справах релігій, релігійних
об’єднань та громад, (8 липня – 29 грудня 1997 р.), 274 арк.
2.34. Спр. 6918. Листування з міністерствами, відомствами, Урядом АР
Крим, ОДА, зарубіжними, міжнародними та іншими організаціями з
питань культів, діяльності Держкомітету у справах релігій, релігійних
об’єднань та громад, (22 січня – 12 квітня 1998 р.), 274 арк.
Ф. 4648. Рада у справах релігій
Оп. 7. (1990-1994 рр.)
2.35. Спр. 616. Запити депутатів ВР СРСР, УРСР з релігійних питань та
відповіді на них в 1991 р., (3 січня – 19 грудня 1991 р.), 246 арк.
2.36. Спр. 617. Документи державних органів, релігійних організацій про
процеси, що відбуваються у православній релігії у 1991 р., (12 лютого –
31 грудня 1991 р.), 64 арк.
2.37. Спр. 630. Протокол №7 (том 1) засідання Ради у справах релігій при
КМУ за 1991 р., (14 серпня 1991 р.), 163 арк.
2.38. Спр. 631. Протокол №7 (том 2) засідання Ради у справах релігій при
КМУ за 1991 р., 156 арк.
2.39. Спр. 632. Протокол №8 засідання Ради у справах релігій при КМУ за
1991 р., 99 арк.
2.40. Спр. 633. Протокол №9 засідання Ради у справах релігій при КМУ за
1991 р., 207 арк.
2.41. Спр. 634. Протокол №10 засідання Ради у справах релігій при КМУ за
1991 р., 133 арк.
2.42. Спр. 635. Протокол №11 засідання Ради у справах релігій при КМУ за
1991 р., 156 арк.
2.43. Спр. 636. Протокол №12 засідання Ради у справах релігій при КМУ за
1991 р., 167 арк.
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2.44. Спр. 640. Статистичні довідки про кількість релігійних громад,
культових споруд та недільних шкіл, надісланих уповноваженими Ради
з областей України та м. Києва за 1991 р., (1 січня – 1 серпня 1992 р.),
103 арк.
2.45. Спр. 648. Документи (інформації, доповідні записки, довідки і т. ін.)
про діяльність православних релігійних організацій (УАПЦ, УПЦ КП,
УПЦ), (10 лютого – 2 грудня 1992 р.), 258 арк.
2.46. Спр. 658. Протокол №7 засідання Ради у справах релігій при КМУ за
1992 р., 193 арк.
2.47. Спр. 660. Протокол №9 засідання Ради у справах релігій при КМУ за
1992 р., 122 арк.
2.48. Спр. 661. Протокол №10 засідання Ради у справах релігій при КМУ за
1992 р., 125 арк.
2.49. Спр. 668. Документи про реєстрацію статутів релігійних центрів та
управлінь,

експертні

заключення

статутів

релігійних

громад,

листування з цих питань у 1992 р., (24 січня – 28 грудня 1992 р.),
174 арк.
2.50. Спр. 672. Статистичні інформації, довідки відділів у справах релігій
ОДА, надіслані в Раду на протязі 1992 р., (11 серпня – 12 грудня
1992 р.), 99 арк.
2.51. Спр. 711. Заяви, скарги громадян та листування на них у 1993 р. Том 2,
181 арк.
Державний архів Миколаївської області, м. Миколаїв
Ф. Р-992. Миколаївська обласна Рада народних депутатів
Оп. 12. (1987-1994 рр.)
2.52. Спр. 4947. Протокол №1 засідання виконкому, рішення з №9 по №22.
Том 2, (3 січня 1992 р.), 154 арк.

200

2.53. Спр. 4950. Протокол №2 засідання виконкому, рішення з №23 по №29.
Том 2, (21 січня 1992 р.), 59 арк.
2.54. Спр. 4956. Протокол №5 засідання виконкому, рішення з №60 по
№80, (9 березня 1992 р.), 247 арк.
2.55. Спр. 4997. Розпорядження голови обласної Ради.
Ф. 5961. Миколаївська обласна державна адміністрація
Оп. 1. (1992-2002 рр.)
2.56. Спр. 14. Распоряжения Представителя Президента Украины в
Николаевской области с №51 по №87. Том 2, (20 апреля – 28 апреля
1992 г.), 178 арк.
2.57. Спр. 15. Распоряжения Представителя Президента Украины в
Николаевской области с №88 по №120. Том 3, (4 мая – 19 мая 1992 г.),
182 арк.
2.58. Спр. 16. Распоряжения Представителя Президента Украины в
Николаевской области с №122 по №162. Том 4, (20 мая – 30 мая
1992 г.), 194 арк.
2.59. Спр. 26. Распоряжения Представителя Президента Украины в
Николаевской области с №516 по №541. Том 14, (21 октября –
31 октября 1992 г.), 174 арк.
2.60. Спр. 28. Распоряжения Представителя Президента Украины в
Николаевской области с №569 по №593. Том 16, (16 ноября – 30 ноября
1992 г.), 156 арк.
2.61. Спр. 29. Распоряжения Представителя Президента Украины в
Николаевской области с №594 по №624. Том 17, (1 декабря – 8 декабря
1992 г.), 229 арк.
2.62. Спр. 31. Распоряжения Представителя Президента Украины в
Николаевской области с №652 по №676. Том 19, (17 декабря –
29 декабря 1992 г.), 214 арк.
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2.63. Спр. 35. Протоколы совещаний у Представителя Президента Украины
в Николаевской области с руководителями управлений, комитетов,
отделов облгосадминистрации с №1-К по №14-К, 118 арк.
2.64. Спр. 61. Распоряжения Представителя Президента Украины в
Николаевской области с №28 по №49. Том 2, (15 января – 29 января
1993 г.), 173 арк.
2.65. Спр. 65. Распоряжения Представителя Президента Украины в
Николаевской области с №123 по №151. Том 6, (15 марта – 31 марта
1993 г.), 232 арк.
2.66. Спр. 67. Распоряжения Представителя Президента Украины в
Николаевской области с №181 по №211. Том 8, (16 апреля – 30 апреля
1993 г.), 165 арк.
2.67. Спр. 71. Распоряжения Представителя Президента Украины в
Николаевской области с №302 по №328. Том 12, (15 июня – 30 июня
1993 г.), 239 арк.
2.68. Спр. 72. Распоряжения Представителя Президента Украины в
Николаевской области с №329 по №350. Том 13, (2 июля – 15 июля
1993 г.), 127 арк.
2.69. Спр. 75. Распоряжения Представителя Президента Украины в
Николаевской области с №402 по №425. Том 16, (13 августа –
30 августа 1993 г.), 152 арк.
2.70. Спр. 78. Распоряжения Представителя Президента Украины в
Николаевской области с №478 по №502. Том 19, (1 октября –
15 октября 1993 г.), 161 арк.
2.71. Спр. 79. Распоряжения Представителя Президента Украины в
Николаевской области с №503 по №526. Том 20, (15 октября –
29 октября 1993 г.), 140 арк.
2.72. Спр. 80. Распоряжения Представителя Президента Украины в
Николаевской области с №527 по №546. Том 21, (1 ноября – 16 ноября
1993 г.), 164 арк.
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2.73. Спр. 81. Распоряжения Представителя Президента Украины в
Николаевской области с №547 по №567. Том 22, (17 ноября – 30 ноября
1993 г.), 160 арк.
2.74. Спр. 83. Распоряжения Представителя Президента Украины в
Николаевской области с №595 по №621. Том 24, (17 декабря –
30 декабря 1993 г.), 159 арк.
2.75. Спр. 123. Распоряжения Представителя Президента Украины в
Николаевской области с №33 по №49. Том 2, (20 января – 31 января
1994 г.), 237 арк.
2.76. Спр. 125. Распоряжения Представителя Президента Украины в
Николаевской области с №73 по №96. Том 4, (15 февраля – 28 февраля
1994 г.), 183 арк.
2.77. Спр. 130. Распоряжения Представителя Президента Украины в
Николаевской области с №191 по №223. Том 9, (3 мая – 31 мая 1994 г.),
239 арк.
2.78. Спр. 158. Розпорядження Голови ОДА з №216-р по №259-р. Том 8,
(14 грудня – 29 грудня 1995 р.), 233 арк.
2.79. Спр. 182. Розпорядження Голови ОДА з №133-р по №166-р. Том 5,
(1 березня – 15 березня 1996 р.), 251 арк.
2.80. Спр. 184. Розпорядження Голови ОДА з №202-р по №245-р. Том 7,
(1 квітня – 16 квітня 1996 р.), 276 арк.
2.81. Спр. 187. Розпорядження Голови ОДА з №301-р по №336-р. Том 10,
(16 травня – 31 травня 1996 р.), 264 арк.
2.82. Спр. 190. Розпорядження Голови ОДА з №407-р по №445-р. Том 13,
(1 липня – 15 липня 1996 р.), 323 арк.
2.83. Спр. 192. Розпорядження Голови ОДА з №486-р по №521-р. Том 15,
(1 серпня – 19 серпня 1996 р.), 218 арк.
2.84. Спр. 194. Розпорядження Голови ОДА з №564-р по №593-р. Том 17,
(2 вересня – 13 вересня 1996 р.), 230 арк.
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2.85. Спр. 195. Розпорядження Голови ОДА з №594-р по №619-р. Том 18,
(13 вересня – 30 вересня 1996 р.), 136 арк.
2.86. Спр. 200. Розпорядження Голови ОДА з №720-р по №748-р. Том 23,
(2 грудня – 16 грудня 1996 р.), 177 арк.
2.87. Спр. 227. Розпорядження Голови ОДА з №21-р по №44-р. Том 2,
(23 січня – 31 січня 1997 р.), 119 арк.
2.88. Спр. 235. Розпорядження Голови ОДА з №236-р по №259-р. Том 10,
(21 квітня – 29 квітня 1997 р.), 165 арк.
2.89. Спр. 237. Розпорядження Голови ОДА з №287-р по №304-р. Том 12,
(20 травня – 30 травня 1997 р.), 156 арк.
2.90. Спр. 239. Розпорядження Голови ОДА з №332-р по №365-р. Том 14,
(17 червня – 27 червня 1997 р.), 158 арк.
2.91. Спр. 240. Розпорядження Голови ОДА з №366-р по №399-р. Том 15,
(1 липня – 17 липня 1997 р.), 269 арк.
2.92. Спр. 242. Розпорядження Голови ОДА з №441-р по №461-р. Том 17,
(1 серпня – 11 серпня 1997 р.), 164 арк.
2.93. Спр. 244. Розпорядження Голови ОДА з №496-р по №530-р. Том 19,
(1 вересня – 16 вересня 1997 р.), 236 арк.
2.94. Спр. 246. Розпорядження Голови ОДА з №564-р по №590-р. Том 21,
(1 жовтня – 17 жовтня 1997 р.), 201 арк.
2.95. Спр. 248. Розпорядження Голови ОДА з №632-р по №645-р. Том 23,
(3 листопада – 12 листопада 1997 р.), 159 арк.
2.96. Спр. 285. Розпорядження Голови ОДА з №101-р по №127-р. Том 6,
(16 березня – 23 березня 1998 р.), 206 арк.
2.97. Спр. 288. Розпорядження Голови ОДА з №180-р по №203-р. Том 9,
(7 квітня – 15 квітня 1998 р.), 223 арк.
2.98. Спр. 294. Розпорядження Голови ОДА з №362-р по №386-р. Том 15,
(1 липня – 13 липня 1998 р.), 265 арк.
2.99. Спр. 296. Розпорядження Голови ОДА з №429-р по №457-р. Том 17,
(3 серпня – 17 серпня 1998 р.), 182 арк.
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2.100. Спр. 298. Розпорядження Голови ОДА з №483-р по №509-р. Том 19, (2
вересня – 14 вересня 1998 р.), 199 арк.
2.101. Спр. 301. Розпорядження Голови ОДА з №575-р по №601-р. Том 22,
(21 жовтня – 30 жовтня 1998 р.), 184 арк.
2.102. Спр. 305. Розпорядження Голови ОДА з №710-р по №733-р. Том 26,
(16 грудня – 28 грудня 1998 р.), 185 арк.
2.103. Спр. 337. Розпорядження Голови ОДА з №96-р по №117-р. Том 15,

