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відокремлення Церкви від Держави, не реагують належно на зазначену антиукраїнську 
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В с т у п. РЕЛІГІЙНІ БЕЗПЕКА/НЕБЕЗПЕКА УКРАЇНИ  

У ЇХ РЕАЛЬНИХ ВИЯВАХ (Анатолій Колодний) 
 
Безпека – це є стан, при якому ніщо комусь або чому-небудь не 

загрожує. Цим комусь може поставати як окрема особа, так і певна людська 
спільнота, держава, етнос, народ взагалі. Залежно від специфіки стану 
виявляють багато різновидів безпеки. Проте, переглянувши низку словників, 
а водночас і книг з проблем безпеки, ми так і не знайшли предметного 
виокремлення їх авторами самих понять релігійної безпеки чи релігійної 
небезпеки. Їх не розглядають через змістовне чи описове протиставлення, хоч 
терміни ці подеколи зустрічаються. 

Науковці частіше виокремлюють політичну безпеку, якою є діяльність 
людей, суспільства, держави, світового співтовариства народів щодо 
виявлення, запобігання, послаблення, усунення (ліквідації) чи ж відвернення 
загрози їм, здатності призвести їх до загибелі, втрати матеріальних і 
духовних цінностей, завдяки невідшкодуванню заподіяних збитків 
заблокувати їм шляхи до прогресу і розвитку. Це можна зауважити і щодо 
релігійної безпеки. 

Розрізняють різні типи політичної безпеки: за масштабами – 
міжнародна, регіональна і локальна; за рівнем суб’єктності - особиста, 
суспільна, державна, колективна; за суспільними сферами - політична, 
економічна, соціальна, гуманітарна, психологічна, військова, культурна та ін. 
Наявна залежність системи політичної безпеки від характеру можливих 
небезпек і загроз, а також від ефективності і дієздатності системи потенціалу 
держави. 

Виокремлюючи національну безпеку, дослідники сприймають її як 
широке і багатокомпонентне поняття, що включає існуючі військово-
політичні, економічні, екологічні, соціокультурні, інформаційні та інші 
загрози для держави або нації, що складаються в системі глобальних та 
регіональних взаємовідносин країни з іншими країнами, етносами, 
соціальними групами, верствами, політичними силами в країні. Національна 
безпека виявляється через свої суб’єктивні й об’єктивні компоненти, частіше 
розкривається через призму зіткнення національних інтересів, що постають у 
вигляді ідеалів і цілей держави, нації, а чи ж крізь взаємодію системи 
цінностей як найбільш фундаментальних факторів, що визначають цілі, 
засоби та методи взаємодії держав на міжнародній арені і політичних сил в 
країні. Слід відрізняти об’єктивний стан національної безпеки і суб’єктивні 
витлумачення цього стану правлячими чи опозиційними елітами, 
керівниками протидіючих держав тощо. Національна безпека має свої оцінки 
для кожної конкретної держави чи їх військово-політичного союзу. 
Проблеми національної безпеки України вбирають в себе не тільки їх 
загальні характеристики, які можуть бути застосовані до кожної країни, а й 
спеціальні риси, зумовлені труднощами розвитку молодої багатонаціональної 
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держави, яка зіткнулася зі складними геополітичними, економічними, 
екологічними, військовими, а заодно і релігійними факторами свого 
розвитку. 

Релігійний чинник в контексті національної безпеки зустрічається в 
документах з державної політики. Так, в Законі України 2003 р. «Про основи 
національної безпеки України» серед загроз національним інтересам і 
національній безпеці називається «можливість виникнення конфліктів у 
сфері міжетнічних і міжконфесійних відносин, радикалізму та проявів 
екстремізму в діяльності деяких об’єднань національних меншин та 
релігійних громад, загрози проявів сепаратизму на релігійний основі в 
окремих регіонах України» 

Але при цьому в Законі не врахована можливість з’яви протидії 
національній безпеці з боку зарубіжних релігійних центрів, налаштованих 
вороже щодо нашої суверенності і духовної самобутності, антиукраїнську 
діяльність зарубіжних керівних духовних інституцій діючих у нас деяких 
конфесій. В Законі також не врахована наявність в країні кліру, вірян, 
біляцерковних громадських організацій, які вороже налаштовані щодо інших 
конфесійних спільнот і взагалі суспільних інституцій й здатні на 
протистояння не лише іншим конфесіям, а й навіть до протидії в різноманітті 
форм українській державі. Закон не враховує також діяльність в закордонні 
певних Церков, зокрема Московського Патріархату як державних інституцій 
і прагнення їх послідовників в Україні на користь їм чужоземне 
організованими і явно фінансованими «хресними ходами», іншими заходами 
працювати на цю закордонну монархію – в її історичному і нинішньому 
контексті.  

Водночас все ж відзначимо те, що поняття релігійна безпека (а 
водночас і релігійна небезпека) в широкому з’ясуванні їх сутності, природи, 
суб’єктності (повторюся в цьому) нами у релігієзнавчих видруках не 
знайдено. Зауважимо, що при з’ясуванні змісту релігійної безпеки треба 
виходити з того, що ми маємо насамперед мати на оці – постання, безпеку, 
збереження і поширення саме проукраїнських конфесійних спільнот (мова – 
про релігійну безпеку України), а чи ж гарантовану релігійним чинником 
безпеку саме України (релігійна безпека України)? В першому випадку 
такими були Церква Київського Патріархату та Українська Автокефальна 
Православна до їх поєднання у Православну Церкву України (нині є ПЦУ), 
Греко-Католицька Церкви, Українська Лютеранська Церква. На безпеку 
Української Держави працюють ці ж конфесійні спільноти в різних їх 
організаційних виявах. До них додаються ще Християни віри євангельської-
п’ятидесятники, ДУМУ УММА, рідновірські спільноти (окрім очолюваних 
Боценюком і Куровським). На цю безпеку означені релігійні спільноти 
працюють не так своїм віровченням, як практичною діяльністю їх різного 
масштабу організаційних виявів, формуванням патріотичного ставлення 
своїх вірян до України, її історії, традицій, вболіванням за її саме Українську 
перспективу.  
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Поняття релігійна небезпека засвідчує наявність в країні не тільки 
антиукраїнодіючих духовних спільнот, а й релігійних організацій, які 
працюють на вигідну для українського ворога зорієнтованість своїх 
віроповчальних концептів, налаштування такої діяльності своїх організацій, 
що підриває незалежне буття українського соціуму, формує у нього 
прагнення на входження в якийсь Союз із сусідом-загарбником. Водночас 
діяльність цих спільнот зорієнтована на здолання (знищення) буття наявних в 
країні безпекових для неї конфесій. Так, для Московсько-Православних 
Церква греко-католиків постає як фашистська спільнота, яку вони воліли б 
якимсь державним актом взагалі ліквідувати, знаходячи в цьому негласну, 
але явну підтримку навіть з боку Ватикану.  

Навіть проста байдужість конфесійної спільноти до державного 
закріплення буття нації є небезпечною, бо ж вона виводить своїх вірян із 
українського правового поля, простої громадянськості Так, баптисти на своїх 
зібраннях співають: «Ведь мир – не Родина моя, / Ему душа чужда. / На небе 
Дом мой / И, друзья, стремится дух туда». 

Небезпечною є та діяльність релігійних організацій, яка зорієнтовує її 
вірян на чужоземні цінності, нехтування своїх. Так, для Крішнаїтів рідним є 
не Дніпро і українські традиції, а Ганг й індуське вбрання, не мова Тараса 
Шевченка, а мова Прабхупади, якою вони із великим самовдоволенням 
співають свої мантри, подеколи, як здається, не вловлюючи навіть їх зміст. 
Не українські простори, а індійські краєвиди, не українська, а індійська 
релігійна історія постають для них як святиня. Подібне маємо і в мормонів, 
богородчан, буддистів, деяких інших. Московсько-Православний сприймає 
як рідне відзначення календарно свят на честь російських царів та 
імператорів, російських полководців чи чудодійців.  

Чи стане вихований в такому дусі юнак, роджений і проживаючий в 
Україні, захисником її безпеки ? Зрозуміло, що ні. Захищати треба рідне, 
своє, а не чужоземне, відчужене. 

Формуючи відстороненість від суспільного буття, якусь чужість його 
для вірян протестантських спільнот, останні обезцінюють українське 
громадянство, формують байдужість у його сприйнятті. Може тому із-за 
такої громадянської позиції протестант, не беручи зброї в руки. 
відмовляється стати в ряди збройних захисників країни. Чужим він живе в 
країні, безпека якої його не турбує. Для нього цінність життя в Україні нічого 
не вартує. Він з такою віддачею може вільно перебратися в закордоння, щоб 
жити, як йому здається, повнокровно в цій вже не його рідній країні. 
Згадаймо, як українські мормони так вдалися до масових переїздів у США, 
що навіть Президент Церкви Гордон Хінклі закликав їх лишатися дома. 

В небезпечних для незалежного буття України постають ті конфесійні 
спільноти, релігійні центри яких знаходяться в закордонні. При цьому віряни 
таких спільнот вдаються до сприйняття чужого законодавства як свого, 
чужого громадянства як свого рідного. Враховуючи це, Верховна Рада навіть 
підготувала для прийняття спеціальний Закон про принципи діяльності у нас 
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релігійних спільнот із наявними в закордонні їх центрами. І тут мова має йти 
не лише про Московсько-Православну Церкву, а зокрема й про Греко-
Католицьку, якою через нунція керує Апостольська Столиця, Столиця, яка не 
бачить агресію Росії щодо України, яка устами папи Франциска закликає до 
примирення України не з Росією-агресором, а донецькими сепаратистами. 
Останні вдячні Ватикану за таку позицію. Свідченням цього є те, що в так 
званих «народних республіках» Донбасу залишилися недоторканими всі 
громади Римо-Католицької Церкви при забороні на діяльність всіх інших, 
окрім Московсько-Православних.  

Важливим чинником релігійної безпеки є богослужбова мова 
конфесійної спільноти. Чужомовні конфесії (а такими в масі своїй вони є у 
нас в більшості) небезпечні для незалежності України, бо ж своїм 
культивуванням у богослужбовій практиці не державної мови, а чужоземної 
вони формують принизливе сприйняття свого як чужого, а сприйняття 
чужого – як свого. Рідномовність як вияв національної душі принижується, 
обезцінюється, зраджується чужомовністю. В цьому прихована та небезпека, 
яку для України несе насамперед Московсько-Православна Церква, в 
переважній більшості протестантські і новорелігійні, іудейські і 
мусульманські спільноти. Тут слушні слова поезії Ісидора Воробкевича: 
«Слово рідне. Мово рідна, // Хто вас забуває, // Той у душі не серденько, // 
Твердий камінь має». Тут слушними звучать заяви муфтія ДУМУ УММА 
Саіда Ісмагілова про пошану до мови корінного народу країни, на теренах 
якої проживаємо. 

Небезпечними є висловлювання щодо української мови в конфесіях 
шанованих нею осіб, того ж предстоятеля УПЦ МП Онуфрія, який наголошує 
на якійсь її недолугості і непридатності для вжитку в богослужбовій 
практиці. У своїй практиці владика користується російсько-зархаїзованою 
церковно-слов’янською. 

Відстоюючи неодмінність останньої як мови богослужіння, УПЦ МП 
цим переслідує чітко визначену мету: з одного боку, за рахунок 
протистояння світського і релігійного, зокрема релігійних (трансцендентних) 
і нерелігійних (житейських, розмовних, іманентних мов) чинників 
уособитися в суспільстві, не розчинитися в ньому, а з другого - виступаючи з 
ідеєю «Церква – наднаціональна інституція», насправді слугувати в такий 
спосіб власне національним інтересам росіян - народу колонізатора. Так, в 
журналі «Народное образование» якийсь І. Холостін твердить, що церковно-
слов’янська мова необхідна, оскільки саме вона «пов’язує русские племена» і 
тримає їх «в племенном единстве», є «звеном единства русских и других 
православных славян». 

То ж мовний традиціоналізм, як бачимо. має явне позацерковне 
підґрунтя. За словесними іграми із захисту чогось сакрального в деяких 
мовах, зокрема церковно-слов’янській, вловлюється чітко політичний 
підтекст міркувань захисників вжитку останньої. Так, православний богослов 
Дм. Мамонтов «політичне значення» збереження церковно-слов’янської мови 
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в її російсько-архаїзованому вияві вбачає в тому, що «за нинішньої ситуації 
розпаду раніше існуючих суспільних і братських зв’язків» мова 
слов’янського Православ’я стає «найголовнішим елементом зв’язку 
слов’янської цивілізації». «Ми не повинні забувати, що церковно-слов’янська 
мова є, якщо хочете, богослужбовою мовою єдиної нації, в яку входять три 
народності - великороси, малороси і білороси…. Якщо буде здійснений 
переклад літургії на нинішню розмовну російську мову, то це дасть поштовх 
церковним і етноцерковним поділам: моментально знайдуться бажаючі 
здійснити переклад її на білоруську та українську мови. До певної міри ці 
досвіди перекладів закріплять той факт членування, поділу «единой русской 
нации», який нині спостерігається у нас на очах. Природно, що Церква 
сприяти подібного роду досвідам національного членування аж ніяк не 
повинна і не може». Вчитуєшся в ці православно-богословські 
розмірковування і тут же до пам’яті приходять фашистські заяви Путіна про 
«єдиний слов’янський народ» і потребу захищати, навіть збройно, цю 
єдність, захищати десь поза межами Росії тих, хто говорить російською 
мовою. Відтак вжитком зархаїзованої в богослужбі російської Московсько-
Православна Церква України формує законність втрати Україною своєї 
безпеки шляхом російської агресії щодо неї. При цьому проросійсько-
монархічними «хресними ходами», які організовують і проводять щомісячно 
різні братства УПЦ МП підтримувані приїхавшим в Україну і одержавши в 
ній швиденько громадянство за Януковича багатієм Новінським, у вірян цієї 
Церкви формується свідомість «русскости» навіть в їх етнічній належності. 

Відтак на релігійну безпеку України працюють ті конфесійні спільноти 
які засуджують загарбницьку агресію Росії щодо України, формують із 
врахуванням цього патріотичні почуття у своїх вірян, благодійництвом 
матеріально підтримують українських вояків, а капеланством – бойовий дух 
у боротьбі з явним ворогом – російським народом, який десь на 96% 
висловлює підтримку своєму Президенту. То ж коли всіма фібрами душі 
сприймаєш як ворога москаля прийдеш в ту конфесію, яка працює на безпеку 
України. З почуттям «меншого брата», спільноісторійності, єдиної долі 
українцем не станеш. Хібащо за записом у паспорті, але ж у нинішньому з 
чиєїсь подачі цю інформативну строчку вилучили. То ж і рвуться нині у 
президенти України росіяни, євреї і напівєвреї Хіба для них саме українська 
доля нашого народу буде актуальною. Засвідченням цього є наші ЗМІ. 
Переключаю 76 каналів і не чую ні української пісні, ні українського 
поетичного слова, ні української музики, ні українського театру…. Подеколи 
ще чуєш про якусь перемогу світового рівня спортсмена. Але чужоземною 
мовою свого інтерв’ю він засвідчує, що є з України, але не український. 

Хай би якийсь інонаціональний претендент в президенти Ізраїлю 
(скажімо, араб-палестинець) заявив про таке своє бажання, то це сприйняли б 
як вияв божевілля. А у нас чомусь чужоетнічні особи можуть таке собі 
дозволити, ще й рейтинги мати. Будучи на Майдані, вірив, що українці 
зрештою проснулися до історичної творчості, обстоювання себе. Бачу, що 
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поспішив з висновками: малоросійство перемагає… То ж плакав від 
усвідомлення, а тепер – від засину українців до своєї етноналежності! 

У багатьох громадян України (не пишу – українців, бо то, як 
виявляється, забагато) живе хибна уява про свою належність до якоїсь 
східно-православної цивілізації, а звідси живучою постає думка про 
обов’язкову практичну віднесеність нас до цієї цивілізації, про необхідність 
практичних виявів нами вірності східно-московському православ’ю, 
сприйняття себе частиною московсько-православного світу. Сприймаючи 
насаджувану москалями в різний спосіб думку про якусь культурну 
другосортність українців, останні часто ще приходять до висновку, що без 
московської духовності вони взагалі якось особистістно існувати не можуть, 
що не мають якихось підстав претендувати на роль суб’єкта історичного 
процесу. То ж, виходячи з таких міркувань, багато хто у нас сприймає себе 
невід’ємною складовою пропагованого нині московським фюрером Путіним 
і московським патріархом Кирилом концепції «русского мира», згідно з якою 
москалі, українці і білоруси є представниками якогось одного народу. 

Серед українців ще відсутнє розуміння того, що українська 
християнськість, українське прочитання Нового Завіту не тотожне 
московському, що Московська Церква нищила віками і нищить нині 
самобутність Українського Православ’я, яке далеко не тотожне російському і 
виявляє себе у соборноправності, демократизмі, євангелістськості, 
народності, побутовості, відкритості й толерантності. Всі ці ознаки 
досліджені професором Саганом О.Н.  

Релігійно безпечні конфесії нинішньої України сприймають як свою 
історію українського народу, її здобутки і втрати, вшановують і зберігають 
національні традиції, в різний спосіб культивують їх. Релігійна безпека 
України утверджується, як це вже вище наголошувалося, також вжитком в 
конфесійному житті української мови. Я вже не вперше цитую виписані 
мною з планшету в офісі Церкви християн віри євангельської – 
п’ятидесятників слова К.Маркса: «Якщо людина не знає мову народу, на 
землі якого проживає, то вона є або гостем, або ж найманцем, або ж 
окупантом».  

Релігійно-небезпечними для України нині є ті конфесійні спільноти, які 
не бачать нині загарбницьку політику Росії. Для них події на Сході – 
внутрішня громадянська війна. Вони закликають до перемовин із 
сепаратистами на їх умовах з метою досягнення якогось абстрактного миру. 
Цим самим Україна прирівнюється до завойовника – московського фашиста. 
Для цих конфесій не є святинею українські традиції, українська духовність, 
українська мова. Через чужомовність богослужбової практики такі конфесії 
формують у своїх вірян байдужість до історичної долі країни, її 
національного майбуття. 

Сповідники концепцій «русского мира», євразійства чи панславізму 
нехтують територіальною цінністю і цілісності України як суверенної країни. 
Вони ніколи не заспівають: «Чом-чом-чом, Земле моя // Ти так люба ти мені, 
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// Так люба ти мані… //Тим-тим-тим, дитино знай, // Що гори і ріки, поля й 
ліси – твій рідний край». Для послідовників таких конфесій не будуть 
рідними ні Шевченко, ні Франко, ні українська колядка-щедрівка, ні 
українська народна пісня, яку за святиню українці оберігають 
століттями….Такі конфесії не сприймають як своє горе, із сльозами в душі 
тяготи і поразки історії українського народу, спричинені війнами і 
голодоморами, пограбуваннями й колонізацією недобрими щодо нас 
сусідами – тими ж москалями і поляками, угорцями і румунами…. 

Назагал релігійно найнебезпечнішою для України постає насамперед 
спільнота УПЦ МП. І не тільки в тому, що своїми вченнями якоїсь 
«исторической Руси», «святой Руси», «Великороссии и Малороссии» вона не 
визнає територіальну цілісність і суверенність України, а й в тому, що 
зневажає в такий спосіб героїв тієї визвольної боротьби, яку вели українці за 
свою незалежну землю і в XVІІ-XVIІІ і в ХХ століттях. Для них УПА – 
фашисти, а не борці за свою землю і волю.  

Вірян таких конфесій відносно не так уже й багато було серед 
майданівців Революції Гідності, які співали щодня по декілька разів Гімн 
України з його словами: «Душу й тіло ми положим за нашу свободу». У 
нашому Відділенні релігієзнавства, яке цією книгою презентує своє бачення 
релігійної безпеки України, часто звучать пісенні слова: «За Шевченка, за 
Франка, за рідну Вкраїну будем воювати. // А чи ж впав, чи пропав – двічі не 
вмирати. Гей ви, хлопці, до зброї». І далі: «Нам поможе святий Юрій і 
Пречиста Мати волю здобувати. // А чи впав, чи пропав – двічі не вмирати. 
Гей ви, хлопці, до зброї». Відтак релігійна безпека України – це не тільки 
наявність тих конфесійних спільнот, які обстоюють її суверенність, це не 
тільки позбавлення права на діяльність тих, які виявляють своє 
прислужництво ворогам України, а їх керівників притягнення за це до 
криміналу й направлення у в’язниці. Це водночас і наявність активної 
діяльності вірян цих конфесій в обстоюванні Української України, це 
позбавлення їх малоукраїнської чи хохляцької свідомості, сприйняття 
москальства як найпершої ворожості українству. 

Книга ця не є цільною монографією, а збіркою статей і матеріалів, 
написаних з різним цільовим призначенням науковцями не лише 
відділенівського колективу. Вона ввібрала деякі науково-експертні 
матеріали, направлені нами в різні роки до різних владних структур. Саме це 
не виключило можливість повторення суджень і оцінок в окремих 
параграфах її тексту. Колективну монографію із цільною логічною 
структурою з планової теми «Релігійні чинники сприяння/протидії 
формуванню української ідентичності і державності» співробітники 
Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ готують окремо.  
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Розділ  І. РЕЛІГІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: 
ЗМІСТ і КОНЧІ ПОТРЕБИ 

 
 

І.І КОНФЕСІЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЇЇ БЕЗПЕКИ 
(Інформаційна записка) (Анатолій Колодний) 

 
Проблема ролі Церкви в широкому розумінні цього феномену, зокрема 

у забезпеченні національної безпеки України в постмайданівських роках, 
нині особливо актуалізувалася. До цього зумовило ряд обставин: 

1. Відбувся по суті «церковний переворот» в кількісно найбільш 
чисельній парафіями Православній Церкві України Московського 
Патріархату. Прихід на предстоятельство в ній після смерті митрополита 
Володимира (Сабодана) владики з Буковини Онуфрія рівноцінне тому, якби в 
Україні на президентських виборах переміг не якийсь там регіонал, а лідер 
Компартії Симоненко. Онуфрій давно відомий своєю якщо не 
антиукраїнською, то явно не проукраїнською орієнтацією. Саме він ще в 90-
ті роки мин. ст. був серед тих єпископів Промосковсько-Православної 
Церкви, які виступили проти організованого тодішнім Предстоятелем цієї 
Церкви митрополитом Філаретом прохання Помісного Собору до 
Московського Патріархату про надання їй автокефалії. Саме Онуфрій, не 
визнавши Голодомор як вияв геноциду, назвав його Божим покаранням 
українців («катюзі по заслузі» - його слова). Прийшовши до влади в УПЦ 
МП, Онуфрій усунув із офісу Церкви всіх близьких до Володимира 
(Сабодана) проукраїнських діячів, зокрема митрополита Олександра 
(Драбинка), прес-секретаря Церкви протоієрея Георгія Коваленка, який часто 
виходив на сцену Майдану. Інші, турбуючись про свою церковну кар’єру 
(той же нібито проукраїнський черкаський владика Софроній) пішли в стан 
мовчанки-неукраїнськості, хохляндства. Онуфрій не визнає Росію як 
агресора, закликає до якогось абстрактного миру на Донбасі, а відтак 
вирівнює українських воїнів із сепаратистами і московськими загарбниками. 
Владика вияви національної належності українців, зокрема мовну, подає як 
гріх (ЦПГ № 3-2015). Своєю позицією щодо міжконфесійних відносин в 
країні, ворожістю до Церкви Київського Патріархату і її глави Філарета, а 
нині Предстоятеля Православної Церкви України митрополита Єпіфанія, 
Онуфрій сприяє розпалюванню міжконфесійних протистоянь, зокрема в 
православному світі країни. Гадаємо, що вже пора перестати закривати очі на 
те, що Церква Московського Патріархату постає в Україні однією із 
найбільш організованих і структурованих спільнот з явною протидією 
утвердженню української незалежності, з прагненням повернути Україну в 
якусь нову союзну спільноту з російським верховенством в ній, в 
пропагований ним «русский мир», а відтак антиукраїнською – 
антидержавною і антинаціональною - спільнотою. Тому, як громадянина 
України, Ореста Володимировача Березовського за антиукраїнськи 
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зорієнтовану діяльність ним керованої Церкви, антиукраїнські і 
антидержавне висловлювання думок можна притягнути до прямої 
кримінальної відповідальності і послати туди, де, як кажуть українці, «Макар 
телята пасе». Давно пора! А що він Блаженіший, то це скоріше 
самопривласнення статусу і самовозвеличення. Згадаймо, як Ісус Христос 
заборонив Його називати благим (навіть не блаженішим, як до того вдається 
владика Онуфрій), бо ж благим, з його слів, є лише Бог. 