(1

березня – 9 березня 1999 р.), 146 арк.
2.104. Спр. 342. Розпорядження Голови ОДА з №228-р по №249-р., (24 квітня
– 30 квітня 1999 р.), 225 арк.
2.105. Спр. 347. Розпорядження Голови ОДА з №54-р по №388-р., (22 червня
– 30 червня 1999 р.), 243 арк.
2.106. Спр. 349. Розпорядження Голови ОДА з №430-р по №465-р., (19 липня
– 30 липня 1999 р.), 273 арк.
2.107. Спр. 352. Розпорядження Голови ОДА з №526-р по №559-р.,
(1 вересня – 10 вересня 1999 р.), 255 арк.
2.108. Спр. 354. Розпорядження Голови ОДА з №590-р по №619-р., (1 жовтня
– 11 жовтня 1999 р.), 174 арк.
2.109. Спр. 355. Розпорядження Голови ОДА з №620-р по №642-р.,
(11 жовтня – 19 жовтня 1999 р.), 182 арк.
2.110. Спр. 359. Розпорядження Голови ОДА з №758-р по №781-р., (2 грудня
– 16 грудня 1999 р.), 230 арк.
Ф. 6121. Миколаївська обласна Рада
Оп. 1. (1994-2010 рр.)
2.111. Спр. 7. Розпорядження Голови обласної Ради з №60-р по №87-р,
(2 вересня – 20 вересня 1994 р.), 154 арк.
2.112. Спр. 11. Розпорядження Голови обласної Ради з №172-р по №211-р,
(1 листопада – 17 листопада 1994 р.), 181 арк.
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2.113. Спр. 58. Розпорядження Голови обласної Ради з №33-р по №61-р,
(18 січня – 31 січня 1995 р.), 146 арк.
2.114. Спр. 59. Розпорядження Голови обласної Ради з №62-р по №105-р,
(1 лютого – 15 лютого 1995 р.), 234 арк.
2.115. Спр. 62. Розпорядження Голови обласної Ради з №182-р по №214-р,
(20 березня – 31 березня 1995 р.), 194 арк.
2.116. Спр. 63. Розпорядження Голови обласної Ради з №215-р по №247-р,
(3 квітня – 17 квітня 1995 р.), 207 арк.
2.117. Спр. 69. Розпорядження Голови обласної Ради з №431-р по №461-р,
(13 червня – 20 червня 1995 р.), 211 арк.
Державний архів Одеської області, м. Одеса
Ф. 8021. Одеська обласна державна адміністрація
Оп. 1. (1992-2005 рр.)
2.118. Спр. 17. Распоряжения Представителя Президента Украины №1 – 121.
Том 1, (26 марта – 24 июня 1992 г.), 259 арк.
2.119. Спр. 18. Распоряжения Представителя Президента Украины №122 –
190. Том 2, (24 июня – 29 июля 1992 г.), 245 арк.
2.120. Спр. 19. Распоряжения Представителя Президента Украины №191 –
296. Том 3, (29 июля – 23 сентября 1992 г.), 276 арк.
2.121. Спр. 20. Распоряжения Представителя Президента Украины №238 –
382. Том 4, (24 сентября – 11 ноября 1992 г.), 251 арк.
2.122. Спр. 43. Переписка с Администрацией Президента, Кабинетом
Министров по вопросам национальной политики, деятельности
религиозных культов, (31 марта – 20 ноября 1992 г.), 110 арк.
2.123. Спр. 78. Распоряжения Представителя Президента Украины №51 –
111. Том 2, (28 января – 1 марта 1993 г.), 250 арк.
2.124. Спр. 79. Распоряжения Представителя Президента Украины №112 –
182. Том 3, (1 марта – 31 марта 1993 г.), 250 арк.
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2.125. Спр. 80. Распоряжения Представителя Президента Украины №183 –
258. Том 4, (31 марта – 3 июня 1993 г.), 247 арк.
2.126. Спр. 81. Распоряжения Представителя Президента Украины №259 –
347. Том 5, (24 мая – 14 июля 1993 г.), 206 арк.
2.127. Спр. 84. Распоряжения Представителя Президента Украины №351 –
451. Том 8, (19 июля – 17 сентября 1993 г.), 256 арк.
2.128. Спр. 85. Распоряжения Представителя Президента Украины №452 –
532. Том 9, (17 сентября – 2 ноября 1993 г.), 266 арк.
2.129. Спр. 86. Распоряжения Представителя Президента Украины №533 –
650. Том 10, (2 ноября – 31 декабря 1993 г.), 285 арк.
2.130. Спр. 96. Документы (справки, информационные письма), о ходе
выполнений распоряжений представителя Президента в Одесской
области по вопросу развития культуры, религии, физической культуры,
(20 мая – 15 декабря 1993 г.), 43 арк.
2.131. Спр. 131. Распоряжения Представителя Президента Украины №52 –
113. Том 2, (28 февраля – 18 мая 1994 г.), 249 арк.
2.132. Спр. 132. Распоряжения Представителя Президента Украины №114 –
161. Том 3, (19 мая – 8 июля 1994 г.), 147 арк.
2.133. Спр. 181. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №1/95 до
39/95. Том 1, (14 липня – 7 серпня 1995 р.), 253 арк.
2.134. Спр. 184. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №101/95
до 140/95. Том 4, (15 вересня – 9 жовтня 1995 р.), 240 арк.
2.135. Спр. 185. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №141/95
до 178/95. Том 5, (9 жовтня – 26 жовтня 1995 р.), 230 арк.
2.136. Спр. 187. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №205/95
до 242/95. Том 7, (10 листопада – 1 грудня 1995 р.), 241 арк.
2.137. Спр. 188. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №243/95
до 277/95. Том 8, (4 грудня – 27 грудня 1995 р.), 243 арк.
2.138. Спр. 260. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №1/А до
№31/А. Том 1, (4 січня – 19 січня 1996 р.), 248 арк.
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2.139. Спр. 261. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №32/А до
№65/А. Том 2, (19 січня – 9 лютого 1996 р.), 254 арк.
2.140. Спр. 268. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №244/А
до №273/А. Том 9, (5 травня – 15 травня 1996 р.), 250 арк.
2.141. Спр. 269. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №274/А
до №302/А. Том 10, (16 травня – 27 травня 1996 р.), 249 арк.
2.142. Спр. 271. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №328/А
до №359/А. Том 12, (6 червня – 21 червня 1996 р.), 252 арк.
2.143. Спр. 272. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №360/А
до №394/А. Том 13, (24 червня – 3 липня 1996 р.), 258 арк.
2.144. Спр. 274. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №425/А
до №455/А. Том 15, (12 липня – 25 липня 1996 р.), 261 арк.
2.145. Спр. 275. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №456/А
до №492/А. Том 16, (25 липня – 31 липня 1996 р.), 258 арк.
2.146. Спр. 276. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №493/А
до №522/А. Том 17, (1 серпня – 15 серпня 1996 р.), 250 арк.
2.147. Спр. 277. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №523/А
до №554/А. Том 18, (15 серпня – 29 серпня 1996 р.), 251 арк.
2.148. Спр. 280. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №621/А
до №648/А. Том 21, (7 жовтня – 23 жовтня 1996 р.), 256 арк.
2.149. Спр. 281. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №649/А
до №687/А. Том 22, (23 жовтня – 21 листопада 1996 р.), 250 арк.
2.150. Спр. 282. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №688/А
до №724/А. Том 23, (21 листопада – 27 листопада 1996 р.), 263 арк.
2.151. Спр. 283. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №725/А
до №755/А. Том 24, (27 листопада – 11 грудня 1996 р.), 250 арк.
2.152. Спр. 328. Інформації, довідки та листування з Верховною Радою,
Адміністрацією Президента, Кабінетом Міністрів, міністерствами та
відомствами України з питань національної політики, соціально-
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політичного життя, діяльності громадських організацій та політичних
партій, релігійних громад, (24 лютого – 20 грудня 1996 р.), 252 арк.
2.153.

Спр.

386. Інформації, довідки

та

листування

з

районними

держадміністраціями, місцевими Радами народних депутатів та їх
виконкомами, установами, організаціями з питань міжнаціональних
відносин,

соціально-політичного

життя

в

області,

діяльності

громадських організацій та політичних партій, рухів, релігійних
організацій, (5 червня – 24 грудня 1996 р.), 153 арк.
2.154. Спр. 428. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №32/А до
№66/А. Том 2, (23 січня – 10 лютого 1997 р.), 243 арк.
2.155. Спр. 430. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №106/А
до №137/А. Том 4, (24 лютого – 12 березня 1997 р.), 251 арк.
2.156. Спр. 431. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №138/А
до №171/А. Том 5, (12 березня – 25 березня 1997 р.), 248 арк.
2.157. Спр. 432. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №172/А
до №197/А. Том 6, (26 березня – 2 квітня 1997 р.), 253 арк.
2.158. Спр. 433. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №198/А
до №225/А. Том 7, (2 квітня – 10 квітня 1997 р.), 254 арк.
2.159. Спр. 435. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №260/А
до №300/А. Том 9, (19 квітня – 6 травня 1997 р.), 250 арк.
2.160. Спр. 436. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №301/А
до №338/А. Том 10, (6 травня – 15 травня 1997 р.), 249 арк.
2.161. Спр. 437. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №339/А
до №369/А. Том 11, (15 травня – 23 травня 1997 р.), 256 арк.
2.162. Спр. 438. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №370/А
до №404/А. Том 12, (23 травня – 9 червня 1997 р.), 251 арк.
2.163. Спр. 439. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №405/А
до №435/А. Том 13, (9 червня – 20 червня 1997 р.), 247 арк.
2.164. Спр. 440. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №436/А
до №467/А. Том 14, (20 червня – 2 липня 1997 р.), 250 арк.
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2.165. Спр. 441. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №468/А
до №504/А. Том 15, (2 липня – 18 липня 1997 р.), 252 арк.
2.166. Спр. 442. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №505/А
до №539/А. Том 16, (18 липня – 4 серпня 1997 р.), 235 арк.
2.167. Спр. 443. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №540/А
до №565/А. Том 17, (4 серпня – 13 серпня 1997 р.), 246 арк.
2.168. Спр. 444. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №566/А
до №603/А. Том 18, (13 серпня – 1 вересня 1997 р.), 248 арк.
2.169. Спр. 446. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №643/А
до №679/А. Том 20, (18 вересня – 3 жовтня 1997 р.), 248 арк.
2.170. Спр. 448. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №713/А
до №752/А. Том 22, (15 жовтня – 28 жовтня 1997 р.), 257 арк.
2.171. Спр. 449. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №753/А
до №784/А. Том 23, (29 жовтня – 6 листопада 1997 р.), 251 арк.
2.172. Спр. 452. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №852/А
до №886/А. Том 26, (8 грудня – 22 грудня 1997 р.), 256 арк.
2.173.

Спр.

550.

Інформації,

довідки

та

листування

з

районними

держадміністраціями, місцевими Радами народних депутатів, їх
виконкомами, установами, організаціями з питань міжнаціональних
відносин,

соціально-політичного

життя

в

області,

діяльності

громадських організацій та політичних партій, рухів, релігійних
організацій, (20 січня – 30 грудня 1997 р.), 224 арк.
2.174. Спр. 599. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №1/А –
44/А. Том 1, (4 січня – 22 січня 1998 р.), 247 арк.
2.175. Спр. 601. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №87/А –
120/А. Том 3, (9 лютого – 18 лютого 1998 р.), 250 арк.
2.176. Спр. 603. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №148/А –
177/А. Том 5, (2 березня – 6 березня 1998 р.), 254 арк.
2.177. Спр. 604. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №178/А –
215/А. Том 6, (6 березня – 19 березня 1998 р.), 253 арк.
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2.178. Спр. 606. Розпорядження Голови ОДА та матеріали до них з №253/А –
301/А. Том 6, (1 квітня – 16 квітня 1998 р.), 253 арк.
2.179. Спр. 607. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №302/А –
334/А. Том 9, (16 квітня – 22 квітня 1998 р.), 244 арк.
2.180. Спр. 608. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №335/А –
353/А. Том 10, (23 квітня – 29 квітня 1998 р.), 251 арк.
2.181. Спр. 610. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №384/А –
419/А. Том 12, (11 травня – 19 травня 1998 р.), 254 арк.
2.182. Спр. 611. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №420/А –
454/А. Том 13, (19 травня – 25 травня 1998 р.), 286 арк.
2.183. Спр. 612. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №455/А –
489/А. Том 14, (25 травня – 10 червня 1998 р.), 251 арк.
2.184. Спр. 614. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №528/А –
554/А. Том 16, (23 червня – 1 липня 1998 р.), 260 арк.
2.185. Спр. 615. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №555/А –
585/А. Том 17, (1 липня – 9 липня 1998 р.), 259 арк.
2.186. Спр. 616. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №586/А –
622/А. Том 18, (9 липня – 24 липня 1998 р.), 252 арк.
2.187. Спр. 618. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №656/А –
683/А. Том 20, (10 серпня – 18 серпня 1998 р.), 245 арк.
2.188. Спр. 622. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №776/А –
801/А. Том 24, (24 вересня – 1 жовтня 1998 р.), 250 арк.
2.189. Спр. 623. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №802/А –
834/А. Том 25, (1 жовтня – 15 жовтня 1998 р.), 244 арк.
2.190. Спр. 624. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №835/А –
864/А. Том 26, (16 жовтня – 27 жовтня 1998 р.), 260 арк.
2.191. Спр. 626. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №900/А –
922/А. Том 28, (6 листопада – 12 листопада 1998 р.), 252 арк.
2.192. Спр. 627. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №923/А –
958/А. Том 29, (13 листопада – 24 листопада 1998 р.), 252 арк.
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2.193. Спр. 628. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №959/А –
995/А. Том 30, (24 листопада – 4 грудня 1998 р.), 262 арк.
2.194. Спр. 629. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №996/А –
1030/А. Том 31, (4 грудня – 11 грудня 1998 р.), 252 арк.
2.195. Спр. 631. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №1064/А
– 1090/А. Том 33, (21 грудня – 29 грудня 1998 р.), 229 арк.
2.196. Спр. 694. Доручення Президента України, Кабінету Міністрів,
листування з міністерствами та відомствами України з питань
національностей та міграції, соціально-політичного життя, діяльності
громадських організацій та політичних партій, релігійних громад,
(5 січня – 20 липня 1998 р.), 180 арк.
2.197. Спр. 695. Доручення Президента України, Кабінету Міністрів,
листування

з

Верховною

Радою,

Адміністрацією

Президента,

Кабінетом Міністрів, міністерствами та відомствами України з питань
національностей та міграції, соціально-політичного життя, діяльності
громадських організацій та політичних партій, релігійних громад,
(29 липня – 21 грудня 1998 р.), 191 арк.
2.198.

Спр.

760.

Інформації,

райдержадміністраціями,

довідки

органами

та

місцевого

листування

з

самоврядування,

установами, організаціями, підприємствами з питань соціальнополітичного життя, діяльності громадських організацій та політичних
партій, релігійних громад та інше, (13 січня – 27 листопада 1998 р.),
223 арк.
2.199. Спр. 818. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №1/А –
53/А, (4 січня – 21 січня 1999 р.), 244 арк.
2.200. Спр. 819. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №54/А –
94/А. Том 2, (22 січня – 1 лютого 1999 р.), 240 арк.
2.201. Спр. 820. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №95/А –
145/А. Том 3, (2 лютого – 17 лютого 1999 р.), 242 арк.
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2.202. Спр. 821. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №146/А –
184/А. Том 4, (18 лютого – 4 березня 1999 р.), 241 арк.
2.203. Спр. 822. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №183/А –
213/А. Том 5, (4 березня – 17 березня 1999 р.), 236 арк.
2.204. Спр. 823. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №214/А –
251/А. Том 6, (18 березня – 25 березня 1999 р.), 220 арк.
2.205. Спр. 826. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №336/А –
379/А. Том 9, (14 квітня – 26 квітня 1999 р.), 250 арк.
2.206. Спр. 830. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №485/А –
529/А. Том 13, (22 травня – 6 червня 1999 р.), 250 арк.
2.207. Спр. 833. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №626/А –
667/А. Том 16, (6 липня – 13 липня 1999 р.), 230 арк.
2.208. Спр. 835. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №701/А –
739/А. Том 18, (22 липня – 2 серпня 1999 р.), 248 арк.
2.209. Спр. 837. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №794/А –
851/А. Том 20, (19 серпня – 8 вересня 1999 р.), 249 арк.
2.210. Спр. 839. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №908/А –
915/А. Том 22, (21 вересня1999 р. – відсутнє), 242 арк.
2.211. Спр. 840. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №916/А –
960/А. Том 23, (21 вересня – 1 жовтня 1999 р.), 250 арк.
2.212. Спр. 841. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №962/А –
1021/А. Том 24, (4 жовтня – 15 жовтня 1999 р.), 246 арк.
2.213. Спр. 842. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №1022/А
– 1079/А. Том 25, (15 жовтня – 27 жовтня 1999 р.), 245 арк.
2.214. Спр. 845. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №1185/А
– 1228/А. Том 28, (25 листопада – 8 грудня 1999 р.), 249 арк.
2.215. Спр. 846. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №1229/А
– 1275/А. Том 29, (8 грудня – 20 грудня 1999 р.), 243 арк.
2.216. Спр. 847. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №1276/А
– 1320/А. Том 30, (20 грудня – 24 грудня 1999 р.), 210 арк.
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2.217. Спр. 848. Розпорядження Голови ОДА та документи до них, №1321/А
– 1357/А. Том 31, (24 грудня – 31 грудня 1999 р.), 164 арк.
2.218. Спр. 948. Доручення Президента України, Кабінету Міністрів,
листування