2. На якесь об’єднання з Київським Патріархатом УПЦ МП не йшла 
допоки, із її заяв, його очолює або ж з цією спільнотою пов’язаний 
анафемований Москвою владика Філарет. Проте це скоріше був аргумент для 
прикриття свого небажання об’єднатися з УПЦ КП із-за активної 
проукраїнської орієнтації цієї Церкви. Українська Автокефальна 
Православна Церква до останнього знаходилася в стані «феодального 
роздріблення» її єпархій. Якусь особливу й окрему структуру в ній створив 
харківський архієпископ Ігор (Ісиченко). Наявний навіть якийсь перехід його 
єпархії в організаційному статусі до Української Греко-Католицької Церкви. 
Загалом же УАПЦ є проукраїнська конфесійна спільнота. Щоранкові 
богослужіння на Майдані частіше розпочинав її владика Володимир 
(Черпак). До вирішення своїх внутрішніх проблем Церква, зокрема до 
об’єднання з Київським Патріархатом, не поставала, але в неї останнім часом 
були й відсутні потуги до зближення з УПЦ МП, які виявляв вже спочилий 
предстоятель УАПЦ митрополит Мефодій. Зрештою УАПЦ разом із 
Київським Патріархатом і декількома владиками з УПЦ МП ввійшли у 
новостворену Православну Церкву України. Очолювана митрополитом 
Онуфрієм Церква на якісь контакти з останньою не йде, навпаки – всіляко 
доводить її неканонічність, подає навіть як сходинку до якоїсь нової унії. При 
цьому спекулюють на вжитому непродумано у своєму привітанні Єпіфанію 
главою УГКЦ Святославом Шевчуком побажанні єдності очолюваних ними 
двох Церков. Хоч після проголошеного Константинополем Томосу, який 
ліквідував приєднання Київської митрополії у 1686 році до Московського 
Патріархату, неканонічною у своєму бутті й діяльності нині вже є УПЦ МП. 

3. Ситуація з орієнтаціями на Україну і українськість в Українській 
Греко-Католицькій Церкві загалом, скажемо так, є явною. Проте дещо 
тривожить абсолютний відхід її керівництва від заповіданого Йосифом 
Сліпим здобуття Патріаршого статусу, а відтак певного унезалежнення і від 
Ватикану. В Церкві бачать «полонення» і статус «в’язня Кремля» за 
митрополитом Йосифом, але не бачать фактичне знаходження його в статусі 
«в’язня Ватикану» в післязасланні роки, не бачать протидії йому з боку 
Ватикану і низки греко-католицьких владик в процесах відновлення в 
діаспорі УГКЦ. Діячі Церкви, з якими маємо перемовини, відносять це на 
рахунок молодості і керівної недоосвідченості свого Предстоятеля, його 
прагнення прислужитися Апостольській Столиці, яка в оцінках уніатизму 
співзвучна із Московським Патріархатом. Згадаймо принагідно документ, 
схвалений в Гавані папою Франциском і патріархом Кирилом.  
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Керівною силою для УГКЦ в Україні постає нині подаючий вірчі 
грамоти Президенту України як дипломат, а не церковний діяч, нунцій 
Апостольської столиці архієпископ Гуджеротті. Незалежність Церкви є 
обмеженою, мовчазливо сприймаючою антиукраїнські потуги поєднання 
Апостольської Столиці із Московською Патріархією, зокрема у баченні ними 
сутності уніатизму. Церква в мовчазний спосіб усувається від відзначення 
ювілеїв Берестейського собору 1596 року. Тривожною для України є 
діяльність в греко-католицизмі секти догналівців, очолюваної заїзжими із 
зарубіжжя самозваними єпископами, які навіть визнають і схвалюють так 
звані ДНР і ЛНР. Служба безпеки чомусь лише спостерігає за їх діяльністю, а 
мала б їх давно арештувати для ув’язнення чи ж депортації в країни 
прибуття. Відповідну Доповідну записку щодо цього Відділення 
релігієзнавства передавало в СБУ раніше (і не один раз).  

4. Схвально можна оцінити тут позицію Римо-Католицької Церкви 
України щодо майданівських подій і їх вимог. Проте пора б цій Церкві 
здолати польськість і вивільнитися від того, що її Предстоятелем чомусь 
обов’язково обирають вихідця з Польщі, що маємо й нині. Визнанням Львова 
і Галичини «польськими кресами» глава католиків України владика 
Мокшицький явно заслуговує визнання його рersona non grata – видворення з 
України. Але це чомусь не бачить УГКЦ, а заодно й байдуже сприйняла 
українськість чужоземного архієпископа й нинішня влада. Плазуємо перед 
Ватиканом, який протягом століть історії не був другом України. Польські 
ксьондзи завжди принижували українців. Церква була слугою колонізаторів. 
Той факт, що після поїздок Гуджеротті до окупованих територій і перемовин 
там із місцевою владою, яку офіційно Україна не визнає, залишилися 
нечіпаними всі римо-католицькі організації при одночасному закритті греко-
католицьких, україно-православних, протестантських та ін. багато що 
засвідчує. Ватикан не засуджує російську агресію, а лише закликає до миру, 
чим розглядає події на Сході як вияв громадянської війни.  

5. В той час, коли Україна своїм Майданом виступила проти 
проголошеної Януковичем євро азійської орієнтації країни, проти Митного 
союзу з Росією, деякі протестантські спільноти (зокрема адвентисти 7 дня) 
зберігають у нас свою євро азійську належність, мають в Росії свій центр, а 
відтак вони не підтримують ті проукраїнські орієнтації, які має більшість 
спільнот із Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. Вони не 
були на Майдані на його вічевих молитвах. Зареєстрований в Бучі як 
Український гуманітарний інститут Церквою адвентистів 7 дня перетворений 
фактично в складову якоїсь євразійської навчальної структури. Адвентисти 
України підпорядковані якомусь своєму євразійському центру в Приокську 
(Росія), який навіть очолював певні роки виходець з України В.М. 
Крупський. Євразійську зорієнтованість мають і баптисти. Чітку українську 
зорієнтованість в протестантизмі виявляють насамперед Християни віри 
євангельської (п’ятидесятники) та Українська Лютеранська Церква. 
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6. Не підписала документ Всеукраїнської Ради Церков із засудженням 
московського агресора і Вірменська Церква України, йдучи у фарватері свого 
єреванського державного керівництва, що підспівує Москві, бо ж це гарантує 
йому військовий захист від Азербайджану. Відтак ця Церква і своїх вірян – 
громадян вірменської національності України в такий спосіб виховує 
промосковськими служаками.  

7. Помітна невизначеність спостерігається і в організаційних 
структурах мусульман України. За допомогою Духовного Управління 
мусульман України в Криму було здійснено розкол ДУМУ Криму (муфтій 
Еміралі Аблаєв зрештою став служакою Москви) й утворено розміщений в 
Євпаторії Духовний Центр мусульман Криму, який, проголошений опісля під 
назвою Кримський муфтіят, тепер прагне ввійти в ДУМ Російської 
Федерації. ДУМУ муфтія Ахмеда Таміма не заявляє чітко про своє 
засудження російської агресії. Має навіть приятельські відносини із лідером 
Чечні Кадировим, бойовики якого воюють, як добровольці, проти незалежної 
України. Явно проукраїнську зорієнтованість виявляло і виявляє нині ДУМУ 
Умма. Муфтій цього Управління Саід Ісмагілов стояв на Донецькому 
Майдані. З метою уникнення арешту вимушений був виїхати до Києва і 
продовжує духовну діяльність у співпраці з громадським мусульманським 
товариством «Арраїд». Газета Управління «УММА» виходить українською 
мовою, бо ж, як наголошує муфтій, живучи в Україні, треба знати її мову як 
державну і володіти нею. Невідомою і нечутною залишається діяльність на 
Донбасі Духовного Центру мусульман України, до якого входять переважно 
волзькі татари, хоч нібито підтримує промосковську зорієнтованість свого 
лідера Рашида Брагіна. Явні симпатії до Росії виявляє Київський муфтіят, 
керований колишнім офіцером Радянської Армії Канафією Хуснатдіновим. 
Наявна в Україні одна громада мусульман-шиїтів не відіграє помітну роль в 
мусульманській уммі країни.  

8. Невизначеною є орієнтація в Україні чотирьох зареєстрованих 
центрів іудейської релігії. Чітко про свою проукраїнську зорієнтованість 
заявив керівник центру Прогресивного іудаїзму Олександр Духовний. 
Незрозумілою залишається діяльність «Конгресу євреїв України» і його 
іудейської спільноти, який очолює депутат ВР з опозиції Рабінович. До того 
ж, він організував і очолив явно не проукраїнську партію «За життя!», яка 
висунула в Президенти країни регіонала Бойка. Щодня через належний 
Рабіновичу телеканал 112 поливається брудом українська влада, 
європейський вибір України, орієнтацію на ЄС та НАТО. 

9. В унісон з Путіним Московсько-Православна Церква України 
обстоює концепцію «русского мира» і якогось східно-європейського 
православного «канонического пространства». Більше того, акцентувавши 
увагу на хрещенні князя Володимира в Херсонесі, що є на території 
Севастополя (а сам факт сумнівним), Путін актуалізував концепцію 
Кримоправославія, згідно якої християнство поширилося по теренах Східної 
Європи не з Києва, а саме з Криму – тепер загарбаної Росією української 

15



 
 

території. Відтак хрещення в Києві («Дніпровська купіль») - це одне з 
хрещень, нібито рівноцінне тим, які були після Херсонеса в інших регіонах 
Русі. Знявши вагомість Києва як православного центру, Російська 
Православна Церква активно поширює вчення про «Москву как третий Рим» 
і взагалі центр православної цивілізації, вчення про староросійську мову як 
сакральну мову та ін. Москва відзначила влітку 2015 року 1000-ліття з часу 
смерті князя Володимира, патріарх Кирило для святкування дати вже не їхав 
до Києва (бо відомо, як ми цього ворога українців тут зустріли б ), а поїхав 
разом із Путіним, як ідеологом Кримоправославія, до Севастополя. Так як 
Кирил зрадив свій народ – мордвин (він про це навіть не згадує), так він хотів 
би, щоб і українці були не українцями, а «русскими».  

10. В Україні донедавна вільно можна було передплатити 
антиукраїнськи зорієнтовану пресу Московського Патріархату. Тут мало б 
бути з боку України якесь «сито» на можливості таких передплат. Також 
вільно видруковують в єпархіях УПЦ МП і поширюють по Україні через ту 
ж передплату газети явно антиукраїнського змісту («Триединая Русь» - 
Харків, «Новороссийский курьер» – Одеса, «Начало» і «Мир» - 
Дніпропетровськ та ін.). Вільно поширюється антиукраїнського змісту 
«Почаевский листок». А СБУ – спить, а чи ж то свідомо не бачить цю 
небезпеку 

11. В Україні вільно діють антиукраїнські і промосковсько зорієнтовані 
різні православні біляцерковні братства. Вони майже щонеділі здійснюють 
по Києву (та й інших містах) з надуманих мотивів хресні ходи під 
російськими прапорами, з іконами імператора Миколи ІІ і гаслами 
«Православие-Самодержавие–Народность». Пропагується Російська імперія, 
а в такий спосіб і бажання повернутися до неї. Відбувається нехтування 
українською державною незалежністю, українською символікою. Чомусь 
ніхто цю антиукраїнськість не присікає. Братства виступають проти 
європейської орієнтації України, навіть блокують з вимогами недопущення її 
державні установи. Церква МП заявляє, що до цього «політичного 
православ’я» не має відношення (навіть за митрополита Володимира 
засуджувала його), але ж проводяться ці заходи від її святинь і храмів, все 
антиукраїнське промосковське оздоблення колон знаходиться в її 
приміщеннях (зокрема в Києво-Печерській Лаврі), всі ці ходи проводяться з 
участю її священнослужителів і монахів. А то може й фінансуються?  

12. Наявне прагнення Московського Патріархату і його філіалу в 
Україні - УПЦ МП всіляко дискредитувати українські національні спільноти, 
оголошуючи їх як вияв українського фашизму. УГКЦ в пресі Московської 
Церкви подається як фашистська організація. Такими ж фашистами 
подаються світочі українства митрополити Андрей Шептицький і Йосиф 
Сліпий. Фальшується всіляко історія греко-католицизму, спотворюється 
природа уніатизму. І в останньому Москва (шкода, звичайно) знаходить 
підтримку з боку Ватикану. Згадаймо принагідно антиуніатську змову папи 
Франциска і патріарха Кирила в Гавані.  
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13. Своєрідними центрами антиукраїнської пропаганди, пропаганди 
«русского мира» стали у нас Києво-Печерська і Почаївська Лаври. 
Відчуваємо загрозу надання цим Лаврам керівництвом Московського 
Патріархату ставропігії, що рівноцінне відчуженню їх від Української 
Церкви. В підпорядкуванні Москві ці українські святині тоді залишаться 
навіть при можливому колись одержанні УПЦ автономії чи автокефалії, що 
маємо нині із Корецьким монастирем.  

14. Ідеєю слов’янськості як давнього коріння єдності 
східноєвропейських народів – російського, українського та білоруського, до 
якого нібито слід повернутися, деякі течії рідновірів, зокрема Куровського і 
Боценюка, в такий спосіб по-своєму відтворюють ту ж ідею «русского мира». 
То ж в сфері рідновірства через панслов’янськість пропагується 
антиукраїнськість.  

Враховуючи вище зазначене, Відділенням релігієзнавства ІФ НАНУ 
пропонуються до ухвали із національної безпеки наступні заходи:  

1. Відрізняти поняття державна безпека від поняття національна 
безпека. Остання включає, окрім визнання своїми рідними територій 
історичного розселення рідного етносу, їх складових (наприклад, у нас Київ, 
Дніпро), історичних подій зорієнтованих на їх захист і розвиток, збереження 
національної мови, виявів культури, обстоювання від посягань і 
дискредитації визначних діячів свого етносу та ін. 

2. Варто провести перереєстрацію всіх релігійних структур України із 
врахуванням при цьому їх суспільних орієнтацій і характеру зв’язків із 
зарубіжними релігійними центрами. Варто скористатися досвідом заключення 
державою конкордатів з тими релігійними спільнотами, які мають свої зарубіжні 
центри і не зорієнтовані на протидію розбудові незалежної України. Не називати 
при перереєстрації українськими ті релігійні спільноти, які в своїй діяльності не 
зорієнтовані на розбудову Української України. В їх назві вжити термін «Така то 
релігійна спільнота України». 

3. Окрім вже наявних науково-експертних рад з проблем релігійного життя 
при Міністерствах освіти та культури й Міністерстві закордонних справ, варто такі 
мати при Міністерстві інформаційної політики та Міністерстві юстиції. При СБУ 
варто утворити громадську Науково-експертну раду з безпеки гуманітарної сфери. 

4. Вивчити на предмет захисту і вияву українськості, захисту національної 
безпеки періодичні видруки конфесій України, ті видруки, які завозяться ними із 
зарубіжжя для поширення серед українських вірян. Провести на вияв 
українськості і ворожості їй книготоргівлю в магазинах і кіосках конфесій.  

5. Відродити діяльність Конгресу української інтелігенції. Провести 
організаційний кворум Конгресу після проведення таких в областях з тематикою 
проблем релігійного життя. Враховуючи те, що промотором Майдану постала 
переважно студентська молодь, активізувати діяльність Всеукраїнської 
студентської спільноти, залучаючи її представників до діяльності вже наявних в 
Україні громадських організацій. 

 

17



 
 

6. Відродити і використати як своєрідного контролера за діяльністю владних 
структур різних рівнів утворене під час Майданівських подій Всеукраїнське 
об’єднання «Майдан». Відроджене Об’єднання має бути не партією, а 
громадською організацією, яка своєю практичною діяльністю дечим має 
нагадувати діяльність РУХу в перших його роках, а чи ж польську «Солідарність». 

7. Залучити до розробки СБУ проблем природи і шляхів розбудови 
національної безпеки суспільні і гуманітарні інституції Національної Академії 
наук України. Провести вже в 2019 році разом із товариством «Просвіта» 
присвячену її проблемам всеукраїнську наукову конференцію.  

8. Захистити від тих фальсифікацій, до яких вдаються щодо історії і 
сьогодення УПЦ Київського Патріархату та Української Греко-Католицької 
Церкви, Українського християнства взагалі писаки Росії і їм підспівуючі історики і 
богослови України. Не допускати такі ж фальсифікації у відкритих видруках про 
знаних духовних діячів української історії. Використати відзначення у 2021 році 
425—річчя Берестейського Собору для пропаганди українських церков як «рідних 
хат» і викриття путіно-кирилівських концепцій «Кримоправославія» та «русского 
мира», висвітлення докорінної відмінності Українського і Московського 
Православ’я. Враховуючи історичну аргументацію З’яви Томосу, провести в 2019 
році наукову конференцію, присвячену першим семи століттям Українського 
християнства, формуванню характерних рис саме Українського Православ’я і 
необхідності відтворення їх в діяльності ПЦУ.  

9. Порушити перед Верховною Радою питання про внесення в діючий Закон 
про свободу совісті і релігійні організації статті, яка б чітко визначали зміст 
принципу відокремлення Церкви від держави і школи від Церкви, а заодно 
визначала б принципи невідокремленості Церкви від суспільства, можливості 
включення різних релігійних спільнот в розбудову української держави. 
Виключити можливість прикриттям особою своєї священичої належності для 
вільної діяльності всупереч інтересам національної і державної безпеки, 
антиукраїнської діяльності. Забороняти у служінні таких батюшок, а то й судити 
як зрадників Української держави.  

10. Враховуючи те, що вживання російської мова в практиці діяльності 
релігійних організацій є засобом оросіянення вірян, повернення їх в стан 
духовного світу Росії-колонізатора, вважати доцільним рекомендувати конфесіям 
визначитися в шляхах впровадження україномовності богослужінь, видруку їх 
конфесійної періодики, навчального процесу в ДНЗ тощо. Історичній науці 
довести, що т.зв. «Київська купіль», Києво-Печерська і Почаївська лаври, Києво-
Могилянська Академія та ін. не є феноменами російської історії. З метою 
уникнення втрати української підпорядкованості українських святинь, які 
знаходяться в користуванні чи власності конфесій, Верховній Раді варто 
законодавчо закріпити неможливість передачі їх в ставропігійний статус. 

11. Засудити УПЦ Московського Патріархату за її прагнення 
дискредитувати стан релігійного життя в Україні, свободу конфесійного життя, 
демократизм державно-церковних відносин при зустрічах її представників із 
зарубіжними гостями, в міжнародних релігійних організаціях, зокрема Парламенті 
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релігій світу, видавати свідомий перехід її громад до києво-православної 
юрисдикції як порушення державою свободи совісті.  

12. Враховуючи неукраїнськість духовної зорієнтованості УПЦ МП, а також 
незасудження нею фашистської агресії Росії і заклик до якогось абстрактного 
миру, любові до ворога, виключити можливість вільного входження в статусі 
капеланів до Українських збройних частин без попередньої співбесіди на 
українськість священнослужителів УПЦ МП.  

 
1. 2 НАЦІОНАЛЬНА САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ УКРАЇНИ: 

РОЛЬ РЕЛІГІЙНОГО ЧИННИКА В ЇЇ ПРОЦЕСАХ  
(Анатолій Колодний) 

 
Україна є межовою країною, бо ж розташована вона на пограниччі 

Сходу і Заходу, християнства та ісламу, двох основних конфесій 
християнства – православ’я та католицизму. Ця межовість зумовлювала те, 
що на українських землях здавна толерантно проживали поруч представники 
різних релігійних віросповідань, в українця формувалося переконання, що 
релігійність є чимось особистісним, що іншу релігійність не слід сприймати 
якось вороже. Водночас названа межовість приховувала в собі можливість і 
міжконфесійного протистояння, релігійної ворожнечі. 

То ж Україна ніколи не була моноконфесійною. Її релігійний 
плюралізм має свої історичні корені. Факт колонізації українських земель 
сусідніми державами, зокрема Московією та Польщею, істотно позначився 
на її конфесійній мережі. Це не сприяло формуванню та утвердженню в 
Україні національних церков, сприйняттю їх як неодмінної святині, а 
водночас і не сприяло постанню української державності. . 

Помітні зміни в конфесійну конфігурацію України вносила активна 
місіонерська діяльність на її територіях насамперед католицької церкви і 
різних протестантських течій країн Європи. Істотну зміну в релігійну карту 
України внесла Берестейська унія 1596 р., церковно поділивши українців на 
православних і греко-католиків. Зумовлене переважно історичним чинником 
конфесійне і церковне різноманіття українців часто служило підставою для 
внутрішньо-національної ворожнечі, не сприяло формуванню єдиної 
національної свідомості.  

Державна політика войовничого атеїзму, яка здійснювалася в 
Радянському Союзі, призвела до значного скорочення кількості громад і 
конфесій на релігійній карті України. Лишилося офіційно діючих лише 
дев’ять релігійних течій, десь більше чотирьох тисяч їх громад. Пожвавлення 
релігійної діяльності різних конфесій наступило в роки „горбачевской 
перестройки”. Розвитку в ці роки багатоконфесійності сприяла також 
поліетнічність України. Різні національні меншини країни, зокрема 
єврейська, татарська, німецька, вірменська та інші, починають творити свої 
етноконфесійні спільноти. В 1991 році в Україні вже діяло 12962 релігійні 
громади різних церков і конфесій. 
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Періодом інтенсивного розвитку релігійної мережі у вільній Україні 
було останнє десятиліття минулого століття. Зросла в ці роки не лише 
загальна кількість релігійних громад (на початок 2000 року їх стало 22718), а 
й кількість конфесій, чисельність їх послідовників. Так, якщо в 1991 році 
зареєстрованими органами влади було 42 релігійні об’єднання , то в 2000 
році їх стало вже більше 90 (з них 49 – християнського коріння, 6 - 
іудейських та 4 - мусульманських, дві неоязичницьких, 6 - орієнталістських і 
6 - автохтонних чи синкретичних). 

В роки незалежності країни її релігійна мережа постала як надто 
рухомий феномен. До офіційно зафіксованої Департаментом релігій України 
на початок 2018 року загальної цифри 36184 релігійних організацій понад ста 
релігійних течій і церков зокрема входять 34617 релігійних громад, 522 
монастирі із 6789 насельниками, 367 місій, 72 братства, 202 духовних 
начальних закладів із 18419 слухачами. На початок року працювало 13295 
недільних шкіл, видрукувовалось 526 періодичних видань. 

Найбільш релігійне життя України представлене переважно 
Православними Церквами Московського і Київського Патріархатів та 
Автокефальною Православною Церквою. На початок 2018 року воно 
нараховувало 19205 релігійних організацій, що становило 53% від їх 
загальної кількості. Відтак Україна не є православною країною, а країною з 
домінуванням православної релігії. Католики в Україні представлені двома 
Церквами – Українською Греко-Католицькою ( 3604 релігійних організацій) 
та Римо-Католицькою Церквою України (1122). Протестантські конфесії 
(переважно баптисти, п’ятидесятники, адвентисти та Свідки Єгови) мають 
8572 релігійні організації. Зростає кількість неорелігійних спільнот. Зокрема 
маємо вже біля 1515 громад різних харизматичних об’єднань. Є крішнаїти 
(55) і буддисти (65), мормони (44) і Церква Христа (124), рідновіри або як їх 
ще необґрунтовано називають неоязичники (128). Мусульмани мають в 
Україні (без Криму) 265 своїх організацій, а іудеї – біля 290. 

Зміни на конфесійній карті Україні – це прямий наслідок тих 
суспільно-політичних трансформацій, які відбулися в нашій державі за роки 
її незалежності. Головні з них – конституювання і правове втілення 
демократичних принципів суспільного буття, свободи совісті, релігій та 
віросповідань, формування ідеологічно незаангажованого громадянського 
суспільства й світської держави. І хоча названі конкретні зміни знаходяться 
ще в початковому стані свого вияву, але їх наслідки, зокрема в релігійній 
сфері, в площині релігійних відносин, є вельми помітними. Маємо загалом 
позитивне ставлення суспільства до релігій та релігійних організацій, 
змінилися на краще статус останніх в українському соціумі, їх функціональна 
значимість. 

Відбулося також конституювання в Україні релігійного плюралізму. 
Він за своєю суттю означає тут дещо більше, ніж звичайне різноманіття 
релігій. Це, по-перше, такий стан буття релігій в суспільному просторі, в 
якому відсутні якась уніфікація чи монополія певної конфесійної парадигми; 
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по-друге, рівність перед законом усіх суб’єктів конфесійних відносин, 
складових релігійного плюрального середовища. По-третє, єдність у 
різноманітті. Без цього це був би хаотичний, певною мірою анархічний, 
сповнений атмосфери нетерпимості й конфліктів релігійний простір, а не 
підтримувана державою плюралістична цілісність, наявне співіснування 
множини конфесій.  

Проте абсолютної толерантності в міжконфесійних чи міжцерковних 
відносинах в Україні ще немає. Причинна база конфліктів у сфері 
міжконфесійних, міжцерковних, етноконфесійних відносин в Україні надто 
широка. Ними є: залишки історичного, зокрема тоталітарного минулого; 
проблеми догматичного характеру, істинності віровчення; питання 
економічно-майнового характеру, прозелітизму, «канонічної території», 
негативного ставлення до віросповідної «інакшості»; фактор суспільного, 
правового статусу релігійної організації, відсутності реальної рівності в 
реалізації свободи релігії, явний патерналізм держави у її відношенні до 
конкретних конфесій, церков, «приватизація» останніми суспільного 
простору свого буття, а також політизація релігійного середовища. Саме 
політичний чинник, як ми вважаємо, є сьогодні одним з релевантних 
конфлікто-формуючих факторів у системі міжконфесійних, міжцерковних і 
етноконфесійних відносин в Україні. Це засвідчило, зокрема, активне 
підспудне втягування конфесій, церков, їх ієрархів і рядових віруючих у різні 
виборчі процеси, хоч офіційно вони від цього всіляко відхрещуються.. 

Ми вважаємо, що проблема нормалізації та оптимізації 
міжконфесійних, міжцерковних й етноконфесійних відносин в Україні може 
бути успішно розв’язаною за умови, коли: по-перше, нагальну необхідність 
цього усвідомлять насамперед всі суб’єкти цих взаємин як на мікро-, так і на 
макрорівні, зокрема ієрархи церков; по-друге, коли ця робота набуде 
системності в рамках пропонованої Центром релігійної інформації та 
свободи Української Асоціації релігієзнавців спеціальної Програми 
оптимізації відносин між конфесіями, церквами, етнічними меншинами. 
Такого роду Програма вже формується за участю всіх, хто причетний до цих 
відносин. Вона має набути практичного здійснення при сприянні держави, в 
її правовому полі. 

Цільова Програма включатиме цілий комплекс заходів, зокрема у 
законодавчій сфері: удосконалення законодавства з проблем свободи совісті, 
свободи віросповідань; утвердження реальної рівності конфесій, церков, 
різних релігійних організацій перед законом, без якоїсь уваги на їх 
традиційність-нетрадиційність, кількісні параметри, внесок у культуру тощо; 
зміцнення принципів світськості держави, впровадження нових 
концептуальних підходів у реалізації принципу відокремлення релігійних 
організацій від держави і школи від церкви; припинення будь-яких спроб 
регіоналізації відносин держави і церкви, патерналізації підходів щодо 
окремих конфесій; вироблення механізмів суворого дотримування й 
реалізації законів у сфері свободи релігій і державно-конфесійних відносин. 
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Важливим у цьому контексті постає проблема налагодження і підвищення 
ефективності міжконфесійного, міжцерковного, міжетнічного діалогу. 

Українська влада постійно знаходить шляхи і засоби толерантного 
вирішення проблем складних проблем релігійного протистояння. Ще в 1991 
році Верховною Радою України було прийнято Закон “Про свободу совісті та 
релігійні організації”, який, як на сьогодні, є одним із найдемократичніших у 
світі. Він врахував демократичні принципи міжнародних правових 
документів з свободи релігії. Плюральність українського суспільства він 
закріпив законодавчо так: 1) Закон дає право будь-якій конфесії на офіційну 
реєстрацію, але водночас не робить це право обов’язковим. 2) Закон не 
обмежує права громадян перед Законом із-за якоїсь їх релігійної належності і 
водночас застерігає від використання релігії для розпалювання пов’язаної з 
релігією ворожнечі й ненависті, ображання почуттів громадян. 3) Закон 
декларує рівність всіх релігій, віросповідань та релігійних організацій перед 
Законом, недопущення встановлення будь-яких переваг або обмежень якоїсь 
релігії, віросповідання чи релігійної організації. 4) Закон забороняє будь-яку 
причетність релігійних організацій до політичного життя, а відтак і визнання 
в той чи інший спосіб якоїсь релігійної організації (Церкви) державною, 
підключення окремих релігійних організацій до виконання державних 
функцій чи одержання державного фінансування. Церква в Україні 
відокремлена від держави. 5) Релігійний плюралізм в країні забезпечує також 
відокремлення школи від Церкви. Державна освіта є світською. Через різні 
навчальні дисципліни вона дає об’єктивні, конфесійно неупереджені знання 
про різні релігії, формує толерантні міжконфесійні відносини. 6) Закон не 
забороняє місіонерську діяльність будь-якої конфесії, в тому числі й 
зарубіжне релігійне місіонерство. 

Відтак, Україна є релігійно плюральна країна. Її конфесійна мережа 
загалом вже склалася. Якщо й з’являться у нас ще якісь нові релігійні рухи чи 
течії, то вони вже не матимуть свого успіху, лишатимуться скоріше на рівні 
одиничних громад. Віруючі люди у своїх конфесійних уподобаннях вже в 
основному визначилися. Маємо навіть процес згортання діяльності деяких 
нових як для України течій. 

Гарантом того, що Україна буде залишатися й надалі 
поліконфесійною країною без якихось гучних “релігійних війн” служить 
наша історична традиція, демократична законодавча база, відсутність 
державної Церкви, діяльність Міжцерковної Ради й інших міжконфесійних 
всеукраїнських об’єднань, цілого ряду громадських міжконфесійних 
утворень, зокрема такого як Українська Асоціація релігійних свобод. У 
формуванні віротерпимості й утвердженні свободи віросповідань значну 
роботу проводять Відділення релігієзнавства Національної Академії наук 
України й Українська Асоціація релігієзнавців. Щороку вони проводять до 
десятка наукових конференцій і круглих столів з видруком їх матеріалів в 
щорічнику „Релігійна свобода” (вийшло у світ 20 чисел). В їх роботі 
беруть участь представники багатьох конфесій. З інформаціями про життя 
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і діяльність різних конфесій України і світу видруковувався в 2000-2014 
роках щомісячний часопис “Релігійна панорама” (біля 130 чисел), 
видрукувані всі книги десятитомної “Історії релігії в Україні” з описанням 
історії і сьогодення різних конфесій українського релігійного поля. 
Толерантизації відносин між конфесіями і церквами сприяють ті Дні 
релігійної свободи, які проводяться в різних областях країни, щорічні літні 
Молодіжні школи релігійної толеранції. Відроджено відзначення щороку в 
Україні у січні Всесвітнього Дня релігій, встановленого ООН ще в 1952 
році. На гарантування релігійного плюралізму зорієнтована і та нова 
редакція Закону України “Про свободу совісті і релігійні організації”, яка 
підготовлена робочою групою Міністерства юстиції України. 

Якщо не брати до уваги віроповчальний чинник в міжконфесійних 
відносинах України, то основним стрижнем протистояння в конфесійному 
середовищі України є питання ставлення їх до національного відродження 
нашої країни і свого місця в цьому процесі. А це тому, що в людській історії 
свою суспільну присутність і функціональність релігії виявляли насамперед 
через їх національний контекст. Національне відродження будь-якого етносу, 
як це засвідчує історія, не лише стимулює активізацію релігійної і суспільної 
діяльності різних конфесій на його суспільному ґрунті, а й зумовлює 
виокремлення питання про національну релігію цієї соціальної спільноти, її 
інституалізацію. 

Актуалізація цього питання за нинішніх українських реалій зумовлена 
рядом факторів. По-перше, політика гомогенізації українського народу щодо 
тих чи інших національно-релігійних ідей, яку проводять нині деякі 
представники творчої інтелігенції, спрямована на формування уявлення про 
християнство (в тій чи іншій його конфесійній визначеності) як єдиного носія 
національної самобутності та національних традицій. По-друге, проблема 
національної релігії постала ще й тому, що відродити українську культуру як 
цілісний феномен можна лише за умови включення до неї всіх складових 
духовності нашого етносу, в тому числі й релігійного. Відтак розбудова 
Української державності, відродження занедбаної і всіляко гонимої 
української культури тісно пов'язані з реалізацією ідеї розбудови Української 
Національної Церкви (чи Церков). По-третє, лише наявність своїх релігійних 
інституцій дає можливість нації входити в різні міжнародні релігійні центри, 
зокрема Парламент релігій світу, і виражати там інтереси своєї національної 
держави, а водночас і обороняти свій національний духовний простір від 
зовнішньої агресії на нього з боку чужоземних конфесій і церков. По-
четверте, в наш час політичні сили одіозного комуністичного стану 
змикаються з ортодоксальним обскурантизмом релігійних діячів Російського 
Православ'я, загрожуючи не лише демократії в Росії, а й суверенності будь-
якого народу (в тому числі й українського), що не скорився й не хоче стати 
"під високу руку Москви". Особливу роль в протистоянні цьому мають 
відіграти власне Українські Церкви, насамперед православні спільноти – 
Київський Патріархат і Автокефальна Церква (донедавна, а тепер 
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Православна Церква України), Греко-Католицька Церква, а також 
протестантські, які виявили свою організаційну відмежованість від 
російських об’єднань євразійського штибу. 

Формуючи свою державність, відроджуючи свої поруйновані минулим 
і вибудовуючи ще ненабуті національні структури, Українська нація з 
необхідністю має відтворити всі неодмінні свої атрибути. Не останню роль 
серед них має зайняти Єдина Православна Помісна Церква. Саме тому таким 
актуальним в Україні постало гасло: незалежній Державі – незалежну 
Церкву. Саме тому схвально Україна сприйняла надання її Православ’ю в 
2018 році Томосу про автокефалію Константинопольським Патріархатом.  

Проте становлення незалежних національних церков в Україні 
викликає неоднозначну оцінку. Дехто у цьому вбачає загрозу перетворення 
(на зразок Росії) національної церкви в фактично державну, можливе з часом 
насильницьке навернення до цієї церкви всіх українців і обмеження 
релігійних свобод інших конфесій. Але з такими інтерпретаціями сутності 
національної церкви погодитися не можна. Н а ц і о н а л ь н а    ц е р к в а - 
це така спільнота будь-якої конфесії, яка (1) функціонує в певний історичний 
період й, (2) опираючись на певну національну традицію і набувши при 
цьому етноконфесійної специфіки, (3) сприяє поступові етнокультури, 
самосвідомості й державницького менталітету визначеної нації, (4) 
користується національною мовою як богослужбовою та (5) має значний 
рівень поширення серед населення певної країни чи території. Поняття 
"національна церква" фіксує інституалізоване й ієрархізоване певним чином 
об'єднання послідовників певної національної релігії, через яку вона виражає 
свою сакральну та етноінтегративну функціональність. Відтак в ролі 
національних церков виступають конфесійні об'єднання певного етносу, які, 
функціонуючи в певний часовий проміжок історії, опираючись на свою 
етноконфесійну традицію, використовуючи мову свого народу як 
богослужбову й маючи масове поширення серед населення певної країни чи 
території, сприяють розвитку етнокультури, національної самосвідомості й 
державності своєї нації, утвердженню її національної ідентичності. 

Формування і функціонування національних церков в наш час не має 
нічого спільного з якоюсь конфесійно-церковною автаркією чи релігійним 
шовінізмом, на що подеколи натякають церковні й світські діячі, 
стверджуючи, що це приведе до обмеження свободи віровизнань. 
"Національна" за умов давньої поліконфесійності українського етносу зовсім 
не означає, що на перспективу вона стане "єдиною" для всієї нації.  

В нинішніх надто складних і важких умовах національного 
відродження України в ролі національної постає та церква, яка несе 
національну ідею - незалежність країни, сприяє розвитку і збереженню нашої 
національної культури, зокрема української мови, репрезентує в різних 
релігійних центрах та інституціях, в т.ч. й в центрі своєї юрисдикції, нашу 
суверенну державу. Донедавна в Україні до національних релігійних 
об'єднань можна було віднести лише Церкву Київського Патріархату, 
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Автокефальну Православну, Українську Греко-Католицьку та Українську 
Лютеранську Церкви, а також деякі рідновірські спільноти. Певну 
національну зорієнтованість виявляють в Україні окремі протестантські 
церкви, зокрема очолювана М.Паночком Церква Християн Віри 
Євангельської (п'ятидесятників), деякі інші. 

Поняття "національна церква" не тотожне поняттю "державна церква". 
Якщо перша постає складовою духовно-культурного розвою нації, то друга - 
складовою соціально-політичного процесу. Для цього їй не обов'язково мати 
чільну історію в контексті автохтонно-національного розвитку. Якщо в одній 
державі може бути декілька національних церков чи течій, то державною в 
країні водночас постає переважно одна церковна інституція. 

Україна із-за своєї складної історії і поліконфесійності не може мати 
свою державну церкву, хоч на це й претендують деякі із наявних в ній, 
зокрема претендував Київський Патріархат. Не можна також виправдати (і це 
є порушенням Закону про свободу совісті) надання державного статусу 
певним церквам на регіональному рівні. Так, одержують певну підтримку 
державних органів в західному регіоні України греко-католики, а у східному 
та південному – Православна Церква Московської юрисдикції. 

Відзначимо принагідно, що процес формування національних церков в 
Україні аж ніскільки не порушує гуманістичний зміст принципів свободи 
совісті. По-перше, тому, що входження віруючих в якусь національну церкву 
не регламентується державою. По-друге, статус національної у нас можуть 
здобути церкви різних конфесійних визначеностей, які, згідно законів країни, 
не мають із-за цього якихось привілеїв і сприянь. По-третє, національні 
церкви формуються і функціонують скоріше на звичаєвому праві, а не 
складаються на основі силового поля якихось спеціальних правових актів, 
ухвалених державою. По-четверте, національна ідентичність є даністю 
природного порядку людського існування, а відтак національна церква як 
один із її виявів складається не на основі якихось силових чи правових 
рішень, а на основі національно-релігійної самосвідомості. 

Аналіз історії релігії в Україні, а також нинішня релігійна ситуація 
дають підстави для висновку, що утворення Єдиної Православної 
Української церкви, що є одним із кроків у діяльності в минулому 
Президента України В.Ющенка, а нині - П.Порошенка на підставі визнання 
винятковості якоїсь однієї релігійної спільноти і згуртування навколо неї 
інших християнських спільнот практично і теоретично нині неможливе (а 
тим більше з приєднанням до неї ще й Греко-Католицької Церкви).  

Ідея об'єднання всіх православних церков України в одну церковну 
інституцію в повній їх кількості навряд чи можлива для її реалізації. В 
Україні десь 20% її населення є етнічними росіянами, стільки ж маємо 
зросійщених. То ж храми з україномовним богослужінням не для них. Саме 
тому реально лише поєднання УПЦ КП та УАПЦ в Православну Церкву 
України. Парафій від Церкви Московського Патріархату, налаштованих на 
перехід в Єдину Церкву - ПЦУ, не багато. Тут треба рахуватися не тільки з 
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наявною церковною традицією і певною звичкою на сприйняття Московської 
Церкви як своєї, як Церкви батьків. Тим більше що в боротьбі проти Томосу 
Церква Московської юрисдикції взяла на озброєння «аргумент» його 
посередності між православ’ям і католицизмом, своєрідного місточка для 
переходу ПЦ до верховенства Ватикану. Своєрідний «чорний подарунок» 
новоз’явленій ПЦУ підніс Предстоятель УГКЦ Святослав, заявивши про 
наявність відтепер ґрунту для поєднання Церков Київської традиції, більше – 
«Володимирової купелі». В пресі УПЦ МП тепер злорадно наголошують, що 
дарований Константинополем Україні Томос є прямою перепусткою для 
входження до юрисдикції Ватикану.  

А між тим утворення Єдиної Православної Церкви України, більше 
того - Української Християнської Церкви, якщо реально оцінювати ситуацію, 
стане можливим лише тоді, коли весь народ України буде зорієнтований на 
вибудову суверенної держави, прийматиме за своє процес національного 
відродження в ній, знехтує вірою в необхідність жити в повному 
підпорядкуванні зарубіжним релігійним центрам, ставитиме в основу своєї 
віри витокову суть християнства, а не його пізніші організаційні чи обрядові 
нашарування і форми.  

Така загальна картина релігійної мережі України, міжконфесійних та 
міжцерковних відносин на її теренах, становлення її національних Церков. 
Вона постійно змінюється – ускладнюється в одних формах свого вияву, 
толерантизується – в інших. В цих відносинах задіяні десятки конфесій, 
включені як їх інституції, так і міжнародні релігійні центри. Вони 
розгортаються в контексті тих суспільних процесів, що відбуваються в роки 
вибудови Україною своєї незалежності, в контексті її духовного і 
національного відродження. Певно що специфічним корелятом вибудови в 
Україні громадянського суспільства мала б бути громадянська релігія, що 
значною мірою зняло б ті вияви міжконфесійного і міжцерковного 
протистояння, яке нині ми ще маємо в нашій країні.  
 
 
1.3 ТЕХНОЛОГІЇ РУЙНУВАННЯ КОНФЕСІЙННОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

(Алла Арістова) 
 

У релігієзнавчому дискурсі зростає інтерес не тільки до процесів 
формування, стійкості, конструювання, віднайдення релігійних та 
конфесійних ідентичностей, але й щодо їх втрати, трансформації, несталості, 
деконструкції, кризи, руйнації. Нам цікаво поглянути на процес руйнування 
ідентичностей як деяку соціальну технологію, тобто цілеспрямовану, 
сплановану, відпрацьовану діяльність, націлену на руйнацію ідентичностей 
певної соціальної спільноти чи особи (на противагу стихійному розпаду 
ідентичностей, що відбувається, припустимо, внаслідок зміни 
соціокультурних умов, етнічної асиміляції тощо).  
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Провідними технологіями сучасності стають вже не стільки технології 
стратегічного прогнозування та проектування майбутнього (надпопулярні в 
минулому столітті), скільки геополітичні технології творення й пере-
творення соціальних суб’єктів та маніпуляції ними. А 
формування/деформування ідентичності суб’єктів (цивілізаційної, 
соцієтальної, національної, релігійної тощо) є важливою складовою таких 
технологій.  

Попри різні визначення й підходи, варто виділити кілька спільних 
уявлень, що поєднують дослідників цієї проблематики. По-перше, те, що 
висунута суб’єктом застосування соціальних технологій мета може бути 
надто далекою від реальних потреб та інтересів об’єкту впливу (індивідів, 
груп, спільнот, електорату, громадян та ін.), нести як соціотворчий так і 
соціоруйнівний зміст. По-друге, спільним є уявлення про соціальні 
технології як єдність двох основних компонентів: певних проектів, цільових 
програм, переліку процедур і операцій (1) та системної практичної діяльності 
у відповідності до цих проектів (2). По-третє, зазвичай підкреслюється 
м’який, несиловий характер соціальних технологій, котрі розглядаються як 
сучасна альтернатива відверто-репресивним, насильницьким засобам, такий 
собі вид «м’якої влади» («soft power», що, власне, і актуалізує первісний 
зміст грецького «техне» як мистецтва, майстерності, вміння – тобто 
мистецтва досягти висунутої цілі несиловим шляхом). І, звісно ж, соціальні 
технології застосовувалися в різні історичні часи як апробований досвід 
керованого політичного, релігійного, ідейного впливу задовго до виникнення 
самого терміну. 

Підкреслимо, що сучасні соціальні технології – це не тільки технології 
цілеспрямованого впливу на людину, групу, спільноту, масу, організацію, 
інститут, але й технології опосередкованого управління ними, маніпуляції 
суспільними настроями і громадською думкою. Притому управління 
незрівнянно ефективнішого за директивний, адміністративно-розпорядчий 
примус, позаяк задіяно механізми впливу на внутрішню мотивацію соціальної 
поведінки. Майстерність таких технологій, зрештою, і визначається тим, 
наскільки вони здатні конструювати бажану поведінку суб’єктів, котрі 
сприйматимуть свої дії як свій власний вибір і власне бажання, а нав’язані ідеї і 
цінності – як свої власні переконання [1]. Саме тому при дослідженні сучасних 
соціальних технологій важливо виділяти їх різні компоненти: спрямовані на 
переконання, раціональну аргументацію (ідеологічний); на контроль за 
створенням і наповненням інформаційного середовища (інформаційний); на 
психологічну маніпуляцію людьми, формування потреб і мотивацій, вплив на 
підсвідомість тощо (психологічний).  

У цій оптиці технології руйнування конфесійної ідентичності постають 
як комплекс дій, ресурсів, засобів, впливів з метою цілеспрямованої 
деструкції існуючої конфесійної ідентичності індивідів і спільнот та заміни її 
інакшою (іншоконфесійною, іншорелігійною або нерелігійною) 
ідентичністю. 
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Розглянемо з метою зацікавленого обговорення кілька класифікацій. 
Перш за все, за суб’єктом застосування відповідних технологій можна 
виділити: 

1) Релігійні технології, суб’єктом застосування яких стає певна 
релігійна інституція (наприклад, церква), релігійна організація, релігійна 
група (громада, спільнота), або вірянин. Спектр релігійних суб’єктів може 
бути доволі широким – від тих, що уособлюють домінуючі чи державні 
конфесії, до представників репресованих чи маргінальних конфесій. Такі 
технології спрямовані переважно на нав’язування власної 
релігійної/конфесійної ідентичності; активне залучення, інтеграцію неофітів 
у релігійні громади. 

2) Державно-репресивні технології, суб’єктом яких є держава, її 
органи, інститути, уповноважені особи. Такі технології можуть бути 
спрямовані як на заміну однієї релігійної ідентичності іншою (наприклад, 
навернення до державної церкви), так і на цілковите руйнування релігійної 
ідентичності на користь ідентичності нерелігійної/атеїстичної; примусову 
трансформацію світоглядно-ціннісних орієнтацій індивіда або, принаймні, 
його зовнішньої соціальної поведінки. Останнє століття подає чимало 
прикладів застосування таких технологій: від СРСР, Китаю, Північної Кореї 
до Афганістану, Єгипту, Лівії, Туреччини, Російської Федерації тощо. 

Так, дослідження Pew Research Center «Global Uptick in Government 
Restrictions on Religion» вже п’ятий рік поспіль фіксують зростання політики 
обмеження релігії з боку державних інституцій у 198 країнах світу. Частка 
країн з «високим» або «дуже високим» рівнем державних обмежень 
релігійних переконань та культової практики зросла у 2016 році до 28 % [2]. 
Замість всесвітнього культурного обміну, діалогу культур і релігій 
спостерігаємо щодалі радикальніші релігієфобні соціальні програми: від 
політичних проектів «де-ісламізації» європейських країн (по суті, 
розроблених технологій обмеження приросту, повноцінного функціонування, 
релігіє-виявлення мусульманських спільнот) до політики «де-християнізації» 
в Індії, Непалі, на Філіппінах чи Шрі-Ланці. 

3) Позадержавні, кластерні технології, суб’єктом яких є 
взаємопов’язані, мережеві структури різного типу: політично-опозиційні 
угрупування, воєнізовані формування, або ж громадські організації, 
культурно-просвітницькі кола, наукові та білянаукові асоціації тощо. Вони 
діють з різною метою: відродження національних церков або давніх 
етнорелігійних традицій, захисту національних інтересів, пробудження 
національної свідомості, або ж радикалізації релігійних груп. Вище згадуване 
дослідження PRC доводить, що значну частку серед суб’єктів-рестрикторів 
складають угрупування та організації, котрі є носіями радикально-
націоналістичних переконань і закликають до придушення чи навіть 
усунення певної релігійної групи в ім’я захисту основної етнічної або 
релігійної спільноти, яка нібито перебуває «у небезпеці», «під загрозою», 
«атакованою» тощо (2). Західний неолібералізм невпинно здає свої позиції: 
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вже третина європейських країн (33%) мають партії та рухи, які вимагають 
протидії приросту певних конфесій.  

4) Вочевидь, в окрему групу треба виділити медіа-технології, що 
втілюють інформаційно-сугестивний уплив множинних суб’єктів 
медіапростору. 