з

Верховною

Радою,

Адміністрацією

Президента,

Кабінетом Міністрів, міністерствами та відомствами України з питань
національної

політики,

соціально-політичного

життя,

діяльності

громадських організацій та різних політичних партій, релігійних
громад, (10 січня – 30 березня 1999 р.), 204 арк.
2.219. Спр. 950. Доручення Президента України, Кабінету Міністрів,
листування

міністерствами

національної

політики,

та

відомствами

України

соціально-політичного

життя,

з

питань

діяльності

громадських організацій та різних політичних партій, релігійних
громад, (13 липня – 30 вересня 1999 р.), 138 арк.
2.220. Спр. 951. Доручення Президента України, Кабінету Міністрів,
листування

з

Верховною

Радою,

Адміністрацією

Президента,

Кабінетом Міністрів, міністерствами та відомствами України з питань
національної

політики,

соціально-політичного

життя,

діяльності

громадських організацій та різних політичних партій, релігійних
громад, (1 жовтня – 31 грудня 1999 р.), 138 арк.
2.221.

Спр.

1061.

Інформації,

райдержадміністраціями,

довідки

органами

та

місцевого

листування

з

самоврядування,

установами, організаціями, підприємствами з питань міжнаціональних
відносин,

соціально-політичного

життя

в

області,

діяльності

громадських організацій та політичних партій, рухів, релігійних
організацій, (10 січня – 12 травня 1999 р.), 123 арк.
Ф. 8197. Відділ у справах релігій Одеської обласної державної
адміністрації
Оп. 1. (1994-2005 рр.)
2.222. Спр. 1. Розпорядження Голови ОДА 1994-2000 рр., 7 арк.
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2.223. Спр. 5. Річний статистичний звіт відділу за 1997 р., 7 арк.
2.224. Спр. 6. Річний інформаційний звіт відділу за 1997 р., 17 арк.
2.225. Спр. 7. Листування з Держкомітетом України у справах релігій,
(27 березня 1998 р. – 30 квітня 2004 р.), 57 арк.
2.226. Спр. 8. Річні інформаційний та статистичний звіт відділу за 1998 р.,
27 арк.
2.227. Спр. 11. Річні інформаційний та статистичний звіт відділу за 1999 р.,
26 арк.
Ф. 8239. Одеська обласна Рада
Оп. 1. (1991-2002 рр.)
2.228. Спр. 139. Переписка с представительством Молдовы, обществами,
организациями по вопросам выполнения Закона «О языках в
Украинской

ССР»,

межнациональных

отношений,

религиозных

культов, социально-политической жизни в области и призыва на
службу в Вооруженные Силы, (1 августа – 27 декабря 1994 г.), 33 арк.
2.229. Спр. 165. Распоряжения Председателя областного Совета народных
депутатов №426 – 475. Том 10, (14 ноября – 12 декабря 1994 г.),
175 арк.
2.230. Спр. 166. Распоряжения Председателя областного Совета народных
депутатов №476 – 528. Том 11, (12 декабря – 30 декабря 1994 г.),
169 арк.
2.231. Спр. 239. Распоряжения Председателя областного Совета народных
депутатов №1 – 63. Том 1, (2 января – 7 февраля 1995 г.), 187 арк.
2.232. Спр. 240. Распоряжения Председателя областного Совета народных
депутатов №67 – 113. Том 2, (7 февраля – 6 марта 1995 г.), 212 арк.
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Державний архів Херсонської області, м. Херсон
Ф. Р-1979. Виконавчий комітет Херсонської обласної Ради народних
депутатів (Облвиконком )
Оп. 16. (1944-1995 рр.)
2.233. Спр. 77. Протокол засідання виконкому №4, (20 березня 1992 р.),
146 арк.
2.234. Спр. 134. Протокол засідання виконкому №1, (19 серпня 1994 р.),
108 арк.
2.235. Спр. 137. Протокол засідання виконкому №4, (18 листопада 1994 р.),
41 арк.
2.236. Спр. 175. Протокол засідання виконкому №2, (17 лютого 1995 р.),
297 арк.
2.237. Спр. 176. Протокол засідання виконкому №3, (24 березня 1995 р.),
88 арк.
2.238. Спр. 177. Протокол засідання виконкому №4, (26 квітня 1995 р.),
104 арк.
2.239. Спр. 179. Протокол засідання виконкому №6, (16 червня 1995 р.),
68 арк.
2.240. Спр. 180. Протокол засідання виконкому №7, (21 липня 1995 р.),
95 арк.
Ф. Р-3727. Уповноважені Рад у справах релігій по Херсонській області
Оп. 1. (1944-1995 рр.)
2.241. Спр. 461. Інформаційний звіт за 1992 р. про діяльність релігійних
організацій та виконання Закону України «Про свободу совісті та
релігійні організації» в Херсонській області, 17 арк.
2.242. Спр. 462. Довідки про дотримання законодавства про релігійні культи
в районах області, (7 жовтня – 25 листопада 1992 р.), 5 арк.
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2.243. Спр. 463. Листування з Радою у справах релігій при Кабінеті
Міністрів, ОДА, общинами про діяльність релігійних громад, питання
стосовно споруд та інше, (1993 р.), 36 арк.
2.244. Спр. 465. Інформаційний звіт за 1993 р. про стан та діяльність
релігійних організацій та виконання Закону України «Про свободу
совісті та релігійні організації» в Херсонській області, 13 арк.
2.245. Спр. 468. Листування з Радою у справах релігій при Кабінеті
Міністрів,

ОДА,

общинами

про

релігійні

громади,

їх

дії,

взаємовідносини з органами влади, культові приміщення та інше,
(1994 р.), 71 арк.
2.246. Спр. 469. Інформаційний звіт про стан та діяльність релігійних
організацій в 1994 р. в Херсонській області, 14 арк.
2.247.

Спр.

472.