У свою чергу, серед широкого кола власне релігійних технологій 
руйнування конфесійної ідентичності (група 1) можна вирізнити наступні: 

 місіонерські, специфіка яких полягає в руйнуванні традиційної 
етнорелігійної ідентичності та заміні її релігійною ідентичністю глобального, 
універсального типу (навернення в християнство чи іслам). Звісно, наслідком 
спрямованої місіонерської роботи стає не цілковита деструкція старої 
ідентичності, а феномен двовір’я, мікс традиційних і новонакинутих 
вірувань; 

 прозелітичні, специфіка яких полягає у витісненні старої конфесійної 
ідентичності на користь ново-конфесійної (навернення православних у греко-
католицизм чи протестантські конфесії), залучення до нової церковної 
структури та інакшого релігійного середовища; 

 вербувальні, спрямовані на руйнацію будь-якої існуючої 
ідентичності заради формування відчуття належності-залежності до певної 
групи одновірців чи однодумців (харизматичного, сектантського, 
ескапістського тощо типу). 

Повторимо, що релігійні технології (зокрема місіонерські) 
формувалися та відпрацьовувалися задовго до того, як вони були осмислені 
саме як соціальні технології. Якщо ранні релігійні технології ґрунтувалися на 
умовлянні, переконанні, перевихованні, лукавстві, чудесах, визиску, а то й на 
примусі, то нинішні – активно використовують інші засоби масового впливу 
– інформаційний пресинг, сугестію, агресивну пропаганду, візуальні атаки, 
виробництво нових символів і симулякрів. Сучасні медіа й інформаційні 
засоби дозволяють «перекодувати» свідомість, підмінити історичну пам’ять, 
нав’язати нові ціннісні орієнтації, нашарувати нову ментальність. 

При цьому деструкція релігійної ідентичності постає як важлива 
складова геополітики: зумисної руйнації племінної, етнічної, національної, 
культурної, цивілізаційної ідентичності, зламування ментального коду нації, 
а відтак – її дезорганізації, штучного прискорення процесу асиміляції, 
ослаблення здатності спротиву зовнішній агресії, втручанню у внутрішні 
справи суверенної держави. 

Сучасні соціальні технології руйнування ідентичності обов’язково 
включають кілька базових етапів-кроків.  

Першим кроком є розхитування базових підвалин існування 
особистості, трансформація її звичного середовища і способу буття, 
девальвація усталених цінностей і розпад традиційних життєвих орієнтирів, 
розрив із минулим. Розгублена, дезорієнтована, «втрачена» особистість стає 
пошукачем нової ідентичності, а відтак і зручним об’єктом для 
підготовлених зовнішніх впливів.  
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Другим кроком стає цілеспрямована «ізоляція» особи від простору 
колишніх соціальних відносин і зв’язків, референтних груп і звичних 
колективів. Аби деконструювати наше відчуття ідентичності, важливо 
прибрати постійні нагадування про те, хто ми є. Якщо перший крок є 
нанесеним ударом по «Я»-концепції, то другий прямо загрожує «МИ»-
почуттям. Ізоляція в інформаційно-технологічну епоху набула нових методів: 
переривання звичних каналів зв’язку, контроль за інформаційним 
середовищем, блокування доступу до звичних у минулому або 
альтернативних джерел інформації, варварське руйнування, нищення, 
осквернення культурних та релігійних об’єктів, спотворення історичної 
пам’яті та ін. [3]  

Третім кроком стає політика «виснаження». Йдеться про створення й 
штучне підтримання несприятливих, виснажливих для особистості умов, які 
потребують надмірних душевних і фізичних зусиль, перетворюють життя на 
шерегу постійних випробувань (криза, війна, бідність, переслідування, 
залякування, загрози безпеці та ін.). Наслідком стає дистанціювання від 
минулого, болісне відчуття розриву між колишнім і теперішнім буттям.  

У сукупності всі попередні компоненти обумовлюють створення 
специфічної екзистенційної та соціальної ситуації, в якій людина відчайдушно 
прагне знайти себе, нові життєві сенси і якусь надію на інакше майбутнє. 

Нарешті, четвертий крок – контрольований «клапан виходу» емоцій і 
накопиченого невдоволення; дозволений спосіб компенсації і розрядки фізичної 
і душевної напруги (видовища, розваги, релігія, алкоголь тощо) та чіткий 
орієнтир для самоствердження і запитаної соціальної інтеграції. У разі 
контролю над релігійною ідентичністю, йдеться про забезпечення 
харизматичної діяльності однієї домінуючої конфесії, позаяк всі інші, 
заборонені чи маргінальні, вимушені припинити свою активність або вдатися до 
катакомбного способу існування. Тим закладаються основи моделювання 
нового типу ідентичності, бажаного для технолога-маніпулятора. В світі 
щоденних випробувань слабкої, розгубленої, втраченої людини з’являється 
новий вчитель, лідер, духовний отець, наставник із готовими рецептами, що 
робити, у що вірити, на що сподіватися. Він втішає і повчає, пропонує новий 
порядок і дисципліну, вказує приклад дій і нові орієнтири, і, разом з тим, суворо 
карає за відхилення чи порушення нового порядку. Отримуючи перспективу 
нової групової ідентичності, нової референтної групи з чіткими цінностями, 
віруваннями, нормами тощо, особа у базовій потребі соціального інтегрування, 
як вірусом, заражається новим способом думання і дій.  

Нова конфесійна ідентичність поставатиме відтак як безкінечно 
триваючий проект, що здійснюється засобами різних медіа, соціальних 
інститутів і політичних груп. Феноменологічно вона є суб’єктивним досвідом 
переживання віднайденої спільнотності, множинною проекцією 
індивідуального чи колективного несвідомого. У підсумку нова ідентичність, 
накинута замість зруйнованої, являтиме собою здатну до змін, суперечливу, 
фрагментарну, гібридну, штучну конструкцію.  
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Виглядає на те, що слабким боком застосування подібних технологій є 
зворотність їх наслідків. Адже їх успішність залежить від безперервності і 
нарощування технологічного впливу на свідомість і поведінку вірян. У разі 
переривання такого впливу, ослаблення чи поразки суб’єкта впливу, як 
показує історичний досвід, можливе швидке відновлення втраченої 
ідентичності, ре-ідентифікація вірян. Добрим прикладом для цього є новітня 
історія Української Греко-Католицької Церкви. 

Технології руйнування ідентичності стають вагомою складовою 
сучасних гібридних воєн і стратегемою несилової експансії; коли зміна 
цивілізаційної, конфесійної, культурної, національної ідентичності населення 
стає умовою геополітичної перемоги. В цьому контексті проблема 
збереження національної й релігійної ідентичності в Україні сягає рівня 
національної і суспільної безпеки. Модерний православний фундаменталізм 
у своїй експансії все виразніше набуває ознак технологізації. Ідеологема 
«русского мира» увиразнила не стільки пошуки соціальної доктрини буття 
РПЦ в глобалізованому світі, скільки спробу здійснення масштабного 
соціального проекту – творення російсько-мовного, російсько-
комунікативного, російсько-культурного, російсько-православно-
ментального, Росіє-залежного цивілізаційного простору; назагал – 
російськості як наднаціональної ідентичності. У цій доктрині немає місця для 
української ідентичності, Української Церкви і Українського Православ’я. 

РПЦ діє як добре фінансований і зорганізований політичний інститут, 
активність якого спрямована на денаціоналізацію українства, дискредитацію 
Українських Церков, усунення з релігійного ландшафту України національно 
орієнтованих конфесій [4. - С. 127]. «Немає сумнівів, - висновують дослідники 
Національного інституту стратегічних досліджень, - що причиною брутальних 
звинувачень…, адресованих УГКЦ та УПЦ КП, є суспільне значення цих 
церков, а їхня дискредитація спрямована на ураження релігійної складової 
національної самоідентифікації» [5. - С. 255]. Наступ на етноконфесійну 
ідентичність є одним із проявів гібридної агресії: пропаговані ідеї штучності 
української мови, фальшивості української історії, фіктивності української 
нації, заперечення онтологічного статусу українства як такого найміцнішим 
чином сполучені з риторикою «розкольництва» Українського Православ’я. 

І насамкінець. Технології деструкції ідентичностей нині спираються на 
ґрунтовні теоретичні розвідки. Виняткову роль у розробці, застосуванні та 
оцінюванні ефективності таких технологій відіграють соціогуманітарні науки, 
щонайперше - соціальна психологія, соціологія, культурологія, етнографія, 
лінгвістика, а знедавна - і релігієзнавство. Наука про релігію, повторюючи шлях 
своїх попередниць, опинилася на межі зіткнень наукового інтересу, професійної 
етики і зисків політично-інструментального використання.  
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1.4 ДІАЛОГ ЧИ МІЖКУЛЬТУРНИЙ,  
А ВІДТАК І МІЖКОНФЕСІЙНИЙ МУР? (Іван Лисий) 

 
Росія – ворог. У минулому… Сьогодні… Очевидно, що і в 

майбутньому, принаймні близькому. Але Росія – і споконвічний (від часу 
свого постання) сусід. У нинішньому ущільненому світі всі народи сусідні. 
Та Росія – сусід особливий хоча б тому, що межі у нас з ним тільки 
починають вибудовуватися (і то всупереч волі цього сусіда, для якого «всё 
вокруг моё»). Але історія складається так, що межам цим зрештою бути. 
Якими вони будуть – залежить від багатьох чинників, але значною мірою від 
нашого розуміння своїх національних інтересів, від наших дій та намірів, від 
можливостей і прагнень протистояти загарбницьким устремлінням сусіда. 
Звести непрохідний мур між ворожими народами і їхніми культурами у 
нинішньому світі навряд чи вдасться. Розмовляти доведеться. І насамперед 
це мала би бути розмова культур, їхній діалог. Мала б бути розмова 
одноконфесійних Церков, релігійних спільнот. Розмова рівних, а не з нашого 
боку підлеглих. 

У мовленнєвій практиці слова та вирази, зберігаючи своє основне 
змістовне навантаження, часто набувають нових смислових забарвлень, іноді 
зовсім несподіваних. В умовах неоголошеної агресії Росії проти України, в 
якій ледь не чільне місце посідає війна інформаційна, навіть конфесійна при 
одночасних християнських закликах любити навіть ворога, така 
десемантизація трапилася з добропорядним міжкультурним діалогом. Досить 
поширений в гуманітаристиці останніх десятиліть культурологічний термін 
внаслідок семантичного дрейфу раптом набув ідеологічного звучання. Це 
нове контекстне значення не відразу вловлюється користувачами, звиклими 
до його традиційного смислового наповнення, але наявність цієї нової 
семантики дуже симптоматична. 

Нашою метою тут є з′ясування ймовірності становлення в 
майбутньому діалогічних взаємин між українською та російською 
культурою, а в контексті цього - і між одноконфесійними спільнотами. Для 
цього автор тексту аналізує позиції обох сторін за екстремальних 
соціокультурних обставин - у перші місяці агресії Росії проти української 
держави. Тодішні дискурси на «гарячу» тему не могли, звісно, набути 
академічного формату, тому доводиться звертатися нам переважно до 
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публіцистичних текстів. Як і належало сподіватися, аналізовані дискурси 
мають виразну конфронтаційну семантику. 

Світова гуманітарна думка іменує ХХІ століття віком діалогу. Таке 
найменування не позбавлене певних рацій. Проте воно потребує уточнень. З 
одного боку, діалог є константним способом буття культури. Культура 
виникає в діалозі і на всіх етапах своєї історії не триває, а тим більше не 
розвивається без розмаїтих, по-різному спрямованих внутрішніх діалогів. 
Тією ж мірою необхідні, особливо у нинішньому відкритому світі, зовнішні 
зв′язки культур, їх взаємодія, обмін змістами при збереженні самобутності 
кожної. Діалог необхідний кожній культурі і для усвідомлення її 
ідентичності, самобутності. Багатоманіття як закон культурного розвитку 
можливе завдяки взаємодії культур. Відокремлена, ізольована, локальна 
культура позбавлена можливості розвиватися. 

Сучасна суспільна думка привертає увагу до різноманіття взаємин між 
культурами. Вони можуть бути як бажаними, так і ігнорованими, як 
вимушеними, так і добровільними, як цілеспрямованими, так і спонтанними. 
Соціологами вирізнені такі головні типи взаємодії культур: а) взаємне 
сприяння розвиткові, взаємовплив і взаємопроникнення; б) протистояння, 
взаємовідштовхування; в) односпрямована міжкультурна комунікація, тобто 
пригнічення культур, у тім числі й культурна експансія та асиміляція однієї 
культури іншою. Очевидно, поняття діалог, строго кажучи, релевантне лише 
першому типові міжкультурної взаємодії і виражає її, так би мовити, 
ідеальний варіант.  

Оскільки діалог передбачає як маніфестацію та аргументацію кожним 
контрагентом власної позиції, так і, умовно кажучи, звільнення місця для 
позиції та відповідних цінностей партнера, тобто їх розуміння і прийняття 
без втрати власних, то в діалозі культур відбувається акультурація: обидві її 
сторони змінюються, не втрачаючи при тому своєї самості.  

Відтак головними передумовами автентичної комунікації культур 
можна вважати, по-перше, визнання кожною потенційною стороною сущості 
іншої, а відтак її інакшості. Саме гранична гетерогенність, нетотожність 
можливих суб′єктів є необхідною умовою постання діалогу, бо інакше не 
було би ні запитань, ні відповідей; по-друге, готовність через діалог, що 
заснований на діаді «Я – Інший», осягати власне Я, прагнучи глибше 
пізнавати Іншого як інакшого і себе – в дзеркалі Іншого. Адже саме в діалозі 
оприявнюються ціннісно-змістові прикмети кожного учасника. Загалом 
кажучи, діалог культур – це метафора в тому сенсі, що взаємини культур 
можуть актуально реалізуватися передусім в діяльності конкретних людей, 
культурних акторів, які репрезентують певні позиції чи навіть інститути.  

«За що ми любимо Росію? – запитує нині український інтелектуал 
Олександр Хара, щоби тут же відповісти: - За культуру кінця ХІХ століття. 
Але тієї Росії вже давно немає» (Країна. – 2015. - №35. – С.31). Справді, 
немає: потік часу безжальний. Але могла бути – згідно з законом культурної 
наступності, якби російська громадськість спромоглася на роль гідного носія 
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і виразника культурної традиції. На жаль, як констатує російський історик 
Ірина Павлова, нема ні історичних, ні ментальних, ні соціальних передумов 
для появи в Росії зрілого громадянського суспільства. А наявна суспільність 
не уявляє собі російську ідентичність без великодержавництва, імперськості. 
І навіть її прогресивна частина, на інтелектуальну лякливість і популізм якої 
так часто нарікають сучасники, переконана, що в Україні запанував нацизм. 
Тому нерідко й вона, не усвідомлюючи цього, «грає на боці влади і за її 
правилами», - підсумовує І. Павлова («День» від 20 серпня 2015 року). У 
цьому контексті досить згадати шокуючу заяву одного із лідерів російського 
ліберального табору Юлії Латиніної, у якій та підтримала вирок Олегові 
Сенцову, визнаючи його терористом. Довідуючись про такі вчинки 
представників прогресивної громадськості, розумієш сердитість 
Д.Шушаріна, який дошкульно іменує їх «лібералами за викликом». 

Оскільки В. Сильвестров, спілкуючись з російською культурою, 
оминає сучасників і звертається до її репрезентантів-класиків, то у нього 
складається ілюзія того, ніби міжкультурне спілкування загалом відбувається 
«над сутичкою». Насправді традиційна для Росії культурна експансія – аж до 
анексії української історії (в тому числі й християнської) - нині в руслі 
політики «повторної колонізації» переплітається з експансіями економічною, 
військовою, інформаційною, політичною, московсько-конфесійною тощо, 
тобто є складником тотальної експансіоністської стратегії Росії, постійного 
імперського обезмовлювання і зросійщення українського етносу впродовж 
століть, зросійщення в тому числі й української релігійної історії. Так (для 
прикладу) київську Володимирову «хрешальну купіль» в Дніпрі 988 року в 
Росії (той же Путін) підміняють нині нібито самодостатнім (без Києва) 
Кримо-Херсонеським хрещенням. Метою в такий спосіб російської експансії 
є не тільки позбавлення соціокультурного простору України самодостатності, 
не тільки руйнування підвалин (в тім числі й культурних, християнських) 
української – як їм бачиться - «недодержави», а й знищення українства як 
такого1. Адже саме існування останнього є доленосним викликом для 
імперських амбіцій Росії. Для досягнення цієї мети використовуються всі 
засоби – від пушкінських «Полтави» чи «Клеветникам России» та 
історіософських побудов І. Ільїна до «На независимость Украины» 
Бродського. 

Постає питання: чи піднімуться за нинішніх критичних обставин 
культурні і наукові взаємини України й Росії з напівприватного рівня на 
рівень громадянського суспільства? Як випливає із вже зазначеного вище, 

                                           
1 У дні визвольних змагань українців на початку ХХ ст. кадет П. Мілюков, звертаючись до 
міжнародних структур, писав: «Офіційне визнання слів «Україна» й «українці» неминуче 
потягне за собою зменшення російського народу більш як на третину і відріже російські 
землі від Чорного моря. Коли б навіть «Україна» на мировому конгресі й була включена 
до складу Російської держави, але зберегла цю назву, то ми б залишили й на майбутнє 
багате поле діяльності для сепаратистів, бо поки існує окремий народ, доти домагання 
своєї окремої держави матиме грунт і рацію» (Див.: «День» від 30-31 жовтня 2015 р.). 
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фундаментальною передумовою цього є саме становлення (чи реінкарнація) в 
Росії отого громадянського суспільства. Ще однією суттєвою перешкодою 
для діалогізації міжкультурних взаємин належить вважати відсутність в Росії 
традиції внутрішнього діалогу як форми культурної комунікації, зокрема 
діалогу між верхами і низами, на що давно нарікають кращі уми Росії.  

Є певні підстави стверджувати, що насправді проблемність ситуації 
усвідомлюється не тільки тими чи іншими культурними діячами, а й 
ширшими сегментами громадськості. Одними з перших – відразу після 
анексії Криму і збройного вторгнення на Донбас – тривогу забили певні 
російські ліберальні кола. Окремі їхні репрезентанти побачили в агресивних 
діях своєї влади передусім загрозу для власної спільноти: «Українська криза, 
— тверезо оцінює, хоча й неточно іменує ситуацію історик, сходознавець, 
співробітник Московського центру Карнегі Олексій Малашенко, - 
насамперед щаслива для путінської номенклатури нагода заштовхати Росію в 
радянський мішок… Ось зараз «збирають» землі — Абхазію, Південну 
Осетію, Придністров′я, Крим уже зібрали, — а я ніяк не можу позбутися 
відчуття неминучого розпаду країни» [2]. В іншому своєму тексті той же 
автор говорить про ще одну тривогу, яку поділяють люди його середовища. 
Вони бачать велику небезпеку в намаганні російської влади ідентифікувати 
свою спільноту через відштовхування від інших, консолідувати суспільство 
на ґрунті неприязні й ворожнечі до інших народів. Цю атмосферу 
нобелівська лауреатка 2015 року Світлана Алексієвич означила прикрими 
констатаціями – «люди захлинаються ненавистю» («День» від 24-25 липня 
2015 р.), «сьогодні ця ненависть стала державною ідеологією» [1. - С.15]. «Чи 
не приведе це зрештою, - запитує О. Малашенко, - до самітності нас, 
«згуртованих»? [6].  

Відтак йдеться про відзначену І. Яковенком «запропоновану Кремлем 
ідеологію російського національного ізоляціонізму» («День» від 14-15 серпня 
2015 р.). Нині в додачу до національного з’явився ще й ізоляціонізм 
Російського Православ’я у Вселенському його вимірі. Це засвідчив хоч би 
приїзд в січні 2019 року на урочистість Патріарха РПЦ Кирила лише 
представників трьох залежних від Москви Православних Церков – 
Антіохійської, Сербської та Чехо-Словацьцкої. Всіх їх – 15. 

Звертаючись до соціально-психологічного підґрунтя ідеології 
ізоляціонізму, ми не можемо відмовитися тут від нагоди відтворити хід 
думок російського публіциста Сергія Медвєдєва про нинішній російський 
ресентимент. Феномен навздогінної модернізації, відставання від лідерів 
глобального світу за головними соціально-економічними показниками, 
нездатність поліпшити зовнішні умови існування держави, зокрема 
неможливість повернутися до двополюсного світу і подолати власну 
провінційність – таке безсилля виливається у творення ілюзорного світу з 
багатьма симулятивними прикметами, в якому Росія сам-на-сам протистоїть 
усім іншим країнам. Із цього соціального інфантилізму народився міф про 
український фашизм, бо ресентимент вимагав об′єкта для помсти, в тім числі 
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символічної. Адже Україна вдруге за десятиріччя не послухалася «старшого 
брата», обираючи шлях європейського розвитку, виборюючи Томос для 
Українського Православ’я. При цьому московсько-православна преса нині 
активно мусує тему співпраці українських греко-католиків, очолюваних 
митрополитом Андреєм Шептицьким, в роки Другої світової війни з 
німецьким фашизмом. 

Інший російський публіцист Костянтин Скоркін вважає, що небезпека 
ізоляції загрожує як Росії, так і Україні: «Запитуванішою виявляється ідея 
ізоляції – в Росії, яка опинилася під санкціями, це вже практично 
сформульована державна політика, але і в Україні, де суспільство вийшло на 
Майдан, протестуючи проти згортання євроінтеграції Януковичем, в умовах 
мілітаристського психозу (звідки це? –Авт.) так само велику роль починає 
відігравати міфологія «зради Заходу», «ножа у спину української свободи», 
що також у перспективі передбачає ізоляціоністські настрої» [9]. Залишимо 
на сумлінні автора «мілітаристський психоз» в країні, яка обороняється від 
агресора, тим більше що його набагато сильніше роздмухують на 
протилежній стороні.  

А ось думка про український ізоляціонізм потребує уточнення. Росіяни 
не хочуть брати до уваги ту історичну обставину, що від доби Петра І, який 
прорубав Росії вікно в Європу, те ж вікно для України зачинилося. Стосунки 
з Європою для неї (а її Церкви - із Вселенським Православ’ям) могли 
здійснюватися тільки через Росію і лише тією мірою, що була вигідна 
останній. Україна зникла і в світовому інституційному християнському світі. 
Її повсемісно і різноконфесійно стали презентувати російські релігійні 
центри. І нині росіянам здається, ніби українці, обриваючи культурні й 
релігійні взаємини з ними, опиняються в повній ізоляції. Тим більше що 
значна їх частина вважає російський напрямок культурних стосунків для 
України коли не єдино можливим, то найголовнішим. Насправді ж важливим 
моментом згаданого «обриву» є неминуча втрата Росією ролі незамінного 
культурного посередника для України.  

А що стосується політичних претензій певного сегменту української 
громадськості до Заходу, то навіть якщо б їх поділяла вся громадськість, 
вони не стали б нездоланною перешкодою для культурних взаємин у цьому 
напрямку. Тут Україні для справжнього культурного діалогу хіба що бракує 
поки власного голосу, тобто глибшого усвідомлення та чіткішої артикуляції 
своєї позиції. Неподолане у значної частини української громадськості 
почуття вторинності, залишкова малоросійська орієнтація на колишню 
метрополію, яку можна б назвати – через її історичну рудиментарність, 
невиявленість і неусвідомленість – «озиранням на Москву», впливає як на 
спільнотне самопочуття, так і на ступінь самостояння культурних 
репрезентантів спільноти. Це «озирання на Москву» виявляється і в тій 
боязні ввійти в новоз’явлену Православну Церкву України, яка притаманна 
ще великій кількості громад колишньої УПЦ МП. Православ’я живе у нас у 
визнанні переважно свого Московського, а не Константинопольського 
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коріння. Трагедія наша в тому, що в нашій масовій свідомості домінує не дух 
українства, а малоросійства, визнання гріхом його втрати чи зміни.  

Усвідомлення небезпеки утвердження в Росії, як формулює це І. 
Калінін, «режиму зовнішньої ізоляції, помноженої на внутрішнє прагнення 
до ізоляціоналізму» [5], послугувало підґрунтям ініціативи представників 
російської ліберальної громадськості провести зустріч інтелектуалів України 
і Росії. Така ініціатива реалізувалась ще в квітні 2014 року через проведення 
у Києві (з продовженням пізніше у Харкові) конгресу інтелігенції «Україна – 
Росія. Діалог». Російська сторона була представлена досить масованим 
десантом авторитетних у культурному середовищі людей, щоправда, 
переважно з негучними (за винятком ініціатора зустрічі М. Ходорковського) 
іменами. Українців репрезентували переважно люди з медійного середовища.  