Листування

з

Міністерством

України

у

справах

національностей, міграції та культів, адміністраціями про релігійні
громади, взаємовідносини з органами влади, культові приміщення та
інше, (1995 р.), 65 арк.
2.248. Спр. 473. Інформаційний звіт про стан та діяльність релігійних
організацій в 1995 р. та виконання Закону України «Про свободу
совісті та релігійні організації» в Херсонській області, 18 арк.
2.249. Спр. 474. Запрошення релігійних общин іноземним громадянам,
(1995 р.), 60 арк.
Ф. 4067. Херсонська обласна державна адміністрація
Оп. 1. (1992-1998 рр.)
2.250. Спр. 4. Постанови КМУ про виключення окремих об’єктів (у т.ч.
Спаського /Катериненського/ собору у м. Херсоні) із переліку
культових споруд – визначних пам’яток архітектури, які не підлягають
передачі у постійне користування релігійним організаціям, виділення
квартир для сімей, які були евакуйовані в 1986 р. до Молдови і виявили
бажання повернутись в Україну, надання допомоги господарствам, що
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потерпіли від засухи та інше та документи (розпорядження, інформації)
про їх виконання в області №240-730, (15 травня 1992 р. – 25 червня
1993 р.), 60 арк.
2.251. Спр. 7. Розпорядження Представника Президента України №20 р –
49 р, (5 травня – 29 травня 1992 р.), 143 арк.
2.252. Спр. 9. Розпорядження Представника Президента України №96 р –
134 р, (1 липня – 31 липня 1992 р.), 224 арк.
2.253. Спр. 11. Розпорядження Представника Президента України №180 р –
229 р, (2 вересня – 29 вересня 1992 р.), 143 арк.
2.254. Спр. 13. Розпорядження Представника Президента України №264 р –
309 р, (2 листопада – 30 листопада 1992 р.), 182 арк.
2.255. Спр. 14. Розпорядження Представника Президента України №310 р –
365 р, (1 грудня – 31 грудня 1992 р.), 273 арк.
2.256. Спр. 67. Звіт листування з Адміністрацією Президента України,
відділом у справах релігій, релігійними громадами про стан та
діяльність релігійних організацій, дотримання законодавства про
свободу совісті, повернення культових приміщень, (4 січня – 13 грудня
1993 р.), 32 арк.
2.257. Спр. 71. Розпорядження Представника Президента України №57 – 114,
(1 березня – 29 березня 1993 р.), 240 арк.
2.258. Спр. 72. Розпорядження Представника Президента України №115 –
151, (1 квітня – 30 квітня 1993 р.), 190 арк.
2.259. Спр. 74. Розпорядження Представника Президента України №185 –
220, (4 червня – 29 червня 1993 р.), 206 арк.
2.260. Спр. 75. Розпорядження Представника Президента України №221 –
266, (1 липня – 30 липня 1993 р.), 167 арк.
2.261. Спр. 77. Розпорядження Представника Президента України №296 –
325, (1 вересня – 22 вересня 1993 р.), 96 арк.
2.262. Спр. 80. Розпорядження Представника Президента України №391 –
433, (6 грудня – 31 грудня 1993 р.), 143 арк.
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2.263. Спр. 123. Розпорядження Представника Президента України №17 – 48,
(1 лютого – 28 лютого 1994 р.), 223 арк.
2.264. Спр. 124. Розпорядження Представника Президента України №49 – 70,
(1 березня – 31 березня 1994 р.), 143 арк.
2.265. Спр. 125. Розпорядження Представника Президента України №71 – 96,
(1 квітня – 28 квітня 1994 р.), 90 арк.
2.266. Спр. 126. Розпорядження Представника Президента України №97 –
124, (5 травня – 31 травня 1994 р.), 97 арк.
2.267. Спр. 127. Розпорядження Представника Президента України №125 –
149, (2 червня – 28 червня 1994 р.), 93 арк.
2.268. Спр. 145. Розпорядження Голови ОДА №5 – 53, (6 жовтня – 31 жовтня
1995 р.), 121 арк.
2.269. Спр. 146. Розпорядження Голови ОДА №54 – 99, (2 листопада –
29 листопада 1995 р.), 113 арк.
2.270. Спр. 147. Розпорядження Голови ОДА №100 – 201, (1 грудня –
29 грудня 1995 р.), 330 арк.
2.271. Спр. 155. Розпорядження Голови ОДА №74 – 147, (2 лютого –
29 лютого 1996 р.), 293 арк.
2.272. Спр. 156. Розпорядження Голови ОДА №148 – 220, (1 березня –
28 березня 1996 р.), 386 арк.
2.273. Спр. 158. Розпорядження Голови ОДА №310 – 364, (6 травня –
31 травня 1996 р.), 192 арк.
2.274. Спр. 160. Розпорядження Голови ОДА №415 – 517, (1 липня –
31 липня 1996 р.), 376 арк.
2.275. Спр. 161. Розпорядження Голови ОДА №518 – 590, (1 серпня –
29 серпня 1996 р.), 270 арк.
2.276. Спр. 163. Розпорядження Голови ОДА №685 – 782, (1 жовтня –
31 жовтня 1996 р.), 322 арк.
2.277. Спр. 165. Розпорядження Голови ОДА №862 – 937, (2 грудня –
31 грудня 1996 р.), 435 арк.
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2.278. Спр. 202. Розпорядження Голови ОДА №122 – 188, (3 березня –
31 березня 1997 р.), 259 арк.
2.279. Спр. 204. Розпорядження Голови ОДА №263 – 332, (3 травня –
31 травня 1997 р.), 213 арк.
2.280. Спр. 205. Розпорядження Голови ОДА №333 – 390, (2 червня –
27 червня 1997 р.), 166 арк.
2.281. Спр. 208. Розпорядження Голови ОДА №565 – 623, (1 вересня –
30 вересня 1997 р.), 232 арк.
2.282. Спр. 210. Розпорядження Голови ОДА №714 – 763, (4 листопада –
26 листопада 1997 р.), 167 арк.
2.283. Спр. 211. Розпорядження Голови ОДА №764 – 854, (1 грудня –
31 грудня 1997 р.), 361 арк.
2.284. Спр. 252. Розпорядження Голови ОДА №1 – 28, (6 січня – 29 січня
1998 р.), 172 арк.
2.285. Спр. 253. Розпорядження Голови ОДА №29 – 80, (2 лютого –
28 лютого 1998 р.), 230 арк.
2.286. Спр. 254. Розпорядження Голови ОДА №81 – 136, (3 березня –
30 березня 1998 р.), 241 арк.
2.287. Спр. 255. Розпорядження Голови ОДА №137 – 187, (1 квітня –
30 квітня 1998 р.), 237 арк.
2.288. Спр. 256. Розпорядження Голови ОДА №188 – 224, (4 травня –
29 травня 1998 р.), 127 арк.
2.289. Спр. 257. Розпорядження Голови ОДА №225 – 281, (1 червня –
29 червня 1998 р.), 190 арк.
2.290. Спр. 258. Розпорядження Голови ОДА №282 – 384, (3 липня –
31 липня 1998 р.), 292 арк.
2.291. Спр. 259. Розпорядження Голови ОДА №385 – 453, (3 серпня –
31 серпня 1998 р.), 201 арк.
2.292. Спр. 260. Розпорядження Голови ОДА №454 – 520, (1 вересня –
28 вересня 1998 р.), 197 арк.
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2.293. Спр. 261. Розпорядження Голови ОДА №521 – 602, (1 жовтня –
30 жовтня 1998 р.), 265 арк.
2.294. Спр. 262. Розпорядження Голови ОДА №603 – 677, (2 листопада –
30 листопада 1998 р.), 290 арк.
2.295. Спр. 263. Розпорядження Голови ОДА №678 – 746, (1 грудня –
22 грудня 1998 р.), 249 арк.
3. Документи та матеріали поточних архівів православних організацій і
державних установ
3.296.

Архієпископ Херсонський

і

Таврійський Даміан:

біографічні

відомості. – Поточний архів Кафедрального собору Стрітення
Господнього

УПЦ КП у Херсоні. – 1 арк.

3.297. Благословення Патріарха Київського і всієї України Димитрія №33 від
11 березня 1995 р. – Поточний архів храму Покрови Пресвятої
Богородиці УАПЦ (о) у Цюрупинську Херсонської області. – 1 арк.
3.298. Годовой отчет по Одесской епархии за 1991 г. – Поточний архів
Одеської єпархії УПЦ. – 64 арк.
3.299. Годовой отчет по Одесской епархии за 1999 г. – Поточний архів
Одеської єпархії УПЦ. – 400 арк.
3.300. Годовой отчет по Херсонской епархии за 1991 г. – Поточний архів
Херсонської єпархії архів УПЦ. – 14 арк.
3.301. Годовой отчет по Херсоно-Таврической епархии за 1995 г. – Архів
Канцелярії Київської Митрополії УПЦ. – 40 арк.
3.302. Дані про кількість культових будівель, що є у власності або
користуванні релігійних громад в Миколаївській області станом на 1
січня 1994 р. – Поточний архів відділу у справах національностей та
релігій Миколаївської ОДА. – 2 арк.
3.303. Дані про кількість релігійних організацій, служителів культу,
недільних шкіл та релігійних періодичних видань станом на 1 січня

221

1994 р. – Поточний архів відділу у справах національностей та релігій
Миколаївської ОДА. – 2 арк.
3.304. Дані про кількість релігійних організацій в Миколаївській області
станом на 1 січня 1996 р. – Поточний архів відділу у справах
національностей та релігій Миколаївської ОДА. – 3 арк.
3.305. Даты по истории Свято-Сретенского храма. – Поточний архів
Кафедрального собору Стрітення Господнього УПЦ КП у Херсоні. –
2 арк.
3.306. Доповнення до інформаційного звіту відділу у справах релігій
Миколаївської ОДА за 1995 р. – Поточний архів відділу у справах
національностей та релігій Миколаївської ОДА. – 2 арк.
3.307. Зміни і доповнення до цивільного статуту Миколаївсько-Херсонської
єпархії УАПЦ. – Поточний архів Кафедрального собору Касперівської
ікони Божої Матері УПЦ КП у Миколаєві. – 1 арк.
3.308.

Зміни

та

доповнення

до

статуту

Єпархіального

управління

Миколаївсько-Херсонської єпархії УПЦ КП. – Поточний архів
Кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері УПЦ КП у
Миколаєві. – 1 арк.
3.309. Інформація службі Президента України по зв’язках із громадськими,
політичними організаціями та рухами про стан релігійного життя в
Миколаївській області від 13 жовтня 1992 р. – Поточний архів відділу у
справах національностей та релігій Миколаївської ОДА. – 4 арк.
3.310. Інформаційний звіт відділу у справах релігій Миколаївської ОДА за
1995 р. – Поточний архів відділу у справах національностей та релігій
Миколаївської ОДА. – 17 арк.
3.311. о. Леонід Сливканич. Витяг з літопису (1991-2014 рр.). – Поточний
архів храму Покрови Пресвятої Богородиці УАПЦ (о) у Цюрупинську
Херсонської області. – 14 с.
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3.312. Отчет о деятельности Херсонской епархии УПЦ КП за 1998-2004 гг. –
Поточний

архів

Кафедрального

собору

Стрітення

Господнього

УПЦ КП у Херсоні. – 10 арк.
3.313. Отчет по Николаевской епархии за 1993 г. – Архів Канцелярії
Київської Митрополії УПЦ. – 62 арк.
3.314. Отчет по Николаевской епархии за 1994 г. – Архів Канцелярії
Київської Митрополії УПЦ. – 41 арк.
3.315. Отчет по Николаевской епархии за 1995 г. – Архів Канцелярії
Київської Митрополії УПЦ. – 43 арк.
3.316. Отчет по Николаевской епархии за 1996 г. – Архів Канцелярії
Київської Митрополії УПЦ. – 35 арк.
3.317. Отчет по Николаевской епархии за 1997 г. – Архів Канцелярії
Київської Митрополії УПЦ. – 41 арк.
3.318. Отчет по Николаевской епархии за 1998 г. – Архів Канцелярії
Київської Митрополії УПЦ. – 32 арк.
3.319. Отчет по Николаевской епархии за 1999 г. – Архів Канцелярії
Київської Митрополії УПЦ. – 34 арк.
3.320. Отчет по Херсоно-Таврической епархии за 1996 г. – Архів Канцелярії
Київської Митрополії УПЦ. – 45 арк.
3.321. Отчет по Херсонской епархии за 1997 г. – Поточний архів Херсонської
єпархії архів УПЦ. – 30 арк.
3.322. Отчет по Херсоно-Таврической епархии за 1998 г. – Архів Канцелярії
Київської Митрополії УПЦ. – 56 арк.
3.323. Пояснювальна записка до статистичного звіту за 1993 р. – Поточний
архів відділу у справах національностей та релігій Миколаївської ОДА.
– 2 арк.
3.324. Прошение о принятии под первосвятительский омофор клир и общину
храма Сретения Господня г. Херсона. – Поточний архів Кафедрального
собору Стрітення Господнього УПЦ КП у Херсоні. – 1 арк.
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3.325. Реєстр кліру та парафій Таврійської єпархії УАПЦ станом на 25 грудня
1999 року Божого. –

Поточний архів храму Покрови Пресвятої

Богородиці УАПЦ (о) у Цюрупинську Херсонської області. – 2 арк.
3.326. Свідоцтво про реєстрацію статуту Єпархіального управління ОдеськоБалтської єпархії УПЦ КП №289 від 30 листопада 1992 р. – Поточний
архів Кафедрального собору Різдва Христового УПЦ КП в Одесі. –
1 арк.
3.327. Свідоцтво про реєстрацію Управління Херсонської єпархії УПЦ КП
№101 від 21 жовтня 1997 р. – Поточний архів Кафедрального собору
Стрітення Господнього УПЦ КП у Херсоні. – 1 арк.
3.328.