Зрозуміло, соціокультурна ситуація не сприяла проведенню діалогу як 
такого. І хоча ніхто, звісно, не вимагав від українських інтелектуалів, як 
здалося одному київському журналістові, зрадити Вітчизну, хоча в дискусії, в 
кулуарних розмовах, у зверненні членів Російського ПЕН-центру до 
українських колег за підсумками конгресу російська сторона засуджувала 
агресивну політику свого уряду і навіть говорила про необхідність каяття, 
стверджувала засаду «культурної рівності й поваги» - все ж українці болісно 
відчували в позиції співбесідників відтінок втручання. Адже ті, хто навіть із 
найкращими намірами в пошуках партнерства входять на територію 
контрагента, спонукаючи його до відповідей на поставлені питання, в 
жодному разі не повинні заторкувати його суверенітет. Російська ж сторона 
вже самою своєю ініціативою певною мірою претендувала на роль центру. 
Така претензія увиразнювалася, зокрема, в імперській за своїм підкладом ідеї 
М. Ходорковського про європеїзуючу місію Росії на всьому пострадянському 
просторі. Зрештою, проголошена росіянами позиція «над сутичкою» 
обернулася прокляттям постмодерної доби – невизначеністю, неявним 
прирівнюванням вини обох сторін. Тому замість властивого діалогу (а його 
на україно-російському напрямку останні століття й не було) реалізувався 
радше обмін монологами.  

І чи могло бути інакше? Адже задовго до збройної агресії – поруч із 
грубим політичним та економічним втручанням - РФ вела неоголошену, але 
жорстку й системну війну проти України на широкому культурному фронті. 
Ця війна була продовженням традиційної для Росії експансіоністської 
культурної політики, реалізуючись під гаслом утвердження «русского мира». 
До неї організовано долучилися суспільні науки на кшталт не тільки історії 
чи політології, а й археології чи економічної географії; релігійні та освітні 
структури, шоу-бізнес і весь масив маскульту. Якщо для них тривалий час 
незалежність України здавалася якимось історичним, а тепер і геополітичним 
непорозумінням, то нині стала усвідомлюватися як виклик самому існуванню 
російської держави. Про це читаємо в ідеолога євразійства Дугіна ще у 1999 
році: «Існування України в нинішніх межах і з нинішнім статусом 
«суверенної держави» (лапки автора. – І. Л.) тотожнє нанесенню 
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страхітливого удару геополітичній безпеці Росії, рівного вторгненню на її 
територію. Подальше існування унітарної України недопустиме» [3. - С.379].  

Подібні думки висловлював і керівник релігієзнавчої структури 
Російської Академії наук професор Лев Мітрохін, заявивши керівнику 
академічних релігієзнавців України проф. Колодному А.М., що творча 
співпраця їх з українськими колегами можлива лише тоді, коли останні 
«перестанут играться в незалежность». 

Відтак позиція «повторної колонізації» є сьогодні найпоширенішою і 
найвпливовішою серед російських «мислителів», а, як її відлуння, і серед 
україно-православних богословів.. Один із найкультовіших у нинішній Росії 
журналістів Єгор Просвірнін, який намагався висунути в лідери нації Гіркіна-
Стрєлкова, у редагованому ним інтернет-порталі Sputnikipogrom 
беззастережно стверджував, що «жоден діалог з українцями неможливий…». 
І наче звертаючись до російських учасників щойно згаданого конгресу, ще і 
ще наполягав: «І сама спроба діалогу з деталями українського ідеологічного 
пейзажу (?) – помилка» [8].  

Звісно, про який діалог мова, коли для російського інтелектуала 
Україна - нацистська, тому він закликає Путіна послати туди не публіцистів 
чи політологів, а Псковську повітряно-десантну дивізію: «Причому, не до 
Новоросії, а відразу до Києва. Добийте Україну… і закінчіть свій шлях у 
підручниках історії на сторінці «збирачів земель російських» [8]. 

Речник Московського Патріархату протоієрей Володимир Чаплін в 
одному із своїх інтерв’ю прямо наголосив, що «потрібно подумати сьогодні 
про потужну військову присутність Росії у всіх регіонах, де люди просять 
захисту від різного роду «кольорових революцій»… Навіть якщо Росії 
знадобиться, то росіяни братимуть участь у бойових діях. Цього не потрібно 
сьогодні боятися: армії потрібно нарешті дати справжню роботу». 

У співзвуччі із своїм московським колегою митрополит УПЦ МП 
Августин (Маркевич), виступаючи на засіданні Всесвітнього російського 
народного собору, заявив: «Ми очікуємо кроків з боку Росії, як загін, що 
чекає команди кинутися у бій… Я, як представник Української Православної 
Церкви, переконаний, що невизначеність засмоктує. Прийшов час діяти 
рішуче і називати речі своїми іменами… Ми вже втомилися чекати… Єдине, 
що нас надихає, то це те, що ми віримо в Росію» (Цит. за: 12. - С.111-114).  

Хіба після цього сотні підписів відомих репрезентантів російської 
культури на підтримку путінської авантюри на самому її початку когось зі 
знаючих людей могли здивувати? Здивувала хіба що нечувана легкість, з 
якою означення брат2 було замінене означенням фашист. Між іншим, частота 
                                           
2 До речі, давня імперська традиція зображати російсько-українські стосунки як родинні завжди 
реалізувалась в ієрархізованому варіанті: старший – молодший, передовий – відсталий. Г. В. 
Федотов, мимохідь зіставляючи російську й українську пісенні культури, апріорі керувався 
переконанням, що «малоруська пісня – молодша сестра пісні великоруської» [10]. І таке інерційне 
перевертання виглядає трохи дивним на тлі твердження того ж автора про те, що «південноруське 
(малоруське) плем′я було першим творцем російської (?) держави, заклало основи національної 
російської (?) культури (Див.10).  
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вжитку останнього в російському публічному дискурсі відразу зросла 
устократ і нині не зменшилася. В російському мас-медійному просторі 
українці нині загалом постають фашистами.  

Костянтин Скоркін в ліберальних «Отечественных записках» вже на 
перших стадіях російської агресії з гіркотою констатує, що «мова ненависті 
вирвалася з маргінесу і стала мовою повсякдення…». Йому особливо прикро, 
що риторика ненависті отруює передусім російськомовний простір, чим 
надає невиправної шкоди міжкультурному діалогові: «Люди розмовляють 
однією мовою не для того, щоби краще розуміти один одного, а щоби 
наносити вишуканіші образи» [9]. Дивно, щоправда, що ця твереза й 
небайдужа констатація супроводжується характерним для російської 
ліберальної думки, не позбавленої імперських амбіцій, намаганням 
звинуватити рівною мірою обидві сторони: «…неприйняття значною 
кількістю росіян набуття Україною іншої суб′єктності, аніж «братського 
народу» і «молодшого брата», обурення не меншої кількості українців 
спробами російської влади втручатися у внутрішні справи України»[9]. Хіба 
це еквівалентні реакції на еквівалентні подразники? 

Із прикрістю доводиться констатувати, що така ліберальна 
«зрівнялівка» обертається стиранням засадничої різниці між обґрунтованою 
оцінкою українськими інтелектуалами позиції російської громадськості як 
імперської та звинуваченням українців у фашизмі, до якого вдаються 
освічені росіяни, зрештою розмиванням принципових відмінностей між 
агресором і жертвою агресії. Маємо справу з рецидивом одного із парадоксів 
постмодерної свідомості: схильність до абсолютизації відмінностей, 
поєднана з утримуванням непевності, невизначеності у всьому. 

Уже згадуваний вище О. Подрабінек гостро критикує своїх колег-
інтелектуалів з російської делегації на конгресі «Україна – Росія. Діалог» 
за прихильність до невизначеності. Російська прогресивна громадськість, 
на думку критика російських лібералів Дмитра Шушаріна, не вітає 
адекватні оцінки ситуації, навіть вважає їх ознакою девіантної поведінки. 
Та ще прикрішим є спостережуване тут суто ідеологічне розрізнення 
«нашого» та «іншого»: наша готовність до культурного діалогу на 
противагу їхній відмові від нього. Постмодерна засада мислення – 
збалансування понад усе - служить досягненню ідеологічних цілей. 

У підсумку в діалоговій діаді «Я - Інший» відбулися радикальні 
трансформації: Інший став Чужим. За сущих соціокультурних обставин 
чиясь Іншість може сприйматися як загроза для Я, хоча реально вона, 
кажучи словами Мирослава Мариновича, проректора Українського 
Католицького Університету, може бути і пропозицією для Я. Та коли ця 
пропозиція обертається нав′язуванням мені тієї іншості, то Інший стає 
моїм ворогом. І таким у нашому випадку його робить не так українське Я, 
скільки сам російський Інший. Не тільки військовою агресією, 
ґрунтованою на віковічному прагненні до збільшення ареалу існування, а й 
потужною, масованою інформаційною війною. В її гуркоті губляться 
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тверезі голоси тих російських інтелектуалів, які усвідомлюють небезпеку 
культурного ізоляціонізму.  

Такі голоси, по-перше, треба спеціально відшукувати у вкрай 
засміченому пропагандою інформаційному просторі Росії; по-друге, уже 
відшукані, вони розчаровують зацікавлену сторону невиразністю, 
розпливчастістю, неоднозначністю. Історик Ірина Павлова пов′язує це не 
тільки з постмодерними настановами мислення, не тільки з ліберальними 
позиціями російських інтелектуалів, а й із цинічною політикою «плюралізму 
думок» в сучасному російському ізводі (Див.: «День» від 22 серпня 2015). 

Повернемося тепер до вже згаданої вище «мови ненависті» та ще однієї 
спроби діалогічного контакту представників українських і російських 
інтелектуальних кіл. Мова про спільний семінар (точніше – один із низки 
аналогічних семінарів) українських і російських журналістів «Роль засобів 
масової інформації у запобіганні та боротьбі з пропагандою національної, 
расової та релігійної ненависті», що відбувся в Женеві. Він проходив за 
сприяння Верховного комісара ООН з прав людини, і чи не головним 
предметом обговорення (і осуду) була якраз «мова ненависті». Цього разу 
спілкувалися не представники громадянського суспільства, а делегати від 
офіційних організацій: з російського боку – від підконтрольної владі 
Російської Федерації Спілки журналістів Росії, а з українського – від 
Національної спілки журналістів України, позиція керівництва якою 
неодноразово підставно критикувалась українською громадськістю, та 
Незалежної медіа-профспілки України. 

Чи творилося необхідне для діалогу спільне смислове поле? З першого 
погляду на це питання можна би відповісти ствердно. Адже учасники 
семінару підготували спільну підсумкову заяву, в якій засудили 
користування «мовою ворожнечі» і творення «образу ворога». Проте диявол 
ховається у деталях. А особливо значущою «деталлю» документу є вже 
знайома нам формула «обидві країни». Через зрівнювальний ефект цієї 
улюбленої формули лібералів симулятивно урівнено зовсім не рівні сторони 
– агресора і його жертву. І під формулою «мова ненависті» так само 
поставлений знак рівності між зовсім різним; в інтерпретації С. 
Грабовського, це, з одного боку, системна імперсько-шовіністична російська 
пропаганда, а з іншого – намагання частини українських медійників 
мобілізувати свою спільноту на відсіч агресорові (Див.: «День» від 30-31 
жовтня 2015 р.). Відтак замість спільного смислового поля маємо 
недопустиме домінування позиції російської делегації.  

Чому недопустиме? Тому що заклик відмовитися від «мови ненависті», 
виголошений тією стороною, як саркастично формулює І. Яковенко, 
«виглядає як вимога грабіжника, щоби жертва пограбування не кричала 
«караул!» і взагалі вибирала вирази для свого обурення» («День» від 30-31 
жовтня 2015 р.). Інакше кажучи, так потрактована відмова від «мови 
ворожнечі» є радше відмовою від того, аби називати речі своїми іменами. 
Тому в заяві не згадано про анексію Криму Російською Федерацією (адже 
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спілка журналістів Росії схвалила цей грабіжницький акт), а вторгнення 
російських військ на підтримку сепаратистів у Донбасі поіменоване 
«збройним конфліктом на Сході України». Слушним є обурення С. 
Грабовського тим, як українська медійна номенклатура обговорює з 
російською способи досягнення «рівної віддаленості від сторін українського 
конфлікту». Так, тут «мови ненависті» немає, але використані в документі 
політичні евфемізми чи не гірше відвертої лайки.  

Ще сумнівнішою виглядає тристороння конференція «Наука і культура 
в сучасному дискурсі», проведена у грудні 2015 року в Мінську. 
Представницьку українську делегацію на цей форум організовував тодішній 
очільник «Українського фонду культури» поет Борис Олійник. Культурні 
діячі з України могли спілкуватися зі спеціальним представником президента 
Російської Федерації з міжнародного культурного співробітництва, колишнім 
міністром культури М. Швидким, з одним із керівників Федерального 
агентства друку та масових комунікацій, а також із міністром інформації 
Республіки Білорусь Л. Ананич, іншими офіційними особами. Серед 
організаторів форуму – що досить репрезентативно – Фонд розвитку 
«Інститут євразійських досліджень». Л. Ананич потрактувала конференцію 
як «переговорний майданчик» для Росії та України, наголосила на спільному 
духовному просторі та на меті учасників будувати гармонійний світ. 
Славнозвісний українофоб П. Толочко, який, звісно, був у складі української 
делегації і значився як академік Національної Академії наук України 
представляючи в такий спосіб останню, запропонував для форуму іншу назву 
– «Від єдиного минулого до спільного майбутнього». Але пропозиція 
«українського» академіка – то давно і безповоротно застарілі гасла у 
кардинально іншій ситуації. Живе він ще ідеями зниклого Союзу і, подібно 
фашисту Путіну, бажає його повернення, зневажаючи Україну.  

Учасники заснували тристоронній проект «Мінська ініціатива», в 
рамках якого такі зустрічі мають відбуватися регулярно. У підсумковій заяві 
заходу задекларовано бажання «надати додатковий імпульс міждержавним 
стосункам» і, що не менш прикметно, наголошено незалежність культурної 
сфери від національних рамок [Див.: 4]. Тут «мислителі» вийшли навіть за 
межі ленінських оцінок національної природи культури.  

То ж виходить, що українські учасники конференції не були 
репрезентантами української культури, бо для них, дивись, такої – 
національно ідентифікованої – не існує. Дехто з них позиціонував себе не 
тільки поза культурою (сьогодні національною за природою), а й поза 
політикою, хоча й спілкувався з політиками країни-агресора. Журналіст 
«Дня» Р. Гривінський влучно назвав свій матеріал про цю зустріч «Діалог без 
принципів» (Див.: «День» від 18-19 грудня 2015 року), а редактор цієї газети 
слушно побачила у «висмикуванні наших знакових постатей для нібито 
безневинних, але сервільних розмов» («День» від 26-27 грудня 2015 року) ще 
один різновид інформаційної атаки на українство. 
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Тому описані вище форуми викликали неоднозначні відгуки в Україні. 
Окремі журналісти навіть заявили про вихід із Національної спілки на знак 
протесту проти надмірно поступливої поведінки української делегації в 
Женеві, маскованої словами про загальнолюдські цінності.  

Тут має рацію журналістка Ольга Лень, коли з прикрістю констатує: 
«Доки українські медіа-організації переймаються тим, щоби бути зручними й 
безпроблемними партнерами для міжнародних структур, через ті структури 
йде проросійський тиск на нашу країну» («День» від 10-11 червня 2016 р.). 
Тому, з іншого боку, готовність потенційного учасника діалогу до змін мала 
б поєднуватися з чітким усвідомленням допустимої межі таких змін. Інакше 
він ризикує втратити свою самість, необхідний ступінь самостояння, а відтак 
і статус партнера, а через те «випасти» з діалогу або ж трансформувати цей 
останній у щось якісно інше. На жаль, в середовищі українських 
інтелектуалів усвідомлення таких засад не завжди актуалізується у належний 
момент. І тоді їх підставно звинувачують, як це робить Р. Чайка, в 
«односторонньому інформаційному роззброєнні» чи й у «пацифістичному 
угодовстві», «національному плебействі і повній відсутності гідності» 
(«День» від 22-23 січня 2016 р.). 

То ж стає все очевиднішою та обставина, що поміняти засади, на яких 
дотепер вибудовувались культурні контакти, треба як росіянам, так і 
українцям. Росіянам, серед іншого, подолати традиційну для імперської 
свідомості завищену самооцінку, безпідставну зверхність, відверто 
демонстровану при спробах контактувати. Тією ж мірою українцям треба 
позбуватися такої ж традиційної меншовартості, вторинності.  

Підсумовуючи, можна констатувати, що у сторін українсько-російської 
культурної чи наукової взаємодії за умов війни не можуть бути усунуті 
підозри й упередження. Традиційна нерівність сторін – колишніх метрополії 
та її провінції – зберігається: Інший не готовий відмовитися від звичних для 
себе однобічних вигод і переваг. Українська сторона не може брати участь у 
взаємодії і творчих відносинах на давніх засадах, а шляхи зміни парадигми 
обговорюються мляво і непродуктивно. Тому й самий концепт 
міжкультурний діалог, діалог науковців двох країн, діалог одноконфесійних 
спільнот, коли, як каже Остап Дроздов, «у Росії немає ні вух, ні очей, ні 
мозку, які здатні сприймати українську точку зору» ( «День» №170-171 від 21 
вересня 2018 р.), втрачає свій глибинний сенс. Але й вічний мур навряд чи є 
виправданим на тривалий час.  
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1.5 ВИКЛИКИ РЕЛІГІЙНОЇ СВОБОДИ  
НАЦІОНАЛЬНІЙ ІДЕНТИЧНОСТІ (Людмила Филипович) 

 
В умовах відкритості культурного простору й різноманіття етнічних, 

релігійних, політичних, мовних та інших ідентичностей особливо актуальним 
стає вибір, перед яким постають і окремі особистості, і цілі народи, 
намагаючись визначити самих себе в минулому, сьогоденні й майбутньому 
континуумі. Таких виборів існує нескінченна безліч, в якому віднайти саме 
свій буває дуже непросто. Труднощі пошуку переживають не тільки молоді 
нації, які з'явилися своїми державами на карті Європи зовсім недавно в 
результаті розпаду ряду імперій, наприклад СРСР чи Федеративної 
Югославії, але й вже сформовані державні нації. 

Більшість європейських народів, національна ідентифікація яких 
завершилася ще в епоху буржуазних революцій, нині, у зв'язку із могутніми 
міграційними потоками та євроінтеграційними процесами, намагаються по-
новому визначити свою тотожність. З одного боку, відбувається 
усвідомлення себе як спільнот, які давно означені в певному етно-
культурному просторі, але зазнають активних втручань, інокультурних 
впливів різноманітних елементів (расових, етнічних, мовних і релігійних), а 
тому вимушені враховувати і включати нові складники до усталених 
національних спільнот. З іншого, - державні нації постали перед викликом 
міжнародної спільнотності, в межах якої потрібно визначити свою зовнішню 
належність як загальноєвропейску. Але навіть ті з них, що проголосували за 
членство в Європейському Союзі, досить неоднозначно сприймають нову 
ідентичність, протестуючи проти спроб знищити або послабити статус своєї 
унікальності. Не тільки суспільство й суспільні групи, але й людина як 
особистість, як носій певного світогляду, як представник якогось етносу, як 
віруюча тієї або іншої конфесії не бажає приносити свою специфіку в жертву 
уявним (міфічним) спільнотам. Грецький архієпископ Христодоулос в одній 
із своїх праць слушно підкреслював: "Ми насамперед є греками й 
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православними, а лише потім - європейцями". Свого часу предстоятель 
УГКЦ кардинал Йосиф Сліпий в розмові із папою Павлом VІ наголосив: «Ми 
не для того стали католиками, щоб перестати бути українцями». 

На відміну від більшості європейців, які намагаються знайти гармонію 
між своєю мікро- і макроідентичністю, народи колишніх радянських 
республік, у т.ч. й українці, розриваються між втраченою макро- 
(радянською) і ненабутою мікро- (національною) тотожностями. 
Самовизначення більшості народів - із-за свідомо зруйнованого, а тому 
ослабленого почуття національного - збіглося за часом з орієнтаційними 
пошуками у світі макропріоритетів. Для українців це озвучено як 
проєвропейський або проросійський дискурс розвитку. І хоча останній з часу 
Революції Гідності і анексії Криму та війни на сході України істотно 
послаблений, однак все ще існує небезпека реваншу - повернення в політичне 
поле сил, які переорієнтують вектор зовнішньої політики, що болісно 
відіб’ється на економічному й соціальному статусі України. Ще більш 
складною є сфера культури й духовності, що і досі переживає масштабні 
трагедії й кризи, ніяк не звільниться від пострадянщини і русофільства. Не 
одне покоління українців буде втягнуте в ці цивілізаційні розлами. І досі 
після 5 років війни українське суспільство демонструє свою неоднорідність у 
своєму цивілізаційному виборі. Напрочуд живучою (особливо серед 
мешканців Східної й Південної частини України) виявилася пам'ять про 
братерство слов'янських народів, про їхнє історичне минуле. За результатами 
соцопитування, які постійно проводить Український центр економічних і 
політичних досліджень ім. О.Разумкова, кількість тих українців, які 
підтримують пріоритетність розвитку відносин з Росією або з країнами 
Європейського Союзу, майже однакова. Але часто українське розуміння 
своєї ідентичності - європейської або спільнослов'янської - обмежено земним 
бажанням позбутися життєвих негод, бідності, невпорядкованості, 
непевності за рахунок чужих, а не своїх власних ресурсів. 

Європейська ідентичність у свідомості звичайного українця усе більше 
пов'язується не стільки з "ворожим" військово-політичним блоком НАТО, а з 
тією загальнокультурною й політичною спадщиною, що спільно 
створювалася європейськими народами, пов'язаними між собою не тільки 
територією, а й загальною історією, такими загальнолюдськими цінностями, 
як демократія, свобода совісті, права людини. 

Серед перерахованих надбань людства цінність релігійної свободи є 
неминущою, оскільки визнається однією з базових гуманітарних свобод, 
найпершим правом людини на свободу переконань, у т.ч. і релігійних. 
Свобода релігії як складова частина свободи совісті лежить в основі багатьох 
конституцій, декларацій, хартій, угод, шанованих у демократичних 
суспільствах. Одержавши релігійну свободу разом з державною 
незалежністю, Україна, яка переживає інтенсивний етап своєї мікро- і 
макроідентифікації, перебуває в замішанні: чи радіти подарунку, чи 
відмовитися від "дарованого коня". З одного боку, свобода релігії сприяє 
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росту кількості віруючих людей і релігійних організацій, створює 
можливості для нічим не обмеженого й ніким не контрольованого сповідання 
віри, дозвільно впливає на всебічну діяльність Церкви в суспільстві тощо. А з 
іншого боку, саме свобода релігії привела до появи альтернативних 
традиційним віросповіданням нових релігій, які активно займаються 
місіонерством, проповідують неукраїнські ідеї й цінності, відбираючи 
потенційних парафіян в історично вкорінених Церков, і, враховуючи свої 
фінансові можливості, претендують не тільки на духовну, але й політичну 
владу в країні. Цим самим, на думку традиціоналістів, руйнується 
багатовікова єдність національного та релігійного, які повинні збігатися, а 
відтак - і підтримувати один одного. Досі в суспільній свідомості панують 
стереотипи: якщо ти українець, то ти повинен бути православним, якщо 
поляк - то католиком, якщо німець - то лютеранином. Будь-які відхилення від 
заданої схеми трактуються як історичний курйоз, випадковість, недогляд і 
слабість влади, що призводить до хаосу в релігійній сфері, в освіті та 
вихованні. Отже, основний аргумент противників свободи релігій зводиться 
до того, що ця свобода загрожує етнорелігійній ідентичності, що вона 
спеціально нав'язана Україні тими, хто хотів би зламати дух народу, 
відірвати його від «віри батьків». 

Нині - дійсно - такий звичний для епохи модерну збіг (тотожність) 
національнісності й релігійності все більше втрачається. Історичні нації 
нового часу, які базувалися на сильному етнічному началі, перетворюються в 
постмодерні поліетнічні сукупності людей, будучи лише політично 
об'єднаними в рамках сучасної держави й існуючими в основному в нашій 
свідомості (уявними, за Б.Андерсоном). Те ж стосується й релігійності, яка 
стає все менше конфесійно означеною і воцерковленою та все більш 
синкретичною й неінституалізованою або ж взагалі нерелігійною. Але хіба в 
цьому винувата релігійна свобода? 

Традиції свободи релігії в Україні не мають такої давньої історії, як в 
інших європейських країнах. Існуючий баланс релігій і Церков в Європі - 
результат європейського досвіду. Релігійна історія українського народу інша. 
Україна, без сумніву, перебуває в сфері впливу Східного християнства, його 
культури, символів, типу мислення й способу життя. Однак її релігійне життя 
збагачене не тільки православною традицією. Здавна тут проживали 
католики, греко-католики, протестанти, мусульмани, іудеї, навіть буддисти. 
Співіснування на єдиному духовному просторі не завжди було мирним. 
Відомі факти конфесійних протистоянь (між язичництвом і християнством, 
православними й іншими християнськими Церквами), деякі з яких 
продовжуються й дотепер. Для вирішення цих протиріч пропонуються різні 
сценарії.  

Одні вважають, що лібералізм і демократія в духовних справах - не 
кращий варіант розвитку подій. В пошуках аргументів вони звертаються до 
історії, вважаючи, що саме потурання з боку Католицької Церкви, яка вчасно 
не припинила протест проти себе в особі Лютера, привело до релігійних воєн 
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і переслідувань за віру. Навіщо тягнути Україну в історичне минуле, 
результатом чого зрештою стало загальне охолодження європейців до віри? 
Релігійна свобода й національно-релігійне відродження, з погляду 
традиціоналістів, не сумісні.  

Але існує інша думка. Та ж історія свідчить про вроджену 
толерантність українського народу. Перебування України в складі 
імперських держав, які щодо іновірців проводили заборонну політику, 
сформувало терпиме відношення до них, бажання захистити переслідуваних 
за віру. Це стосувалося й російських старовірів, молокан, духоборів, істино-
православних, і польських социніан, антитринітаріїв, і німецьких менонітів, і 
шведських лютеран, які знайшли собі притулок в Україні. Зрозуміло, що 
виникали проблеми, але чи завжди вони мали власне релігійну основу? 
Захищаючи православну віру, козацтво відстоювало насамперед свою 
соціальну й майнову, виборчу й культурну рівність із польською шляхтою. 
Вони виборювали не свободу, а рівність віри, вони боролися за права не 
кожної, а лише своєї православної релігії, їх цікавив не сам принцип свободи 
будь-якої релігії, а зрівняння православної віри в правах з католицькою.  

Історія в цілому мирних міжконфесійних відносин в Україні двох 
перших десятиліть незалежності в умовах формування й зміцнення свободи 
релігії є найпереконливішим аргументом на користь необхідності збереження 
нинішнього статусу кво. При всіх складностях досягнення в суспільно-
релігійній сфері, зокрема успіхи релігійної свободи, не повинні бути 
зворотними. Більше того, релігійна свобода в Україні ще не досягла своєї 
максими, тому їй є куди розвиватися. Сьогодні будь-які прояви захисту 
свободи релігії, як правило, завершуються відстоюванням рівності й прав для 
своєї Церкви. Як тільки переслідувана релігія або Церква зрівнюється в 
правах із домінуючими, офіційними вірами, борці за свободу релігії 
залишають "поле битви", а іноді поповнюють табір своїх недавніх 
переслідувачів. Найчастіше їх зовсім не цікавить право іншої людини 
сповідати обрану нею систему релігійних поглядів. Вони борються за 
можливість власного існування в даному релігійному просторі. Абсолютно 
реальними є виклики для ПЦУ в сфері свободи релігії: отримавши Томос на 
автокефалію для своєї Церкви, яку не визнавали РПЦ та УПЦ, існує велика 
спокуса поквитатися із православними братами, що знаходяться в єдності з 
Московським патріархатом.  

Свобода релігії в українському суспільстві переважно розуміється не як 
невід'ємне право будь-якої людини на будь-які вірування, не як свобода 
вибору й самоствердження індивіда в системі релігійних координат, не як 
свобода віросповідання, а як дозвіл на існування якоїсь релігійної громади. 
Таким чином, свобода релігії обмежується свободою Церкви. Інакше кажучи, 
в українських візіях релігійної свободи переважає не персоналістський, а 
колективістський принцип. Колективна ідентичність виступає первинною й 
домінує над індивідуальними індикаторами ідентичності - як етнічними, так і 
релігійними. Вихідним тут виступають не права й інтереси окремої 
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особистості, що добровільно об'єднується зі своїми одновірцями для 
релігійної діяльності, а інтереси громади, що об'єднує одновірців для 
проведення загального богослужіння, молитви, вшанування Бога тощо. 

Ні законодавство, ні сама практика суспільно-релігійного житгя не 
враховує право людини на релігійне самовизначення, ніхто не думає, коли 
говорить про свободу релігії, про право й здатність людини вільно вибирати 
будь-яку релігію, про реальні можливості сповідати обрану віру, здійснювати 
ті чи інші обряди, відправляти відповідний культ. Ще складніше уявити собі 
ситуацію, якщо людина вирішить змінити - вільно, без тиску, без примусу, 
внутрішнього або зовнішнього - свої релігійні переконання. Віруюча людина 
як така відсутня у правовому полі України. Так, скажімо, за нині діючим 
українським законодавством, право на альтернативну службу одержує 
громадянин України не як особистість, чиї переконання забороняють 
вбивати, агресивно ненавидіти ворога й т.д., а як член релігійної громади, 
віровчення якої не дозволяє брати зброю в руки, нести військову службу. 
Перелік таких релігійних організацій затверджений як додаток до 
нинішнього Закону.  

Але сьогодні будь-які колективні ідентичності не мислимі поза 
процесом особистісних самовизначень, у т.ч. і етнічних, і релігійних. Навіть 
етноідентифікація, що детермінована самим фактом народження людини, де 
національність визначається автоматично по батьках, починає сприйматися 
як процес індивідуального вибору. Тим більше релігієвибір людини, її 
конфесійна приналежність стає результатом її особистісного ототожнення. 
Людина насамперед ідентифікує себе із самою собою, самою собою як 
цілісністю. Інакше кажучи, релігійна свобода - це дар і право кожної людини, 
це можливість бути вільною у свідомому виборі шляху свого духовного 
розвитку, це відповідальність за себе в першу чергу, а вже потім - за всіх 
інших. 

Зрозуміло, що пошуки своєї ідентичності не завершуються 
індивідуальним самовизначенням. На його наступному етапі людина прагне 
проектувати свою ідентичність і пропонує різноманітні проекти свого "Я". І 
тут ідентичність зустрічається з іншою ідентичністю: на зміну тотожності 
приходить розрізнення, спочатку індивідуальне, а згодом – групове, 
спільнотне. Ідентичність має потребу в спілкуванні, що забезпечить їй діалог, 
відкритість, а зрештою - і розвиток. Множинність існуючих ідентичностей, 
як видових (політична, національна, культурна, гендерна, релігійна тощо), 
так і індивідуальних, всередині кожного виду, які формувалися в результаті 
пошуку соціокультурної приналежності індивіда якомусь колективу, - це вже 
реальність. Боротися з ними не має ніякого сенсу. І скільки би незвичними 
або небажаними з погляду колективу або співтовариства були ті або інші 
ідентичності, їх існування необхідно захищати, оскільки саме вони є 
гарантами збереження нашої власної і колективної тотожності в нових 
умовах релігійного плюралізму й свободи релігії. 
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1.6 ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ «ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ», 
«ДІЙСНІСНОЇ» ТА «ЦЕРКОВНОЇ» ІДЕНТИЧНОСТЕЙ ЯК ВИКЛИК 

ДЛЯ РЕЛІГІЙНИХ СУБ’ЄКТІВ-РЕПРЕЗЕНТАНТІВ 
ПОЗАУКРАЇНСЬКИХ ЦЕРКОВНИХ ЦЕНТРІВ (Оксана Горкуша) 

  
Якщо зосередитись на світоглядній функції релігії й аналізувати 

діяльність церков через їхню контекстуальну риторику та її суспільно-
свідомісні наслідки, то, особливо із загостренням подійного ландшафту в 
сучасній Україні (Революція Гідності, загарбницька війна РФ проти України), 
стає помітно, що деякі релігійні інституції відверто чи латентно відіграють 
деструктивну роль в суспільному житті. І те, конструктивну чи деструктивну 
роль щодо впливу на свідомість віруючих відіграють певні релігійні 
організації в сучасній Україні, напряму залежить від їхньої церковно-
інституційної ідентичності.  

Проте для того, щоб предметно говорити про деструктивну роль щодо 
суспільної свідомості риторики певних церков, слід визначитись із критеріями 
деструкції. Припустімо за такі когнітивний дисонанс від неможливості 
адекватно сприймати дійсність пропонованими церковною проповіддю 
моделями свідомісного засвоєння досвіду, викликаний суперечністю 
церковно-сформульованої та фактично встановлюваної (громадянської) 
«земної» ідентичностей.  

Очевидно, що розбалансованість світоглядної моделі, на яку спирається 
в процесі орієнтування у світі та засвоєння життєвого досвіду свідомість 
віруючого, не сприяє ні адекватному сприйняттю безпосередньої дійсності, ні 
ефективній реакції на обставини, у яких знаходиться вірянин. Це є додатковим 
фактором суспільної конфліктогенності. За нашим аналізом, таке трапляється, 
якщо, по-перше, пропонована церковними речниками світоглядна 
ідентичність несумісна з громадянською ідентичністю віруючих і, по-друге, 
застосовувані релігійною риторикою когнітивні ідентифікатори не 
відображають дійсних речей та подій, спотворюють такі, фальшують, 
засмічують свідомість симулякрами.  

Друге, що заважає орієнтуванню в конкретних життєвих обставинах, в 
яких перебуває людина, створює ефект «зашореності» свідомості віруючого, 
зосередженості не на дійсності, а на її синтетичній підміні, яскраво-емоційній 
імітації (що провокує й відповідну експресивно-емоційну реакцію), 
спотвореному відображенні, «підключеності» до штучно змонтованої 
симулякривної мультиплікації, і, як наслідок – неспроможності адекватно 
розуміти дійсність, послідовно у ній орієнтуватись і діяти. Таке фактичне 
вилучення свідомості віруючого з дійсності зрештою призводить до 
сектантського світосприйняття, для якого є характерним переконання у своїй 
ексклюзивній єдиноістинності на противагу гріховному світові, позиція 
«останнього форпосту оборони віри» будь-якою ціною, відчуття власної 
богообраності на жертовну місію, застосування тактики «глибокої оборони» в 
очікуванні нападу «ворогів», що «оточили звідусіль і ополчились» щоб 
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знищити. На жаль, це ми й спостерігаємо нині у риториці тих представників 
УПЦ МП, які не можуть погодитись на те, що втратили означник 
«единоканонической православной Церкви на Украине» після отримання 
Томосу про автокефалію Київською Митрополією Православної Церкви 
України (Української Православної Церкви). Вони продовжують називати 
себе «единоканонической церковью на Украине», наполягати, що сучасна 
Україна – канонічна територія УПЦ МП (яка є частиною РПЦ), доводити, що є 
останніми захисниками «Святой Руси», які потерпають від гонінь за віру.  

Щодо першого випадку, то тут показовою є суперечність пропагованої 
УПЦ МП світоглядної моделі, сформованої на базі імперської ідеологеми 
«Русский мир», та громадянської ідентичності сучасних українців. Проблема 
стає очевидною в конкретних життєвих ситуаціях: коли церковна ієрархія не 
встає під час вшанування захисників України від російської збройної агресії 
на державних заходах, коли священик у церкві, до якої все життя ходили 
віруючі села, відмовляється відспівувати загиблого захисника України, коли 
батюшка відмовляється благословляти воїна на захист України, а замість того, 
щоб надихати українців на консолідацію та оборону своєї країни від 
загарбника - деморалізує громаду, називаючи агресора - «братом», а захисника 
– «братовбивцею» тощо. І все це обґрунтовується тим, що у нас, дивись, 
наявний «громадянський конфлікт і братовбивство».  

Така риторика представників православної церкви з точки зору громадян 
України є неадекватною. Натомість з точки зору репрезентантів «русского 
мира» неадекватним є захист України, яка за московиськими лекалами є лише 
невід’ємною частиною (окраїною) Російської Федерації точнісінько так само, 
як і УПЦ МП є невід’ємною частиною і підпорядкованим членом РПЦ, що 
автономізувалась лише номінально. Саме з цієї світоглядної мапи, 
відцентрованої довкола Московського імперського центру, розгортаються 
«авторитетні» («єдиноправильні» або «істинні») дискурси, визначаються 
інтерпретаційні схеми, задається риторика тлумачення сучасних подій «на 
Украине» як «канонической территории РПЦ» представниками УПЦ МП.  

Отже, мова йде про дві різні (методологічно і значеннєво, 
історіографічно та ціннісно) організовані системи світоглядних координат, у 
яких по-різному витлумачуються одні й ті ж події, різного значення набуває 
одне явище.  

Якщо ж силою життєвих обставин сучасний громадянин України є 
водночас віруючим православним, що відвідує на богослужіння храм УПЦ 
МП, у якому церковна риторика згідна з ідеологічним дискурсом РПЦ, то 
йому доводиться якимось чином узгоджувати ці два ідентифікаційні полюси 
(«громадянин України», «православний») визначені таки на різних 
світоглядних мапах. Першу назвемо мапою «сучасної української дійсності», у 
якій Україна є самостійна соборна держава, на яку з метою загарбання чи 
політично-економічного підпорядкування напала Російська Федерація. 
Остання досі шовіністично марить імперськими амбіціями, обгрунтовуваними 
міфоісторіоідеологемою «Единства Русского мира» з центром в Москві, що 
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нібито витоково походить з «Володимирового хрещення» Київської Русі. Саме 
на світоглядній мапі «сучасної української дійсності» визначається 
ідентичність громадянина сучасної України.  

Друга ж світоглядна мапа, що застосовувалась для визначення 
ідентифікатора «православний», мала б формуватись як земний відтиск 
Христового вчення, культурно-історично засвоєного українцями. Натомість 
для належних до УПЦ МП викреслювалась історіоідеологічною парадигмою 
«русского мира» і пріоритетним мала маркер «канонічності» для позначення 
«свого», «освоєного», «легітимного», «визнаного на глобально-православному 
рівні», «сакральновартісного», «богоспасенного», вписаного в кордони 
імперських амбіцій Російської Федерації.  

Тож під розбалансованістю світоглядної моделі ми маємо на увазі, що 
полюси ідентичностей (дійснісної та церковної) такої не можна позначити на 
одній мапі, адже, згідно із церковною ідентичністю (пропонованою церковною 
риторикою УПЦ МП), Україна – лише «окраїнна» територія російської імперії 
(«русского мира» з центром в Москві). Натомість, згідно з дійснісною 
ідентичністю, особа (громадянин України) фактично перебуває в самостійній 
державі Україна на яку напала і намагається загарбати Російська Федерація – 
сусідня агресивна країна. Ці дві ідентичності належать різним світоглядним 
мапам. Перша – російсько-імперській, сформульованій у Москві, 
патерналістичній та авторитарній, яка вписує Україну як «канонічну» 
територію до складу Російської імперії («Святой Руси», «русского мира») в 
історіографічному, політичному, економічному, церковному та ін. планах. 
Друга ж світоглядна мапа визначає Україну сучасною самостійною державою, 
земною батьківщиною, у якій мешкають, самовизначаються, діють зокрема і 
віруючі громадяни, за долю якої вони відповідальні також і перед Богом і 
щодо якої мають власні обов’язки, зокрема і захищати її від збройної агресії.  

Але нагадаємо, що з 15 грудня 2018 року (відбувся Об’єднавчий 
православний собор України) та з 6 січня 2019 року (отримання Томосу про 
автокефалію Православної Церкви України) аргумент «канонічності» 
представників УПЦ МП як інституції, що єдина має легітимний (на глобально-
православному рівні) статус православної церкви на території України, став 
повністю абсурдним, бо ж суперечить дійсності. Тепер в Україні є церковна 
інституція - Київська Митрополія Православної Церкви України (УПЦ), - що 
водночас є і «канонічною» (однією з 15 диптихіальних помісних православних 
церков, що становлять собою глобальну православну повноту) і визначеною в 
кордонах сучасної української дійсності – її «канонічна територія» чітко 
вписана в кордони України як самостійної сучасної держави. Ця обставина 
сприяє тому, що православні українці, які належать до об’єднаної помісної 
Київської Митрополії Православної Церкви України (УПЦ) не мають тих 
проблем з суперечністю церковної та дійснісної ідентичності, що належні до 
УПЦ МП. Ідентифікаційні полюси їхнього світогляду збалансовані 
обставиною самовизначення цієї церкви в межах України як сучасної 
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самостійної держави – духовно-культурної спадкоємиці Руси-України, 
хрещеної князем Володимиром 988 року.  

У своїх дослідженнях ми неодноразово звертали увагу на те, що 
«цивілізаційна», «дійснісна» та «церковна» ідентичність релігійних суб’єктів 
безпосередньо впливає на їхнє самовизначення в сучасних подійних 
обставинах, на їхнє ставлення до подій та інших суб’єктів, оцінку наслідків 
тощо. Водночас, аналізуючи релігійну ситуацію в Україні впродовж усього 
часу незалежності нашої держави, зауважували, що самовизначення 
релігійних суб’єктів не є сталим і піддається корекції у разі, якщо пропоновані 
церковними дискурсами світоглядні моделі, оцінки подій та суб’єктів, образи 
належного та бажаного, пропозиції найприйнятніших алгоритмів поведінки 
суперечать здоровому глузду та виживанню суб’єктів інтересів за 
трансформації суспільно-подійного контексту.  

Аналіз присутності й ролі релігій та церков в сучасній дійсності 
України, в ситуації збройної агресії сусідньої імперії, війни та значних 
суспільних проблем, нею породжених (загиблі захисники України, поранені, 
консолідація суспільства на захист Батьківщини, підтримка і захист 
переселенців з окупованих територій, мешканців звільнених територій, 
волонтерська допомога ЗСУ, Нацгвардії тощо) нам засвідчив, що Церкви 
України переважно ефективно функціонують у двох площинах - державно-
церковній та релігійно-громадянській, й налаштовані на досягнення 
міжконфесійного порозуміння щодо нагальних потреб українських громадян 
якщо їхній центр прийняття рішень та формулювання інтерпретаційної 
матриці не знаходиться в державі-агресорі й не підпорядкований її 
ідеологічним знаряддям.  

Також ми помітили, що геополітичний чинник відіграє значну роль у 
тому, яким чином та чи інша церква висловлюється і поводить себе стосовно 
України та українців. Якщо церква є інструментом в ідеологічній війні проти 
України держави-агресора (Російської Федерації), то її офіційна риторика не 
лише не сприяє консолідації громадян на захист Батьківщини, але й стає 
причиною суспільно-світоглядного розколу населення, що, безумовно, не на 
користь ні Україні, ні Церкві, яка втрачає прихожан. Така риторика 
суперечить можливості цій церкві бути залученою до конструктивного 
міжконфесійного діалогу в сучасній Україні, адже вона демонструє, що 
суб’єкт, який нею користується, нехтує як загальним узгодженим інтересом, 
так і дійсними обставинами, має власну, суперечну іншим конфесійним 
суб’єктам, мету.  

Християнство володіє величезним потенціалом для світоглядної 
консолідації громадян України. Історичний етап та подійний контекст є 
сприятливими для інтенсифікації світоглядної ролі християнства в Україні. 
Однак та чи інша християнська Церква по-різному використовує цю 
можливість стати духовним наставником мешканців нашої держави у справі 
побудови майбутнього. Вирішальну роль у цьому відіграють суб’єктні та 
подійні чинники. 
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Щоб визначитись із суб’єктними, слід знайти відповідь на запитання: 
чиї інтереси своєю риторикою та діяльністю застерігає та чи інша церковна 
інституції? Безумовно, головним суб’єктом, інтерес якого функціонально 
покликана застерігати релігійна інституція, є Бог. Та цей інтерес 
формулюється в конкретному суспільно-історичному контексті й мовою, яка 
є зрозумілою народу, щодо якого функціонує релігійна інституція. Простіше 
кажучи, релігійний дискурс, що досягає своїм горизонтом богословсько-
теологічних висот, відкриваючи в такий спосіб людям доступ до Бога, 
розширюючи їхній світогляд цим додатковим параметром світорозуміння, 
має бути прочитуваним в певному контексті так, щоб не виривати людину з 
дійсності, а стати опертям у її життєдіяльності, ефективним знаряддям її 
свідомості для сприйняття подій і розуміння свого місця та ролі у конкретних 
обставинах.  

Із точки зору сучасного суспільно-історичного локусу України, 
Церква при застереженні інтересів головного суб’єкта – Бога, мала б 
самовизначатись в межах сучасної української дійсності та функціонувати 
щодо власне українського громадянина – загалом народу України. Тобто, 
власний інституційний інтерес Церква, як суспільна організація, повинна 
знаходити й застерігати в координатах українського світу співвідносно й 
дотично до інтересів українського народу, співпереживаючи разом з ним 
дійсність, сприймаючи та інтерпретуючи події в притаманних і зрозумілих 
цьому народові історіографічних та змістовних параметрах. Отже, 
перебувати в його дійсних обставинах життя, давати доречні відповіді для 
виживання в конкретних умовах. Якщо ж центр прийняття рішення 
винесений за межі українського суспільно-історичного локусу, то цю 
вимогу важко застерегти. Тоді церква може потрапляти в ситуацію, коли її 
інституційний інтерес суперечить інтересу українського народу, 
конкретної людини, що живе в Україні й відчуває дійсність саме цієї 
держави.  

Це трапляється тоді, коли така церковна інституція є невід’ємною 
частиною церковної інституції іншого виміру (глобального, 
цивілізаційного) й не може діяти чи самовизначатись окремо, незалежно 
від провідного курсу історіографічно-міфологічного дискурсу, 
продукованого головним суб’єктом інтересів у центрі прийняття рішень 
про тактичні дії щодо стратегічної мети. Її дії та риторика залежать від 
(або безпосередньо випливають із) головної стратегії, затвердженої 
керівним центром прийняття рішень. Для УПЦ МП – це очевидно постає 
РПЦ, частиною якої вона є. Усе це в ситуації військової агресії фактично 
спричиняє до того, що ця церковна інституція, будучи безпосередньо 
підпорядкованою керівному центру в країні-агресорі, офіційною 
риторикою та діяльністю, з одного боку, самовилучається з 
комунікативного порозуміння власне українських суб’єктів (тих, які 
співпереживають українську дійсність), а з іншого – стає деструктивним 
фактором на шляху порозуміння у справі громадянської консолідації: 
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своїми діями та висловлюваннями орієнтується на «мир» (примирення з 
агресором), називаючи “братом” загарбника і в такий спосіб сіючи розбрат 
та ненависть всередині українського суспільства.  

Наслідком такої поведінки й риторики УПЦ МП (її самовилучення з 
комунікативного порозуміння української дійсності й історіографічного 
ототожнення з країною-агресором як імперським центром, якому має 
підпорядковуватись Україна) є її фактичне самовилучення не лише з 
української дійсності, але й з глобально-православного контексту. УПЦ МП 
втрачає віруючих, адже замість оприсутнювати божественне в земній 
батьківщині – Україні, вона намагається спростувати дійсність (Україна як 
самостійна держава) й перетворюється на знаряддя загарбання української 
духовної сфери країною-агресором (посередництвом утвердження у 
свідомості громадян України переконання, що вони належать «русскому 
миру» зі столицею у Москві). 

Маємо на увазі ті випадки, коли священики цієї Церкви здійснювали 
благословіння незаконних псевдореферендумів, проросійських бойовиків, 
переховування зброї для них; активну участь ряду служителів цієї Церкви у 
антиукраїнській пропаганді; невставання митрополита Онуфрія та 
керівництва УПЦ МП під час вшанування загиблих захисників України на 
урядових заходах; відмова відспівувати загиблих українських воїнів у ряді 
церков УПЦ МП; відмова відспівувати дитину, хрещену в УПЦ КП у 
Запоріжжі; освячення зброї, що використовується загарбниками проти 
України; систематичне називання збройної агресії Російської Федерації 
проти України «братовбивчим громадянським конфліктом на Україні»; 
заклики до «примирення» з агресорами через «мир будь-якою ціною», 
фактичне звинувачення у війні не російського, а українського державного 
керівництва, прокльони у бік українських воїнів та їхніх рідних замість 
благословення тощо. Усі ці факти та висловлювання красномовно свідчать, 
що ця інституція в своїй офіційній позиції останнім часом ідентифікується 
належною не Українському світу, а міфопоетизованому російською 
імперською ідеологією «русскому миру» з центром в Москві. Бо лише з 
позиції Московського імперського центру військову агресію Російської 
Федерації проти самостійної держави України можна розуміти як 
«братовбивчий громадянський конфлікт на Україні (окраїні російської 
імперії)». 

Зрештою, ця Церква втратила довіру українських громадян, різко 
зменшилась кількість її парафіян, з початку загарбницької війни Російської 
Федерації проти України почастішали випадки переходу громад з УПЦ МП 
до тих Православних Церков України, які адекватно обставинам поводяться 
в Українській дійсності – щонайбільше до УПЦ КП. Цьому навіть вже не 
заважав той десятиліттями обгрунтовуваний та використовуваний аргумент 
«единоканоничности» УПЦ МП на території України й відповідно – 
«неканоничности», «безблагодатности» інших православних спільнот. А з 
моменту отримання Томосу про Автокефалію Помісної Київської 
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Митрополії Православної Церкви України цей аргумент втратив свою й 
номінальну значимість.  