Свідоцтво про реєстрацію статуту Єпархіального управління
Таврійської єпархії УАПЦ №112 від 25 грудня 1997 р. – Поточний
архів храму Покрови Пресвятої Богородиці УАПЦ (о) у Цюрупинську
Херсонської області. – 1 арк.

3.329. Список релігійних громад Херсонської області станом на 2014 р. –
Поточний архів відділу комунікацій з громадськістю, з питань релігій
та національностей Херсонської ОДА. – 101 арк.
3.330. Статистические данные ОДС в период с 1990 г. по 2000 г. – Поточний
архів ОДС. – 3 арк.
3.331. Указ «Про призначення єпископа Романа керуючим Херсонською,
Миколаївською,

Дніпропетровською,

Одеською,

Запорізькою,

Донецькою і Луганською єпархіями» №11 від 22 січня 1991 р. –
Поточний архів храму на честь ікони Божої Матері «Всіх скорботних
Радість» УАПЦ у Вінниці. – 1 арк.
3.332. Указ «Про призначення єпископа Миколаївського і Херсонського
Романа тимчасово керуючим Рівненсько-Острозькою єпархією» №303
від 7 листопада 1991 р. – Поточний архів храму на честь ікони Божої
Матері «Всіх скорботних Радість» УАПЦ у Вінниці. – 1 арк.
3.333.

Указ «Про призначення керуючим Миколаївсько-Херсонською
єпархією Преосвященного Володимира єпископа Вінницького і
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Брацлавського».

–

Поточний

архів

Кафедрального

собору

Касперівської ікони Божої Матері УПЦ КП у Миколаєві. – 1 арк.
3.334. Указ Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета «Про
прийняття до складу УПЦ КП парафії Стрітення Господнє м. Херсона»
№116 від 16 вересня 1997 р. – Поточний архів Кафедрального собору
Стрітення Господнього УПЦ КП у Херсоні. – 1 арк.
3.335. Указ Патріарха Київського і всієї України Димитрія від 4 жовтня 1997
р. – Поточний архів Свято-Дмитрівського храму УАПЦ (о) у Харкові. –
1 арк.
3.336. Указ Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета №186 від
12 грудня 1998 р. – Поточний архів Кафедрального собору
Касперівської ікони Божої Матері УПЦ КП у Миколаєві. – 1 арк.
3.337. Указ Патріарха Київського і всієї України Димитрія від 23 березня
1999 р. – Поточний архів храму Покрови Пресвятої Богородиці
УАПЦ (о) у Цюрупинську Херсонської області. – 1 арк.
4. Збірники документів і матеріалів, довідники та словники
4.338. Архіпастирське служіння Святійшого Патріарха Київського і всієї
Руси-України Філарета за 50 років в архієрейському сані: [В 3 т.] – К.:
Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2011. – Т. 1: 1969 –
1990 роки. – 642 с.
4.339. Архіпастирське служіння Святійшого Патріарха Київського і всієї
Руси-України Філарета за 50 років в архієрейському сані: [В 3 т.] – К.:
Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2011. – Т. 2: 1996 –
2004 роки. – 758 с.
4.340.

Атеистический словарь / А.И. Абдусамедов, Р.М. Алейник,
Б.А. Алиева и др.; Под общ. ред. М.П. Новикова [2-е изд., испр. и доп.].
– М.: Политиздат, 1985. – 512 с.
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4.341. Дещиця М. Малий український церковно-історичний словник /
М. Дещиця. – Львів: Видавництво «Основа», 1994. – 152 с.
4.342. Новейший словарь религиоведения / авт.-сост. О.К. Садовников,
Г.В. Згурский; под ред. С.Н. Смоленского. – Ростов н/Д: Феникс, 2010.
– 444 с.
4.343. Протопопов А.О. Правовые основы свободы совести и деятельности
религиозных обьединений в странах СНГ и Балтии. Сборник правовых
актов / А.О. Протопопов. – М.: Юриспруденция, 2002. – 240 с.
4.344. Релігієзнавчий словник / За ред. А. Колодного і Б. Лобовика. – К.:
Четверта хвиля, 1996. – 392 с.
4.345.

Религия: Энциклопедия / Сост. и общ. ред. А.А. Грицанов,
Г.В. Синило. – Мн.: Книжный Дом, 2007. – 960 с.

4.346. Русская Православная Церковь в советское время (1917-1991):
материалы и документы по истории отношений между государством и
Церковью: [в 2-х книгах: перевод с немецкого] / сост. Г. Штриккер. –
М.: Пропилеи, 1995.
4.347. Статут про управління Української Православної Церкви. – К.: УПЦ
Київська Митрополія, 2008. – 44 с.
4.348. Українська Православна Церква на межі тисячоліть. Документи і
матеріали. – К.: Видавничий відділ УПЦ, 2012. – 286 с.
4.349. Шевченко В.М. Словник-довідник з релігієзнавства / В.М. Шевченко.
– К.: Наук. думка, 2004. – 560 с.
5. Індивідуальні монографії
5.350. Арістова А.В. Релігійні конфлікти в сучасному світі: природа, вияви,
шляхи врегулювання: монографія / А.В. Арістова. – К.: НТУ, 2007. –
336 c.
5.351. Архієпископ Ігор Ісіченко. Історія Христової Церкви в Україні /
Архієпископ Ігор Ісіченко – Х.: Акта, 2003. – 472 с.
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5.352. Драбинко А. Православие в посттоталитарной Украине (вехи
истории) / А. Драбинко. – К.: Издание Свято-Успенской КиевоПечерской Лавры, 2002. – 288 с.
5.353. Єленський В.Є. Релігія після комунізму. Релігійно-соціальні зміни в
процесі трансформацій центрально і східноєвропейських суспільств:
фокус на Україні / В.Є. Єленський. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова,
2002. – 419 с.
5.354. Здіорук С.І. Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні ХХІ ст.:
Монографія / С.І. Здіорук. – К.: Знання України, 2005. – 552 с.
5.355. Колодний А.М. Україна в її релігійних виявах. Монографія /
А.М. Колодний. – Львів: СПОЛОМ, 2005. – 336 с.
5.356. Палінчак М.М. Держава і церква у постсоціалістичних суспільствах
(на прикладі країн Центральної Європи та України): Монографія /
М.П. Палінчак. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2014. – 408 с.
5.357. Панченко П.П. Релігійні конфесії в Україні (40-і – початок 90-х рр.) /
П.П. Панченко. – К.: Ін-т історії України АН України, 1993. – 49 с.
5.358. Панченко П.П. Релігійні конфесії в Україні в контексті історизму /
П.П. Панченко. – К.: Український Центр духовної культури, 2003. –
100 с.
5.359. Пащенко В. Православ’я в новітній історії України. Ч – 2 /
В. Пащенко. – Полтава, 2001. – 736 с.
5.360. Пащенко В. Православна церква в тоталітарній державі. Україна 1940
– початок 1990-х років / В. Пащенко. – Полтава: АСМІ, 2005. – 630 с.
5.361. Саган О.Н. Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний стан /
О.Н. Саган. – К.: Світ знань, 2004. – 912 с.
5.362. Священик Ростислав Ярема. Розкольницькі рухи в українському
Православ’ї у ХХ-ХХІ століттях / священик Ростислав Ярема. – К.,
2008. – 148 с.
5.363. Стоцький Я. Релігійна ситуація в Україні: проблеми і тенденції
розвитку (1988-1998 рр.) / Я. Стоцький. – Тернопіль, 1999. – 120 с.
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5.364.

Шайкан

В.О.

Колабораціонізм

на території

рейхскомісаріату

«Україна» і військової зони в роки Другої світової війни. Монографія /
В.О. Шайкан. – Кривий Ріг: «Мінерал», 2005. – 466 с.
5.365.

Шуба

О.В.

Релігія

в

етнонаціональному

розвитку

України

(політологічний аналіз) / О.В. Шуба. – К.: Криниця, 1999. – 324 с.
5.366. Яковенко Н. Вступ до історії / Н. Яковенко. – К.: Видавництво
«Часопис «Критика», 2007. – 374 с.
6. Колективні монографії
6.367.

Борисова О.В.

Історичні

підвалини

Київського

патріархату

/

О.В. Борисова, А.О. Климов. – Луганськ: Альма-матер, 2001. – 118 с.
6.368. Державно-церковні відносини: світовий досвід і Україна (історикополітичний аналіз): Монографія / С.В. Сьомін, Ю.Г. Кальниш,
В.М. Петрик, В.В. Остроухов. За ред. І.І. Тимошенка. – К.: Вид-во
Європ. ун-ту, 2002. – 136 с.
6.369.

Єленський В.Є. Релігія. Церква. Молодь / В.Є. Єленський,
В.П. Перебенесюк. – К.: А.Л.Д., 1996. – 160 с.