Нагадаємо: впродовж всього часу незалежності України та розбудови її 
релігійної мережі саме цей аргумент слугував сіянню розбрату в українській 
спільноті через те, що “неканонічними” та “безблагодатними” й 
“розкольниками” оголошувались патріотично налаштовані православні 
віруючі та незалежні від РПЦ православні Церкви України. Водночас 
Московський центр не збирався надавати справжньої автокефалії для своєї 
частини в Україні, аби мати і УПЦ МП повністю підпорядкованою РПЦ, і 
українських громадян досяжними та сприйнятливими для російсько-
імперської пропаганди. Таким чином Російська федерація як знаряддя 
гібридної війни проти самостійної України застосовувала церковну 
інституцію, безпосередньо підпорядковану Російській Православній Церкві.  

На прикладі офіційної позиції УПЦ МП бачимо, як позиція Церкви 
(самовизначення) і її офіційне віроповчання може суперечити 1) ситуації 
(причиною війни в Україні є збройна агресія та гібридна війна Російської 
федерації, натомість ця церква затято говорить про “братовбивчий конфлікт” – 
громадянську війну “на” Україні, бо кордони України для неї не існують, адже 
сама церква є частиною Російської Православної Церкви.); 2) – ідентичності 
громадян (громадяни сучасної України не є громадянами Російської 
Федерації, СРСР чи якогось міфічного “русского мира”; вони уже 26 років 
мешкають в незалежній Україні і сьогодні у власному житті відчувають 
агресивний напад Російської Федерації); 3) власне релігійній 
функціональності (бо ж “на віру” пропонується прийняти не те, що є дещо 
надприродне чи сакральне, що перевершує собою дійсність – Бог, Творець 
світу і людини, з яким віруюча особа має зв’язок, а альтернативний дійсності 
варіант її штучної інтерпретації в ідеологічно-політичній парадигмі “единства 
русского мира”). 

Ми неодноразово наголошували, що подібна нечутливість до 
світоглядного і подійного контексту та суспільних запитів людей, які 
перебувають у конкретній дійсності, відчувають її, гостро переживають шквал 
подій, мають особливий життєвий досвід і власну ідентичність – суперечить 
не лише стратегії виживання цих громадян, але й інтересам самої релігійної 
інституції. Остання через те, що зосереджує свою діяльність не на власне 
релігійній функції, а переходить за межі релігійної компетенції – займається 
політичною пропагандою цілком земної ідеології, в основі якої лежить 
великодержавницький російський шовінізм, - втрачає ознаки релігійної 
(піддається внутрішній секуляризації). Зрештою це призводить і до втрати 
попиту серед громадян, адже непритаманні релігійним організаціям функції 
мають виконувати інші інституції, а власне релігійні потреби можна 
задовольнити в інших релігійних інституціях. Тому ми й спостерігаємо за тим, 
що колишні номінальні віруючі УПЦ МП сьогодні ідентифікують себе 
належними до автокефальної помісної Православної Церкви України.  
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Після аналізу співвідношення дійсності (суспільно-історичної та 
подійної) та позиції певної Церкви, висловленої її офіційною риторикою в 
процесі віроповчання, стає помітно, що проблеми виникають у тих Церков, які 
є нечутливими на суспільні запити громадян, щодо яких провадять свою 
релігійну діяльність. Більше того, якщо віроповчальний елемент релігійного 
комплексу містить у своїх обґрунтуваннях сумнівні, як на власне-релігійні 
сенси, змісти (наприклад – ідеологему “единства русского мира” з центром у 
Москві, яке обгрунтовується “православною”, російськомовною, 
російськокультурною ідентичністю, що має не релігійне, а політично-
імперське походження та не релігійну, а політично-пропагандистську мету) – 
такий “віроповчальний” елемент посилюватиме непорозуміння і ворожнечу в 
суспільстві, спричинятиме розшарування спільноти за належністю до 
“русского мира” чи “української дійсності” і, зрештою, втрачатиме 
прихильників. Що й відбувається з УПЦ МП, яка втрачає кількість віруючих 
щонайперше тому, що її “віроповчання” суперечать стратегії виживання 
громадян України. Маємо на увазі ті заклики до “миру”, які насправді є 
закликами до примирення з агресором, який намагається захопити Україну.  

Назагал поведінка УПЦ МП сьогодні нагадує поведінку “газлайтера” , 
який з маніпулятивною метою спотворено інтерпретує ситуацію таким чином, 
щоб його жертва не вірила власному досвіду чи дійсності, але лишалась 
повністю безвільною і залежною від нього та його “правильної точки зору”, 
відчувала себе не громадянином держави, на яку напав збройний агресор, а 
упослідженим мешканцем химерного “русского мира”. “Газлайтер” 
наполегливо домагається того, щоб особа, яку він хоче контролювати, вірила 
не дійсності, особистому досвіду, конкретним фактам, а лише його особливій 
інтерпретації таких. Та застосування таких маніпулятивних методик 
суперечить головним сенсам християнського віровчення, за якого Людина є 
Образом і Подобою Божою і, як така, наділена свободою волі діяти згідно з 
Божими настановами на засадах любові, але адекватно власній ситуації, 
життєвим обставинам. Для громадян України факт нападу Російської 
Федерації є очевидністю, натомість УПЦ МП у офіційних висловлюваннях 
постійно говорить про “громадянський конфлікт на Україні”; для громадян 
України воїни, які загинули на полі бою з російським агресором, є 
захисниками життя, що сумлінно виконують Божі заповіді, бо не жалкують 
свого життя за ближнього і шанують власних батька й матір, натомість для 
деяких представників цієї церкви – вони “вбивці, що підняли руку на брата” 
(російських загарбників); для усіх притомних громадян дитина, що невинно 
загинула і була хрещена в православній традиції, безумовно має бути 
відспіваною, але для певного священика УПЦ МП та його “священоначалия” – 
ні, бо ж хрещена в конкурентній інституції.  

Ця поведінка УПЦ МП є специфічною формою самозахисту інституції у 
її “русскомировской” самоідентифікації, бо ж визнання дійсності й 
неспотворена подача фактів засвідчить її неспроможність та неадекватність як 
боголюдської спільноти, яка не може висловити надприродні сенси через те, 
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що не хоче визнавати конкретної земної дійсності громади, щодо якої має 
релігійне призначення. Намаганням приховати ту обставину, що вона 
фактично використовується з боку РПЦ, невід’ємною частиною якої є, для 
утримання під контролем свідомості громадян України. Бо ж, як боголюдська 
інституція, ця Церква мала б висловлюватись не як ревна частина РПЦ, 
застерігаючи лише інституційний інтерес та спираючись на інституційну 
ідентичність, а відповідно нагальним потребам і згідно з дійсністю 
українських громадян. Простіше кажучи, її інституційні інтереси мали б 
поступитись місцем інтересам Божим, а її голос мав би звучати адекватно 
розумінню громадян України, а не згідно з “русскомировской” ідеологемою та 
“центральною лінією партії, висловленою на черговому з’їзді”, вибачте – на 
черговому соборі РПЦ в Москві.  

Та проблема цієї Церкви є глибшою і має екзистенційно-онтологічні 
наслідки. “Газлайтер”, задовольняючи свій потяг до влади над іншими через 
контроль над їхньою свідомістю та самоусвідомленням, використовує 
маніпулятивні методи для підміни дійсності її хибною штучною 
інтерпретацією (симулякром). Та, зрештою, він сам потрапляє у пастку цієї ж 
своєї штучної інтерпретації, стає повністю залежним від неї, фальсифікує 
власну суб’єктність (є не тим, ким є, а тим, “яким себе змальовує” – спотворює 
свою ідентичність) і самовилучається з дійсності як вона є (поза межами його 
особливої інтерпретації такої). Не будемо тут розвивати теологічні 
перспективи такої тенденції, але психологічні є значними. Замість того, щоб 
жити в дійсності і бути собою (вільне самовизначення), “газлайтер” живе 
задля симулякру, який намагається використовувати як клітку для 
поневолення інших, та також стає її заручником. Прагнучи зневолити іншого і 
підмінити йому дійсність штучно створеним симулякром спотвореного 
тлумачення фактів, позбавити об’єкта своєї пристрасті альтернативних 
авторитетних джерел отримання інформації, а зв’язок з іншими унеможливити 
(дискредитувавши їх у будь-який пропагандистський спосіб) і, внаслідок 
цього, стати єдиним “речником правди” для поневоленого, “газлайтер” і 
власне існування спрощує до функції “наглядача за кліткою, у яку поневолено 
інших”. Такою є методика тоталітарних стратегій. Але усі тоталітарні 
держави, системи, ідеології, культи неминуче зазнають поразки як такі, що 
суперечать природі живого. Релігійним інституціям доцільно було б 
віровчення застосовувати не для функціонування поневолюючих особу, 
людину, індивіда, особистість стратегій, а, як ми про те наголошували 
напочатку параграфу, для виконання власне релігійної функції – 
“самовизначення людини у світі на підставі відчуття її богоподібності та 
богопричетності”, що, навпаки, вивільняє особу і її персональну свідомість від 
незборимих кінечних умов її існування чи конкретної безвихідної ситуації. І 
так, про всяк випадок, упередимо можливу підміну предметів: “відчуття 
богоподібності та богопричетності” не те саме, що “принадлежность единству 
русского мира” (сучасне “фарисейство”) чи “відпоповідність окремому 
формальному/буквальному тлумаченню церковних канонів” (“книжництво”). 
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Не можна протягом тривалого часу велику масу осіб (особливо 
громадянського суспільства, основною ознакою якого є розвинена 
самосвідомість відповідальних персон) тримати у пропагандистському полоні 
симулякрів, які задовольняють потребу штучно створеної ідеології 
поневолення. Тим більше, якщо ці громадяни є безпосередньо включеними у 
гострі події, а відтак відчувають, переживають і сприймають факти, а не їх 
зображення – кимось запропоноване тлумачення. Тому ми і бачимо як у 
сучасній Україні чимраз гостріше висловлюється невдоволення позицією УПЦ 
МП – пікетування Лаври, хресних ходів цієї Церкви, звернення до влади з 
вимогою заборонити її діяльність тощо. Ці дії громадськість спрямовує не так 
проти інституції з її винятковою самоідентифікацією всупереч подійній 
дійсності, як на захист власного права бути собою і жити власним життям у 
своєму світі.  

Вважаючи свою інституційну інтерпретацію “єдиноправильною”, і при 
цьому називаючи загарбницьку війну Російської федерації проти України 
“українським громадянським конфліктом”, наполягаючи на тому, що 
громадяни України належать якомусь міфічно-ефемерному “єдиному 
русскому миру”, а воїни-захисники своєї Батьківщини є “братовбивцями” – 
тобто безапеляційно транслюючи усі розроблені у країні-агресорі 
пропагандистські меседжі для культивування у свідомості громадян України 
стійкого відчуття меншовартісності, сумнівів у власній спроможності 
адекватно зрозуміти дійсність, вони зневолюють і узалежнюють свідомість 
вірян, підводять їх до висновку “необхідності” примирення з агресором, 
підпорядкування Москві та здачі своєї ідентичності, держави, економіки, 
політики, культури на поталу “старшому брату”.  

Та згідно ж із самою християнською еклезіологією, Церква є 
боголюдською спільнотою. І для того, щоб залишатись Церквою (релігійною 
інституцією), вона повинна збалансувати саме ці дві ідентичності – Божу та 
людську, як дві природи (Божа і людська) збалансовані в Христі. Божа – за 
Христом, людська – за життєвим досвідом й ідентичностями вірян. Таким 
чином, щоб лишитись боголюдською інституцією Церква має щонайперше 
застерігати інтереси Бога (бути речником Божої правди і закликом до 
людської свідомості з боку Божої свідомості), бути Його голосом, але до 
конкретних людей, дійсність яких вона поділяє, розуміє, а тому й може 
опікуватись їх духовним спасінням. Інакше про яке спасіння (чи зв’язок з 
Богом) йдеться, якщо якась інституція настільки впала в гординю 
"єдиноправильного тлумачення дійсності, що суперечить самій дійсності", що 
свій інституційний інтерес (контроль над свідомістю громадян України на 
користь сусідньої імперії, частиною ідеологічного апарату якої є дана 
інституція) ставить вище за Божу правду та дійсні потреби тих, до кого 
звертається? Позбавляючи цими маніпулятивними (газлайтерськими) 
методиками тих, щодо кого має функціонувати, самосвідомості та свободи, 
якою наділив людину Господь? 
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Водночас ми спостерігаємо і за іншими тенденціями, коли релігійні 
суб’єкти у своєму віроповчанні (різних форм) прагнуть бути актуальними й 
шукати дієві відповіді на запити сучасного українського суспільства. Ситуація 
епіцентру дійсності та потреба усім разом захистити свій світ від руйнування 
сприяла пришвидшеному виробленню ефективних засобів налагодження 
співдії відповідальних громадян (зокрема і релігійних суб’єктів) та 
взаємопорозуміння через взаємодоповнення конфесійних віроповчань. Замість 
поборювати один одного в боротьбі за кількість віруючих і прихожан й 
пріоритетний статус в державно-церковних відносинах, конфесії, які 
розуміють свою релігійну функцію стосовно українських громадян, звернули 
увагу на якість свідомості віруючих, зосередились на адекватному для них 
змістовному формулюванні релігійних сенсів у віроповчанні.  

Відтак, для ефективного функціонування в певному культурно-
історичному контексті церковні інституції мали б приділяти увагу 
узгодженню «цивілізаційної», «дійснісної» та «церковної» ідентичностей. 
Таке узгодження сприяло б виконанню ними світоглядної функції згідно з 
запитами двох суб’єктів, інтереси яких покликані задовольняти Церкви: Бога 
та народу, щодо якого вони здійснюють свою земну місію. Суперечність між 
церковно сформульованими та фактично встановленими і засвоєними в 
процесі формування громадянської самосвідомості ідентичностями 
(церковною, цивілізаційною, дійснісною) призводить до того, що особистість 
змушена вибирати, якою зі світоглядних мап користуватись для орієнтації у 
дійсності. Оскільки ж виживання й осмислене життя людини залежить від 
адекватності світоглядної моделі, якою користується громадянин, якщо 
пропонована церковною інституцією світоглядна мапа з’ясовується 
невідповідною дійсності – вона визнається хибною, застарілою, оманливою і 
відкидається як непотрібна. Церква, що відмовляється узгоджувати церковну 
ідентичність з дійснісною, втрачає віруючих, адже з інституції, що покликана 
зв’язувати свідомість людини з Богом, оприсутнювати божественне у 
земному, вона фактично перетворюється у фальсифікатора, що вводить 
віруючих в оману.  

 
 

1.7 ДЕРЖАВНА І НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ:  
РОЛЬ РЕЛІГІЙНОГО ЧИННИКА У ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

(Анатолій Колодний та Олександр Саган) 
 
На проведеному у серпні 2014 року Відділенням релігієзнавства ІФ 

НАНУ і Товариством «Просвіта» Круглому столі «Боротьба ідентичностей в 
Православ’ї України після Революції Гідності: аспект національної безпеки» 
було прийнято відповідну науково-експертну записку. Її було направлена 
тодішньому голові СБУ В.Наливайченку. В записці зокрема зазначається, що 
релігійний чинник довгий час залишався на периферії осмислення Україною 
своєї національної безпеки. Як фактор державної безпеки, власне релігійний 
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чинник навіть не потрапив у концепцію (основи державної політики) 
національної безпеки 1997 року, оскільки в ній йшлося про духовність 
взагалі. І лише в концепції національної безпеки 2003 року, як і в Законі 
України «Про основи національної безпеки України» (2003 р.) релігійний 
чинник виокремлюється із загальних «духовних цінностей», а останні 
потрапляють вже у розряд «національних інтересів».  

Стаття 7 цього Закону України вирізняє серед загроз національним 
інтересам і національній безпеці України «можливість виникнення 
конфліктів у сфері міжетнічних і міжконфесійних відносин, радикалізації та 
проявів екстремізму в діяльності деяких об'єднань національних меншин та 
релігійних громад». Відтак, відповідно ст. 8, до основних напрямів державної 
політики з питань національної безпеки увійшло «забезпечення 
міжконфесійної стабільності та запобігання конфліктним загостренням на 
релігійній основі, недопущення протистояння різних церков, у тому числі 
щодо розподілу сфер впливу на території України».  

Проте названий Закон не врахував те, що загроза національній безпеці 
може надходити не лише від конфліктів на релігійній основі в Україні сущих 
конфесій, а й від пов’язання діяльності наявних у нас релігійних спільнот із 
зарубіжними релігійними центрами, щобільше, якщо такі виступають для 
них керівними духовними інституціями і водночас налаштовані вороже щодо 
суверенності України, її духовно-культурної самобутності.  

Стаття 10 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 
політики» зобов’язує державні органи турбуватися про «відновлення 
повноцінного діалогу між представниками різних соціальних та етнічних 
груп, культур та релігійних конфесій», забезпечувати умови «для 
формування толерантного суспільства, гарантування свободи совісті та 
віросповідання».  

Проте застосування статей згаданих вище законів чомусь аж ніяк не 
торкалося Православ’я. Достатньо почитати видрукувані у нас монографії чи 
статті на тему держбезпеки у релігійній сфері, то в них можна зустріти 
матеріали про можливі загрози від протестантів, харизматів, неорелігій, 
язичників та інших конфесій, навіть українських греко-католиків. Але про 
загрозу Московського православ’я в Україні щодо суверенності країни, 
національного відродження, практично ніхто із теоретиків служби безпеки чи 
діючих чиновників не писав. При цьому експертні ж записки та статті 
науковців-релігієзнавців, які застерігали від цієї небезпеки, відверто 
ігнорувалися. Відтак у цьому картина майже у прямій точності відображає 
систему захисту українських кордонів – переважна більшість сил і укріплень 
кордону були зосереджені на Заході країни, а удар ми отримали зі Сходу та з 
території анексованого Криму. 

Тому постає закономірне питання: наскільки ретельно і повно щодо 
всіх діючих в Україні конфесійних спільнот застосовуються українськими 
силовими структурами, іншими відповідальними органами (наприклад, 
державним органом у справах релігій) норми чинного законодавства у 
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відстоюванні національних інтересів у релігійній сфері? Адже, наприклад, 
коли священнослужитель вчинив правопорушення проти держави та її 
інтересів, то це сфера відповідальності Служби безпеки України. Проте 
довгий час ми спостерігаємо бездіяльність цієї служби у застосуванні норм 
чинного законодавства щодо антидержавного та антинаціонального діяння 
служителів культу. 

Більшість аналітиків – учасників Круглого столу – зійшлися на думці, 
що величезний потенціал можливостей відвернення порушень нашої 
національної безпеки державними органами, свідомо чи не свідомо, не 
задіюється. Особливо це виявляється тоді, коли йдеться не про кримінальні 
злочини (на них влада ще хоч якось реагує), а про правопорушення/злочини 
проти держави та нехтування нашими національними інтересами 
православними кліриками УПЦ МП, передусім у регіонах із домінуючим 
російськомовним православним населенням. Чи не час порушити питання 
зняття з реєстрації священнослужителів причетних до рухів антимайдану і 
сепаратизму, підтримки бойовиків, а то й притягнення їх до кримінальної 
відповідальності за антидержавну діяльність.  

Експертами було зазначено, що пострадянські державні інституції в 
Україні теоретично і надалі дотримуються радянського принципу 
секуляризування державно-церковних відносин та звільнення усіх сфер, що 
знаходяться у компетенції держави, від регулятивно-санкціонуючої ролі 
релігії та Церкви. Проте на практиці, переживши класичний комплекс 
неофіта, багато чиновників на місцях фактично фаворитизували свої 
(прихожанами яких вони є) Церкви. 

У більшості областей країни таким фаворитом стала саме Українська 
Православна Церква Московського Патріархату. Саме вона у часи 
президентства Л.Кучми мала негласну підтримку держави, навіть у Західній 
Україні, в отриманні повернутих державою храмів, дотацій і навіть в 
«освоєнні» заведених через різні хитросплетіння фінансових схем 
бюджетних коштів. 

Таке фаворизитування, яке, на думку експертів, у багатьох регіонах 
присутнє й нині і є продовженням вже януковичівської політики щодо УПЦ 
МП, небезпечне передусім тим, що ця Церква виконує в Україні, окрім 
релігійної, й ідеологічну функцію. В цій Церкві нинішній Президент України 
П.Порошенко навіть має статус якогось церковнослужителя. 

В умовах перманентної війни за державність, яка триває всі роки 
незалежності нашої країни, антиукраїнські ідеологічні заготовки, політичні 
установки Партії регіонів і комуністів вносяться в голови і серця вірних не 
лише з екрана телевізора, а й майже повсемісно з амвона означеної Церкви. 
Логічним результатом діяльності москвофільських кліриків і єпархів стало 
формування антиукраїнських настроїв у вірних УПЦ МП, що особливо 
гостро проявилося у Криму, на Півдні та Сході України під час 
постмайданівської кризи ідентичностей на фоні російської агресії. 
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При цьому спостерігається діяльність багатьох кліриків із: 
 розпалювання міжнаціональних, міжконфесійних і міжцерковних 
конфліктів; обґрунтування й підтримка автономістських ідей і 
сепаратистських сил частини населення певних регіонів України;  

 співпраці релігійних організацій (усвідомлена чи не усвідомлена) із 
екстремістськими угрупованнями з метою провокування акцій 
громадської непокори, масових заворушень, антиукраїнських і 
проросійських хресних ходів, терористичної та іншої протиправної 
діяльності;  

 поширення деструктивних ідеологій щодо суверенності України, її 
національно-духовного відродження за допомогою релігійного навчання 
та діяльності релігійних організацій; 

 ігнорування української мови в богослужбовій практиці й духовній освіті.  
Значна частина кліриків та ієрархії парафій (єпархій) УПЦ МП, 

особливо провідники пропагованого і обстоюваного Московським 
Патріархом Кирилом т.зв. «русского мира» та російським президентом 
феномену «Новоросии», у своїй діяльності не зуміли уникнути багатьох із 
задекларованих вище пунктів загроз.  

Відтак вони чітко підпадають під характеристику осіб/інституцій, які 
несуть загрозу національним інтересам України, її суверенізації як 
незалежної держави. Вони є співучасниками тієї крадіжки української історії 
Х-ХVІІ століть, до якої вдається Московська Патріархія, приписуючи собі 
події цього періоду церковного життя Київської митрополії, яка належала 
тоді до Константинопольського Патріархату. Власне Українським 
Православним Церквам вдатися до перегляду нав’язаного їм Російською 
Церквою календаря свят, вилучивши з нього ті, які працюють на освячення 
імперської політики Московії, возвеличення російських царів і 
воєноначальників.  

Чи понесли клірики цієї УПЦ МП відповідні до чинного 
законодавства покарання за свої по суті антидержавні дії? Ні. Експерти  
Відділення релігієзнавства кілька разів писали листи в СБУ про те, що у 
регіональних ЗМІ, які видруковують або патронують ієрархи УПЦ МП 
(напр., газети «Мир», «Триединая Русь», «Начало», «Новороссийский 
курьер» та ін.), друкуються статті, що становлять загрозу національній 
безпеці та інтересам України. Зокрема містять наклепи та відверту брехню 
щодо українських світських та релігійних діячів, викривлено і однобоко, з 
антиукраїнських позицій подають перебіг останніх подій у Донецькій та 
Луганській областях, в Криму, свідомо перекручують факти з історії 
України, розвитку тут православ’я, всіляко пропагується ними російський 
монархізм, оспівуються і освячуються події і діячів московської звитяги 
тощо.  

Не закриті для доступу в Україні й російські церковні ресурси - «Русь 
державная», «Радонеж», «Православная Москва» та ін., які відійшли від 
аполітичної просвітницької позиції й активно зайнялися явно 
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антиукраїнською пропагандою. Відкритою є передрплата на названі вище 
газети.  

Проте навіть жодної відповіді (не те що визначеної чинним 
законодавством дії) щодо експертних листів про загрози з боку т.зв. 
«московського православ’я» експертне середовище від державних структур 
так і не отримало. Натомість із СБУ приходять на експертизу матеріали щодо 
харизматичних церков, мусульманської літератури, діяльності свідків Єгови, 
рідновірів тощо.  