6.370. Історія православної церкви в Україні: Збірка наукових праць. – К.:
Четверта хвиля, 1997. – 292 с.
6.371. Історія релігії в Україні: [у 10-ти т.] / редкол.: А. Колодний (голова) та
ін. – Т. 10. Релігія і Церква років незалежності України / за ред. проф.
А. Колодного. – Дрогобич: Коло, 2003. – 616 с.
6.372. Курас І.Ф. Релігія і політика в сучасній Україні / І.Ф. Курас,
М.Ф. Рибачук, М.І. Кирюшко, П.І. Фещенко. – К.: Інститут політичних
і етнонаціональних досліджень НАН України, 2000. – 272 с.
6.373. Реєнт О.П. Українська національна ідея і християнство / О.П. Реєнт,
О.Є. Лисенко. – К.: «Богдана», 1997. – 128 с.
6.374. Релігія і нація в суспільному житті України й світу / За ред.
Л.О. Филипович – К.: Наукова думка, 2006. – 287 с.
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6.375. Релігійна політика в Україні у 1960-х – 1980-х роках і сучасна
практика міжконфесійних відносин / П.М. Бондарчук, В.М. Даниленко,
В.О. Крупина, О.Н. Кубальський; відп. ред. В.М. Даниленко. – К.:
Інститут історії України НАН України, 2010. – 210 с.
7. Зарубіжні видання
7.376. Митрохин Н. Русская православная церковь: современное состояние и
актуальные проблемы / Н. Митрохин. – М.: Новое литературное
обозрение, 2004. – 648 с.
7.377. Мосс В. Православная церковь на перепутье (1917-1999) / В. Мосс;
пер. с анг. Т. Сенина. – СПб.: Алетейя, 2001. – 405 с.
7.378. Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в ХХ веке /
Д.В. Поспеловский. – М.: Республика, 1995. – 511 с.
7.379. Протоиерей Владислав Цыпин. История Русской Православной
Церкви: Синодальный и новейший периоды (3-е изд., испр.) /
Протоиерей Владислав Цыпин. – М.: Изд-во «Сретенского монастиря»,
2007. – 816 с.
7.380. Хомчук О.О. Церква поза церковною огорожею: розколи і руйнація
Української Православної Церкви в пошуках «константинопольського
визнання» / О.О. Хомчук. – Чікаґо, Іллінойс, 2002. – 621 с.
7.381. Davis N.A Long walk to church: a contemporary history of Russian
Orthodoxy / N.A. Davis. – Boulder, Colorado: Westview Press, 1995. –
381 p.
7.382. Kuzio T. In search of unity and autocephaly: Ukraine’s Orthodox Churches’
/ T. Kuzio // Religion, State and Society. – 1997. – vol. 25, no. 4. –
P. 393-415.
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8. Автореферати дисертацій
8.383. Бєлікова Н.Ю. Релігійні конфесії України (кінець 80-х–90-і роки ХХ
століття): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук:
07.00.01 – Історія України / Н.Ю. Бєлікова – Донецьк, 2001. – 19 с.
8.384. Білоус О.М. Державно-церковні відносини як об’єкт політологічного
аналізу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук:
23.00.02 – Політичні інститути та процеси / О.М. Білоус. – К., 2004. –
20 с.
8.385. Бутинський В.Я. Юрисдикційний статус українського православ’я і
перспективи канонічного оформлення помісної церкви: релігієзнавчі та
еклезіологічні рефлексії (1991–2013 рр.): автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. філос. наук: 09.00.11 – Релігієзнавство /
В.Я. Бутинський. – Житомир, 2014. – 16 с.
8.386. Кривенко Ю.В. Цивільно-правовий статус релігійних організацій в
Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук:
12.00.03 –

Цивільне право і цивільний процес; Сімейне право;

Міжнародне приватне право / Ю.В. Кривенко. – Одеса, 2007. – 18 с.
8.387. Михайлуца М.І. Православна церква на півдні України в період Другої
світової війни у контексті політики радянського і румунського
режимів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. іст. наук:
07.00.01 – Історія України / М.І. Михайлуца. – К, 2009. – 39 с.
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Скрипниченко // Православна Таврія. – 2000. – січень. – С. 14.
11.4.580. Херсонсько-Таврійське православне братство Святого апостола
Андрія Первозваного // Благовіст Таврії. – 2001. – №12. – С. 3.
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11.4.581. Херсонсько-Таврійське православне братство Святого апостола
Андрія Первозваного // Благовіст Таврії. – 2001. – №13. – С. 2.
11.4.582. Чудинова Е. Наша церковная семья / Е. Чудинова // Православна
Таврія. – 2000. – січень. – С. 14.
12. Електронні видання
12.583.

Піддубна

В.Ф.

Щодо

підстав

набуття

майна

релігійними

організаціями / В.Ф. Піддубна // [Електроний ресурс] // Теорія і
практика правознавства. – 2013. – Вип. 2. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/tipp_2013_2_10.pdf
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ДОДАТКИ
Додаток А
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Додаток Б
Статистичні показники реєстраційного процесу на Півдні України у
1992-1999 рр.
Конфесія

УПЦ

УПЦ КП

УАПЦ

Кількість
зареєстрованих
громад

340

105

13

[2.56, арк. 68; 2.57, арк. 20; 2.58, арк. 129; 2.59, арк. 52; 2.61, арк. 150; 2.62,
арк. 111; 2.64, арк. 52; 2.65, арк. 29; 2.66, арк. 151; 2.67, арк. 183; 2.68, арк. 65;
2.72, арк. 85; 2.74, арк. 49; 2.75, арк. 178; 2.76, арк. 13; 2.77, арк. 130; 2.55,
арк. 4; 2.112, арк. 160; 2.113, арк. 64; 2.114, арк. 188; 2.115, арк. 53; 2.116, арк.
150; 2.117, арк. 113; 2.79, арк. 243; 2.80, арк. 194; 2.81, арк. 185; 2.82, арк. 198;
2.84, арк. 155; 2.85, арк. 36; 2.86, арк. 8-77; 2.87, арк. 95; 2.88, арк. 51; 2.89,
арк. 16; 2.91, арк. 90-239; 2.92, арк. 120-136; 2.93, арк. 37; 2.94, арк. 6; 2.95,
арк. 55; 2.96, арк. 152-165; 2.97, арк. 4; 2.98, арк. 225; 2.99, арк. 115-133;
2.100, арк. 130-153; 2.101, арк. 19-48; 2.102, арк. 42; 2.103, арк. 62-81; 2.104,
арк. 38-154; 2.105, арк. 41; 2.106, арк. 105; 2.107, арк. 117-150; 2.108, арк. 167;
2.109, арк. 3; 2.110, арк. 207; 2.118, арк. 140-160; 2.119, арк. 215-222; 2.120,
арк. 9-258; 2.121, арк. 23-141; 2.123, арк. 46-53; 2.124, арк. 8-221; 2.125, арк.
161; 2.126, арк. 4-138; 2.127, арк. 213-220; 2.128, арк. 82-251; 2.129, арк. 32;
2.131, арк. 52-205; 2.132, арк. 5-137; 2.229, арк. 82-169; 2.230, арк. 1; 2.231,
арк. 97-149; 2.232, арк. 1-165; 2.133, арк. 119-212; 2.134, арк. 105; 2.135, арк.
45; 2.136, арк. 81; 2.137, арк. 179; 2.138, арк. 224; 2.139, арк. 228; 2.140, арк.
44-180; 2.141, арк. 226; 2.142, арк. 196; 2.144, арк. 54; 2.146, арк. 44; 2.148,
арк. 14-23; 2.149, арк. 194-216; 2.154, арк. 1-22; 2.155, арк. 199-212; 2.156, арк.
94; 2.157, арк. 210-222; 2.159, арк. 154; 2.160, арк. 78-89; 2.161, арк. 74; 2.162,
арк. 195-208; 2.163, арк. 180; 2.164, арк. 125; 2.165, арк. 202; 2.166, арк. 73114; 2.167, арк. 61-168; 2.169, арк. 237; 2.170, арк. 186; 2.171, арк. 179; 2.172,
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арк. 82-164; 2.174, арк. 231; 2.175, арк. 46-227; 2.176, арк. 187-214; 2.177, арк.
121-241; 2.178, арк. 79-167; 2.179, арк. 208; 2.180, арк. 118; 2.181, арк. 170;
2.183, арк. 21; 2.184, арк. 23-112; 2.185, арк. 174-198; 2.186, арк. 187; 2.187,
арк. 14-176; 2.188, арк. 225; 2.189, арк. 12-198; 2.190, арк. 228-241; 2.191, арк.
156-240; 2.192, арк. 14; 2.193, арк. 68; 2.195, арк. 209; 2.199, арк. 207; 2.200,
арк. 120-158; 2.201, арк. 167-192; 2.202, арк. 133-143; 2.203, арк. 142; 2.204,
арк. 130-141; 2.205, арк. 1-145; 2.206, арк. 214; 2.207, арк. 71-120; 2.208, арк.
11; 2.209, арк. 15; 2.210, арк. 207; 2.211, арк. 96-107; 2.212, арк. 231; 2.213,
арк. 234; 2.214, арк. 214; 2.215, арк. 213-226; 2.216, арк. 1-168; 2.217, арк. 112;
2.251, арк. 62; 2.252, арк. 140; 2.253, арк. 131; 2.254, арк. 13; 2.255, арк. 104;
2.257, арк. 105; 2.258, арк. 115; 2.259, арк. 4; 2.260, арк. 123; 2.261, арк. 4;
2.262, арк. 84; 2.263, арк. 167; 2.264, арк. 120; 2.265, арк. 67; 2.266, арк. 62;
2.267, арк. 51; 2.234, арк. 19; 2.235, арк. 30; 2.236, арк. 250; 2.237, арк. 39;
2.238, арк. 86; 2.239, арк. 61; 2.240, арк. 94; 2.268, арк. 101; 2.269, арк. 42;
2.270, арк. 11; 2.274, арк. 122; 2.275, арк. 92; 2.276, арк. 218; 2.277, арк. 216;
2.278, арк. 9; 2.279, арк. 71; 2.280, арк. 130; 2.281, арк. 65; 2.282, арк. 54-125;
2.283, арк. 118; 2.284, арк. 46; 2.285, арк. 70; 2.286, арк. 32; 2.287, арк. 70;
2.288, арк. 53; 2.289, арк. 102; 2.290, арк. 102; 2.291, арк. 56; 2.292, арк. 40;
2.293, арк. 21; 2.294, арк. 114; 2.295, арк. 147].
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Додаток В
Правлячі архієреї південноукраїнських єпархій УПЦ у 1991-1999
рр.
Одеський та Ізмаїльський
п/
№

1.

2.

Херсонський і Таврійський

Ієрарх

Роки
п/
керуван №
ня
єпархіє
ю
Архієпископ 11
1.
Лазар
(в лютого
миру
1991 –
Ростислав
20
Пилипович
червня
Швець)
1992 рр.
Митрополит 20
в.о
Агафангел (в червня
миру Олексій 1992 р.
Михайлович –
до
Саввін)
тепер
2.

3.

4.

Ієрарх

Роки
п/
керуван №
ня
єпархіє
ю
Митрополит 20
в.о
Леонтій
(в лютого
миру
Іван 1991 –
Опанасович
23 січня
Гудимов)
1992 рр.
Архієпископ січеньЛазар
(в квітень
миру
1992 р.
Ростислав
Пилипович
Швець)
Єпископ/Арх
ієпископ
Іларіон
(в
миру Роман
Васильович
Шукало)
Єпископ Іов
(в
миру
Віктор
Федорович
Смакоуз)

1.

6 квітня 2.
1992 –
11
червня
1997 рр.

Миколаївський і
Вознесенський
Ієрарх
Роки
керува
ння
єпархіє
ю
Єпископ
26
Василій
(в червня
миру
–
25
Всеволод
серпня
Степанович
1992 р.
Васильцев)
Єпископ
25
Варфоломій
серпня
(в
миру 1992 –
Віктор
22
Володимиро червня
вич Ващук)
1993
рр.
Єпископ
22
Питирим (в червня
миру Микола 1993 р.
Петрович
–
до
Старинський тепер
)

11
червня
1997 30
березня
1999 рр.
Архієпископ 30
Іонафан
(в березня
миру
1999 Анатолій
22
Іванович
листопа
Єлецьких)
да 2006
рр.

[3.313, арк. 9; 10.419, с. 4; 10.446, с. 122; 11.2.488, с. 32-34; 11.3.553, с. 1, 3;
11.4.558, с. 6; 11.4.567, с. 3; 11.4.573, с. 1]
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Додаток Г
Статистика викладацького складу Одеської духовної семінарії
(1990-2000 рр.)
Навчальний
рік
1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
[3.330, арк. 1-3]

Кількість осіб
21
24
27
22
21
22
24
23
24
28
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Додаток Ґ
Статистика випускників Одеської духовної семінарії (сектор
денного навчання) (1991-1999 рр.)
Рік
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Кількість осіб
57
49
64
42
42
48
55
41
53
Статистика випускників Одеської духовної семінарії (сектор
заочного навчання) (1993-1999 рр.)

Рік
Кількість

1993
34

осіб
[11.2.482, c. 28]

1994
133

1995
140

1996
67

1997
69

1998
97

1999
78
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Додаток Д

[2.228, арк. 7]
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Додаток Е
Церковний термінологічний словник
Автокефалія – (від. грецьк. autos – сам, kephale – голова) – самоврядування,
адміністративна незалежність помісних православних церков.
Амвон – (від грецьк. ambon – рай гори) – підвищене місце у християнському
храмі напроти престолу, перед т.зв. царськими вратами, які ведуть до вівтаря.
З амвону проголошують проповіді і єктенії, читають Євангелії під час
богослужіння.
Архієрей – (від грецьк. arhiereus – старший священик) – у православ’ї
загальна назва вищих церковних ієрархів (єпископів, архієпископів,
митрополитів, патріарха) з числа т.зв. чорного, тобто чернецького
духовенства.
Біле духовенство – одружені священики та не монашествуючі целібатні
священики. До нього відносяться диякон (іподиякон; диякон; протодиякон)
та священик (пресвітер) (ієрей; протоієрей; митрофорний протоієрей;
протопресвітер).
Вікарій – (від лат. vicarius – заступник, намісник) – в православній церкві
архієрей, який не має своєї єпархії та допомагає в управлінні іншому
архієрею.
Владика – те саме, що й єпископ, архієпископ, митрополит.
Диякон – (від грецьк. diakonos - служитель) – в християнстві представник
нижчого рангу (ієрархічного ступеня) духовенства (розташований нижче
пресвітера – священика і єпископа). Як правило, виконує роль помічника
пресвітера чи архієрея у здійсненні богослужінь.
Екзарх – (грецьк. exarchos – глава, намісник) – в сучасному православ’ї глава
екзархату (церковний округ, наділений певною самостійністю у справах
управління), а також звання настоятелів деяких зарубіжних церковних
подвір’їв.
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Єпархія – (грецьк. eparchia – володарювання) – церковно-адміністративний
округ

у

християнській

церкві

на

чолі

з

єпархіальним

архієреєм

(митрополитом, архієпископом, єпископом). В Українському православ’ї
єпархія складається з кількох благочиній (або деканатів), що в свою чергу
поділяються на парафії.
Єпископ – (грецьк. episkopus – наглядач, охоронець) – вищий ієрарх у
більшості християнських церков, узагальнена назва всіх архієреїв (патріарх,
митрополит, архієпископ, єпископ).
Ієрарх – (від грецьк. hieros – священий і arche – влада) – представник вищого
християнського

духовенства

(Папа,

патріарх,

митрополит,

кардинал,

архієпископ, єпископ).
Інтронізація – акт возведення на престол (трон) новообраного Папи (в РКЦ)
або патріарха (в православ’ї).
Канонізація – (від лат. сanonisatio – узаконюю) – особливий акт церковної
влади, за яким померлий подвижник віри і благочестя вшановується як
святий.
Клір – (від грецьк. kleros – дослівно жереб) – у християнській церкві
узагальнена назва священнослужителів.
Міжконфесійні відносини – це стосунки між представниками (як
духовенством, так і віруючими) різних церков, складовими яких є співпраця,
конкурентна боротьба та конфлікти.
Неофіт – (грецьк. neophytos) – у широкому значенні новонавернений до будьякої релігії.
Обитель – те саме, що й монастир.
Омофор – складова облачення архієрея, що накидається на плечі. У
переносному розумінні – духовне заступництво.
Патріархія – церковна область, що підлягає патріархові. Термін Патріархія
вживається також для позначення вищої влади окремих автокефальних
православних церков.
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Послушник (послушниця) – особа, що готується до чернечого постригу і
проходить випробний термін, виконуючи різного роду обов’язки під час
церковної служби і в монастирському господарстві.
Предстоятель – найменування єпископів, які очолюють церкву.
Релігійна громада (приход або парафія) – первинна організаційна
структурна одиниця в загальній системі церкви, як інституції; один із її типів.
Святійший, Блаженніший, Високопреосвященніший, Преосвященніший
– форми звертання до архієреїв православної церкви та частина їх офіційного
титулування.
Священик – у православ’ї сан служителя культу, якому надано право
самостійно здійснювати богослужіння і таїнства (крім священства). Офіційна
церковна назва священика – ієрей, пресвітер.
Священнослужителі – служителі релігійного культу в православних та
католицьких церквах, зведені в духовний сан диякона, священика і єпископа.
Священнослужителі (крім диякона) наділені правом самостійно відправляти
богослужіння,

обряди,

таїнства.

Однак,

таїнство

священства

може

здійснювати лише священнослужитель єпископського рангу.
Священний Синод УПЦ та УПЦ КП (Патріарша Рада в УАПЦ) – є
органом управління у період між Соборами.
Симонія – купівля і продаж церковних посад або духовного сану.
Собор – 1) Кафедральний чи головний храм міста або монастиря, де
здійснюють богослужіння особи вищої духовної ієрархії; храми, що мають
особливе значення; 2) зібрання представників певної чи кількох церков для
обговорення і вирішення питань віровчення, внутрішнього устрою і
дисципліни, моральної поведінки членів церкви тощо. Собори розрізняють за
значенням, яке вони відіграють у житті віруючих (вселенські і помісні), за
назвами церков, країн чи народів, у яких вони відбуваються, за складом
членів чи титулом головуючого (архієрейські, монастирські, патріарші і т.д),
а також за тривалістю проведення (тимчасові і постійні), віросповіданням
(православні, протестантські) і таке інше.

257

Ставропігія – (від грецьк. – хрест і стверджую, або вбиваю) – особливий
статус церкви, монастиря чи братства, за яким вони не підлягають владі
місцевого єпархіального архієрея, а підпорядковуються безпосередньо
предстоятелю церкви.
Хіротонія – (від грецьк. cheirotonia – буквально голосування шляхом
підняття рук) – християнський обряд зведення в сан священнослужителя
(диякона, священика, єпископа).
Церковнослужитель – у православ’ї нижчий служитель церкви, який не має
духовного сану і виконує допоміжні функції при відправі церковних служб і
обрядів. До церковнослужителя відносяться псаломщики, паламарі, а також
читці, регенти, півчі.
Чернець, або монах – (від грецьк. monachos – самітний, відлюдний) –
особливо ревний прихильник праведного життя в християнстві, буддизмі та
деяких інших релігіях, який з метою особистого спасіння добровільно
пориває з миром, бере обітниці нестяжання (відмова від приватної власності),
безшлюбності, послуху.
Чорне духовенство – монахи (ченці). До нього відносяться: ієродиякон;
архідиякон;

ієромонах;

митрополит; патріарх.
[4.342; 4.344; 4.345; 4.349]

ігумен;

архімандрит;

єпископ;

архієпископ;