Такий стан справ, на думку експертів Відділення релігієзнавства, 
свідчить і про негласну підтримку відповідальними за «релігійну безпеку» 
співробітниками СБУ і прокуратури антиукраїнських настроїв в УПЦ МП (і 
позиція співробітників СБУ у анексованому Криму, Донецькій та Луганській 
областях повністю засвідчує цей наш висновок), а також про намагання 
спецслужб і надалі працювати із церковними лідерами за рахунок 
маніпулювання накопиченим компроматом. Яскравим прикладом цього є 
т.зв. справа митрополита Олександра (Драбинки). Справа закрита, проте 
ніхто із силовиків за її ініціювання так і не поніс відповідне покарання. 
Українським спецслужбам слід відмовлятися від спадщини КДБ і переходити 
від «платформи компромату» на «платформу закону» у роботі із Церквами. 

Відтак, на думку експертів, в умовах фактично неоголошеної війни в 
Україні, відповідні державні інституції й служби (зокрема Прокуратура і 
СБУ) мали б привести у відповідність до чинного законодавства діяльність 
тих релігійних організацій, які радикалізують ситуацію, діють 
антиукраїнськи, сприяють у різноманітний спосіб агресорові та терористам. 
Особливо це стосується ідеологічної роботи. 

Учасники Круглого столу визнали Московський Патріархат і зокрема 
його очільника Кирила співучасниками фашистської політики Путіна, його 
загарбницької діяльності щодо України. Вони вважають, що Українські 
Православні Церкви аж ніяк не можуть бути складовими цієї антиукраїнської 
спільноти і мали б вирішити питання свого нового церковного буття. Відтак 
будь-які візити Патріарха Кирила в Україну навіть згідно діючого 
законодавства мають узгоджуватися з Українською владою і взагалі не є 
бажаними й необхідними. Вони будуть розпалювати у нас міжцерковне 
протистояння. Варто вдатися до громадського засудження мовчанки щодо 
московського агресора не тільки російського патріарха Кирила, а й тих 
архієреїв з УПЦ МП, які виявляють свою однодумність із своїм московським 
патроном. Наприклад, митрополит Іларіон Алфєєв ставить знак рівності між 
«властями Києва» та «властями ДНР» (Див.: Митрополит Волоколамский 
Иларион заявляет: мы должны усердно молиться о прекращении 
междоусобной брани на Украине https://mospat.ru/ru/2014/07/20/news105813/).  

Експерти зазначили, що актуальним для України є також питання 
законодавчого оформлення особливого статусу окремих Церков (або їх 
об’єднань). Цей статус в окремих Церков вже наявний де-факто. Проте без 
його осмислення складно у законодавчому полі вирішувати інші стратегічні 
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питання, що давно вже стоять на порядку денному у державно-церковних 
відносинах. Наприклад, запровадження інституту капеланства у силових і 
пенітенціарних структурах країни, відкриття релігійними організаціями 
загальноосвітніх шкіл та ВУЗів, ліцензування державою теології/богослов’я 
як навчальних дисциплін тощо.  

Більшість із цих питань вже вирішуються завдяки домовленостям 
найкрупніших Церков. Проте, вирішуючи завдяки різноманітним 
суб’єктивним чинникам ці та багато інших питань, релігійні інституції 
фактично не несуть жодної юридичної/моральної відповідальності перед 
державою/суспільством за наслідки своєї роботи.  

В такий спосіб стала можливою наявність в Україні кліриків, віруючих, 
біляцерковних громадських організацій, які ведуть антидержавну пропаганду 
і агітацію, виховують своїх вірних в дусі ворожості до інших релігійних 
спільнот та політичних (перш за все – проукраїнських) переконань тощо. 
Таке ж вони несуть і учням загальноосвітніх шкіл при залучення їх до 
викладання християнської етики. 

Антиукраїнського сенсу біляцерковні спільноти найбільше кучкуються 
біля всеукраїнського (Києво-Печерська Лавра) і єпархіальних центрів УПЦ 
МП. Всіляко відгороджуючись від них, московсько-православні центри 
водночас дозволяють їм зосереджувати свою діяльність саме в їх офісних 
приміщеннях. Так, всі невідомо ким профінансовані антиукраїнські, 
російсько-монархічні «хресні ходи» православних братств УПЦ МП майже 
щотижня з портретами/іконами російського царя Миколи ІІ, монархічними 
гаслами і московськими символами починаються і завершуються в Києво-
Печерському монастирі. Заяви/вимоги цих заходів зорієнтовані часто проти 
суверенності України, її європейської орієнтації, містять фальсифікацію 
історії українського народу, зорієнтовані на розпалювання міжконфесійного і 
міжцерковного протистояння, зокрема із УПЦ КП й УГКЦ.  

На Круглому столі відзначалася та тенденційність і некомпетентність, 
яка спостерігається в інтерпретаціях стану сучасного Православ’я України, 
його можливих перспектив на сторінках багатьох ЗМІ. Навіть така 
проукраїнська газета як «День» дозволила друкувати статті москвофільсько-
православно орієнтованого релігієзнавця Чорноморця, який, підспівуючи 
Московському Патріархату, пропонував Святійшому Філарету – найбільш 
знаній постаті сучасного саме Українського (не за назвою) Православ’я і 
активного його захисника відмовитися від статусу Патріарха УПЦ КП з тим, 
щоб на об’єднавчому архієрейському соборі двох церков – МП та КП – 
обрати єдиного Патріарха, але обов’язково із УПЦ МП. Зрозуміло, від якої 
саме Церкви і з якими орієнтаціями цей Патріарх буде обраний. Водночас ця 
ж газета видрукувала статті того ж автора, в яких він піддає брехливому 
знеславленню провідника власне українофільської лінії в УПЦ МП 
митрополита Олександра Драбинка, звинувачуючи його ледь не в сприянні 
захворюванню і зрештою смерті Предстоятеля УПЦ МП Володимира, у 
різних деструктивах всередині означеної православної спільноти.  
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Складні процеси самоідентифікації, які відбуваються нині в УПЦ МП, 
можуть мати, на думку експертів, далеко йдучі наслідки не лише для цієї 
Церкви, але й країни в цілому. Адже за умови перекриття прямого 
ідеологічного каналу впливу промосковської пропаганди, відцентрові 
сепаратистські тенденції на Сході та Півдні України підуть на спад. Але цю 
пропаганду у свій спосіб перебирає на себе у багатьох випадках клір УПЦ 
МП. І це не дивно.  

Не слід забувати, що Московський Патріархат, якому підпорядкована 
УПЦ МП, є фактично державною Церквою Росії: патріарх МП є 
громадянином цієї країни, зареєстрована вона в Мінюсті РФ, оперує 
державною мовою Росії, має своє представництво у всіх силових 
міністерствах цієї країни. Саме тому й в Україні Церква Московського 
Патріархату служить тій же державі, тобто Росії. 

Колишній голова синодального відділу із зв’язків Московського 
Патріархату з громадськістю Всеволод Чаплін прямо заявляв: «Потрібно 
подумати сьогодні про потужну військову присутність Росії у всіх регіонах, 
де люди просять захисту від Помаранчевих експериментів, від різних 
«кольорових революцій». Навіть якщо Росії знадобиться, то росіяни 
братимуть участь у бойових діях. Армії потрібно нарешті дати справжню 
роботу». Виступаючи свого часу на Всесвітньому російському народному 
соборі владика з УПЦ МП Августин Маркевич, який, до речі, від УПЦ МП 
опікується в Україні її силовими структурами, наголосив: «Ми очікуємо 
кроків з боку Росії як загін, що чекає команди кинутися у бій… Єдине, що 
нас надихає, то це те, що ми віримо в Росію».  

Не засудження Московсько-православною Церквою України 
російського загарбника певне і є виявом цієї віри в Росію, а в можливій 
перспективі прислужництва їй. Та хіба можуть владики неукраїнської 
національності виявляти свою приязнь до саме українського національного 
відродження, входження України не в Митний Союз, а в Євросоюз? Скоріше 
що ні. Згаданий вище Августин є білорус і в дечому нагадує Президента 
Білорусі О. Лукашенка.  

Чи можлива нині зміна статусу УПЦ МП в Україні або, точніше, 
набуття нею визначеної канонами автономії чи автокефалії? Відповідь на це 
питання залежить від багатьох чинників. Зокрема від активності 
біляцерковних організацій та політичних партій, зорієнтованої на вирішення 
цього питання, а також від того, наскільки українські чиновники нарешті 
почнуть виконувати чинне законодавство (нівелюють антиукраїнську 
пропаганду і т.п.). Важливою буде й позиція проукраїнських громадських 
організацій при їх оцінці розвитку міжцерковних та внутрішньоцерковних 
процесів у православ’ї. І тут варто перереєструвати Українську ПЦ в її 
дійсній назві, проголошеній Путіним – «Русская Православная Церковь в 
Украине». З цього приводу прийнятий відповідний Закон Верховною Радою. 

У розвиток цих думок на Круглому столі було наголошено, що в 
Україні (на відміну, зокрема, від Росії) державні інституції практично завжди 
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нехтували той факт, що Церква відіграє важливу роль у державному 
будівництві (історія свідчить, що країни втрачали отриману/завойовану 
політичну незалежність, якщо вони не підкріпляли її незалежністю 
релігійною). В Україні релігійний фактор, свідомо це чи не усвідомлено, 
враховується за т.зв. «залишковим» принципом. Проголошений ще в роки 
президентства Л.Кравчука принцип «Незалежній державі – незалежну 
Церкву» з роками був зневільований. Одначе це було і є принциповою 
помилкою. А між тим, як знаємо, перебирання Церквою в Україні в роки її 
бездержавницької історії на себе саме державницьких функцій послужило 
підґрунтям національного збереження українства. 

При аналізі подій у нинішній УПЦ МП учасниками Круглого столу 
було наголошено також на тому, що ця Церква перебуває на порозі значних 
змін. Проте українське суспільство не відчуває найменшого бажання 
очільників цієї Церкви, зокрема більшості її Синоду і керівників єпархій, до 
очищення чи покаяння за тісну співпрацю із антинародним і наскрізь 
корумпованим режимом, який вибудував, в т.ч. і не без допомоги УПЦ МП, 
В.Янукович.  

Дивним виглядає уникання священноначалієм УПЦ МП персонального 
засудження (покарання) тих із кліриків та церковних активістів, які відкрито 
співпрацюють нині із терористами і сепаратистами на Сході і Півдні України, 
в Криму і в Закарпатті. Хоча УПЦ МП оперативно реагує на будь-які інші так 
звані провини, а особливо на контакти своїх кліриків із священиками УПЦ 
КП чи УАПЦ. Можливо так як суспільно-державна сфера в Україні має 
пройти свою люстрацію, так вона мала б проявитися і в церковній сфері, де 
водночас наявні ще й ганебні як для священнослужителів та ієрархів вияви 
корупції. 

Не почуло суспільство «голосу УПЦ МП» і у питаннях визволення із 
полону терористів українських бійців, журналістів, священиків та віруючих 
протестантських Церков. А, як знаємо, Церкви у роки Другої світової війни 
формували за свої кошти цілі танкові колони і навіть ескадрилії. До подібних 
дій вдаються в Україні нині і Церква Київського Патріархату, і Греко-
Католитцька, але не УПЦ МП. Вона включена у процес підтримки армії лише 
на рівні приватних ініціатив окремих єпископів та священиків.  

Складається враження, що керівництво УПЦ МП надто обережне у своїй 
позиції із засудження агресора і обмежується закликами до миру, які ми чули 
ще з часу Майдану. На Донбасі ллється кров, а митрополити УПЦ МП 
Донецької та Луганської єпархій як в рота води набрали. Не чуємо засудження 
ними варварства бойовиків. Тут вони в унісон глаголять із речниками Партії 
регіоналів Чечетовим і Єфремовим про мир. Але ж всі ми розуміємо, що «мир» 
призведе до узаконення на донецьких теренах самопроголошених так званих 
«народних республік», непокаранності терористів, спричинить з’яву в регіоні 
аналогів Придністров’я. Тут варто нагадати мудрий висновок Івана Франка: «У 
час війни та бою / Ти зовеш до супокою, / Зрадник або трус єси…». 
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З цих питань, що було відзначено на Круглому столі, явно проукраїнську 
позицію зайняла Церква Київського Патріархату і її Предстоятель – патріарх 
Філарет. Без якоїсь дипломатії вона засудила Московського агресора і його 
фаворизування з боку Російської Православної Церкви. УПЦ КП чітко заявила, 
що вона вестиме перемовини з УПЦ МП щодо усунення розколу в Православ’ї 
України лише за умови відсторонення її від підпорядкування Московському 
Патріархату.  

Проте для учасників Столу дещо незрозумілою виявилася позиція 
УАПЦ, яка в особі свого єпископа Володимира Черпака постійно була 
присутня на Євромайдані і водночас виявляє незрозумілу мовчанку в оцінках 
Московського агресора, не прийняла запрошення на наш Круглий стіл. В 
Україні в такій ситуації говорять: мовчанка – ознака згоди.  

Українське суспільство також очікує більш дієвих кроків кліру УПЦ 
МП у відмежуванні себе від антиукраїнської та шовіністичної за своєю суттю 
ідеї «русского мира», яку активно насаджує в Україні як Московська 
патріархія, так і світська російська влада (у формі боротьби за т.зв. права 
«русскоязычных» і т.п. інші міфічних ініціатив). Із схваленням на Столі був 
сприйнятий видрук Відділенням релігієзнавства Інституту філософії НАНУ 
колективної праці «Русский мир» патріарха Кирила не для України». 
Зажадано від науковців нових праць з розвінчуванням проросійської позиції з 
боку єпископату, кліру і різноманіття біляправославних спільнот, преси 
єпархій УПЦ. Цьому мають бути присвячені статті-довідки і в «Українській 
Релігієзнавчій Енциклопедії».  

Одним із найдієвіших способів врегулювати ситуацію в православ’ї в 
Україні експерти вважають надання населенню правдивої інформації як про 
українську історію та розвиток Церков, так і про нинішню ситуацію у 
державно-церковних відносинах. Держава повинна відродити систему 
просвіти населення, більш повно використовувати можливості товариств 
«Знання» і «Просвіта». Не повністю, на думку присутніх, використовуються 
структурами громадянського суспільства, україноцентричними Церквами 
саме можливості українських ЗМІ у поширенні як ідеї Помісності 
православ’я, так і протидії «русскому миру» патріарха Кирила, іншим 
подібним промосковським ідеологемам. 

Зважаючи на те, що така важлива історична подія, як хрещення 
України-Руси, не має прямого відношення до інституйованої лише в 1589 
році Російської ПЦ, а також враховуючи нинішню політичну ситуацію в 
Україні, військову та інформаційну агресію Росії щодо нашої країни, 
учасники Круглого столу наголосили на недоречності приїздів на українські 
терени Патріарха Московського Кирила. Московська Церква краде 
українсько-православну історію. З таким правом як вона включає до своєї 
історії «Володимирове хрещення», вона могла б прибрати для себе і 
проголошення ще в четвертому столітті імператором Костянтином 
християнства державною релігією Риму.  
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Між тим Московський патріархат використовує подію 988 року для 
обґрунтування права Московії на всю так звану «историческую Русь», 
оправдання загарбницьких посягань Росії на українські терени. Науковцям-
історикам варто попрацювати над тим, щоб засвідчити самобутність саме 
Українського Православ’я, його відмінність від Московського, а відтак право 
українців на свою Помісну Православну Церкву.  

На Столі йшла мова про приведення тепер і в наступному порядку 
здійснення подібних візитів до чинного українського законодавства. Адже 
жодного разу центральний орган влади у галузі державно-церковних 
відносин не погоджував до цього року подібні візити московського 
патріарха. Внаслідок чого, вважають експерти, й стали можливими факти, 
коли разом із Московським патріархом чи у супроводі різноманітних «дарів» 
і різних «священних реліквій», в Україну безперешкодно в’їжджали особи, 
які згодом організовували тут терористичну роботу. Класичним прикладом 
цього є т.зв. Гіркін-Стрілок, який використав свій супровід так званих «дарів 
волхвів» явно з шпигунською метою. А про скількох таких «гіркіних» ми не 
знаємо? Зрештою Патріарху варто було б нагадати, що річниці Хрещення 
Київської Русі не є фрагментом історії Московського Православ’я. 

Експертами було наголошено на важливості для Українського народу 
Києво-Печерської і Почаївської Лавр як культурно-історичних святинь. А 
відтак говорилося про необхідність застосування державними органами норм 
чинного законодавства з метою протидії перетворенню їх на антиукраїнські 
осередки, центри продукування напруги, концентрації в них прихильників 
«русского мира» тощо. Потрібно визначитися в тому, хто може бути 
насельниками цих Лавр, щоб Росія не завезла до них під виглядом монахів 
служителів своїх спецслужб.  

Лаври мають служити Україні, а не ворогам її суверенності, 
національної духовності. Питання належності їх якійсь одній із наявних в 
Україні Церков можна буде вирішити лише після їх об’єднання. 
Висловлювалася думка про доцільність мати в Києві представництво 
(подвір’я) Константинопольського Патріархату, який є Церквою-матір’ю для 
православних Церков України і який на цій підставі має повне право (і лише 
він!) на вирішення питання автокефальності Української Церкви. 

Зважаючи на викладене, просимо Вас, шановний Валентине 
Олеандровичу, розглянути питання щодо створення при СБУ України 
науково-експертної ради гуманітарного профілю, яка б розглядала проблемні 
питання захисту національної безпеки та національних інтересів України у 
сфері духовності. Зокрема така рада могла б:  

- Запропонувати низку заходів із захисту національних інтересів й 
безпеки України в інформаційно-релігійній сфері. Провести експертні 
заключення щодо необхідності закриття тих релігійних та біля церковних 
ЗМІ, які систематично займаються антидержавною пропагандою, 
розпалюванням міжнаціональної і міжцерковної ворожнечі. Важливим є 
також спростування науковцями тих фальшивих інформацій, які подають 
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щодо стану в Православ’ї України, а також, враховуючи часту проросійську 
зорієнтованість кліру УПЦ МП, вважати неможливим залучення його до 
проведення занять з християнської етики у загальноосвітніх школах.  

- Сприяти докорінній зміні, у межах чинного законодавства, ставлення 
державних органів до антиукраїнської та екстремістської діяльності тих 
кліриків та віруючих, православних братств і козацтва, які підтримують і 
пропагують т.зв. промосковське «політичне православ’я», «русский мир» та 
подібні ідеологеми (не говорячи вже збройну боротьбу проти держави та 
сепаратистські заклики). Поштовхом до такої діяльності має бути активність 
структур громадянського суспільства та експертного середовища, а також 
активізація проукраїнських ЗМІ – як світських, так і церковних – щодо 
висвітлення ролі московсько-православного кліру і братств у сепаратистській 
та підривній діяльності в Україні. Наслідком такої зміни ставлення має бути 
позбавлення тих релігійних організацій, навіть Церков чи біля них сущих 
братств, які порушують чинне законодавство, реєстрації та статусу 
«релігійної», із всіма витікаючими звідси висновками, в т.ч. й економічного 
плану (оподаткування, пільги тощо).  

- Максимально сприяти прискоренню прийняття ВР закону «Про 
Концепцію державно-церковних відносин». Ця Концепція могла б довести 
Церквам та релігійним організаціям незмінність курсу держави на 
гарантування прав та свобод вірних, свободи віросповідань і власне 
релігійної діяльності. Нині, під час нових викликів демократії, символічний 
крок прийняття Концепції став би імпульсом до ще більш конструктивної 
підтримки всіма основними Церквами та релігійними організаціями 
Української держави, розробки на її основі нового Закону про свободу 
совісті. 

- Активніше пропагувати у фахових та публіцистичних ЗМІ ідеї 
побудови демократичної моделі «держава – церква – громадянське 
суспільство», яка виключала б будь-яке фаворизування владою тих чи інших 
конфесійних спільнот, рівне її ставлення до всіх їх офіційно зареєстрованих. 
Саме при такій моделі можливий найбільш ефективний розвиток 
українського суспільства, що й показує нині діяльність Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних організацій та Всеукраїнської Ради релігійних об’єднань. 
Враховуючи необхідність забезпечення інформаційної безпеки, 
організовувати семінари журналістів ЗМІ, які подають матеріали на своїх 
шпальтах про роль і стан Православ’я України. 

- Зважаючи на ту роль, яку відіграє православна Церква в духовній 
національній єдності та утвердженні української державності, сприяти усім 
законним (в т.ч. дипломатичним) заходам з утвердження Помісної 
Української православної Церкви, формувати усвідомлення того, що успіх 
конституювання Помісної православної Церкви в Україні залежить передусім 
від формування переконання передусім у пересічних віруючих національної 
потреби повернути у Церкву соборноправність та через соборну думку 
переконувати весь православний клір (насамперед єпископат) підтримати 
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автокефальні прагнення українців. Враховуючи наявність на теренах України 
серед її населення 17% росіян і десь такої ж кількості зросійщених, які ніколи 
не сприймуть власне Українське Православ’я, вважати можливим підтримати 
утворення і діяльність на теренах України, окрім Української Автокефальної 
Православної Церкви, екзархату Російської ПЦ. Варто підтримати ті 
ініціативи ієрархії та вірних всіх православних Церков, а також 
громадськості, які сприятимуть конституюванню Помісної Церкви.  

- Формувати запит для українських науковців щодо захисту 
українського історичного простору від привласнення його росіянами, 
визначення в понятті історичної правонаступниці тощо. Зокрема важливо 
науково довести, що подія Хрещення Київської Русі, історія православ’я на 
українських теренах Х-ХVІІ століть не належить Російській ПЦ. Тому слід 
активніше пропагувати особливості власне Українського Православ’я, його 
відмінність від інших православних автокефалій, відродження в посталих і 
сформованих у ХХ столітті автокефальних православних спільнотах.  
 
 

1.8 МОСКОВСЬКИЙ ЗАГАРБНИК ПІД ОПІКОЮ РОСІЙСЬКОЇ 
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (Анатолій Колодний) 

 
«Все, что мною пройдено, все вокруг мое»: співають московити в 

унісон із путінівським патяканням, що там, де говорять московською мовою, 
то є терени Росії, із патріархо-кирилівським вченням, що «русский мир» - це 
вся територія колишньої історичної Русі. В цьому виявляється природжена 
московитам їх експансіоністська природа. На відміну від українців, які 
живуть переважно за принципом «моя хата скраю», а відтак за своєю 
психологією є інтровертами, московити, як нація, є екстравертами. Їм всього 
мало. Згадаймо, де територіально зародився цей народ і пригадаймо водночас 
те, що Московії нині належить одна шоста територій нашої планети. І їй 
знову не вистачає земель.  

Після Другої світової війни вони практично, окомуністивши, зробили 
своєю всю Центральну і Східну Європу, оволоділи Балканами. А в Азії, 
провівши там так звані соціалістичні революції, відхопили на певний час 
Китай, Півн. Корею, Монголію, В’єтнам, Лаос, напіввідхопили деякі інші 
азійські країни. Нахрапно вдерлися в Афганістан, щоб, дивись, нібито в 
чомусь допомогти афганському народові, а насправді - добратися до 
Індійського океану, а може й до іранської чи арабської нафти, хоч своєї 
мають стільки, що в ній і втопитися можна. При цьому завжди вигадували 
якісь приводи-мотиви захоплення, обіцяли багато, а зрештою 
«привласненим» народам не давали нічого, не рахувалися при цьому з їх 
небажанням мати у себе цих визволителів, з наявними міжнародними 
цивілізованими нормами і законами співжиття країн. Зброєю вони 
придушили прагнення до свободи народів Чехословаччини й Угорщини, 
Німеччину поділили спеціальною стіною. Московія загалом, як свідчать 
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історики, у війнах провела 132 роки, з яких є лише шість можна назвати 
оборонними. При цьому майже всіх високих московських воєначальників і 
флотоводців Російська Церква оголосила святими.  

Свій соціальний устрій і культуру московити завжди подавали як 
вищий вимір розвитку світової цивілізації, хоч коли поїдеш їхніми дорогами 
на авто за Урал, по тамтешніх їхніх поселеннях (а я доїхав аж до 
Новосибірська), то думаєш, а чи не повернувся ти до глибокого 
середньовіччя, а то й первісності. Олюднювати треба наявне, своє питоменне, 
а не хапати невідомо для чого все нові й нові території, приносячи їх 
жителям біди і злидні. Якщо Ви самі вдоволені напівтваринним за 
сьогоднішніми мірками існуванням (поїсти-погуляти-поспати і знову поїсти), 
то не такого хочуть інші народи. Вони хочуть відповідати рівню людськості 
нинішнього часу, хочуть європейських стандартів у своєму житті. Що ж 
стосується культури московитів, то її всіляко підносять, бо ж не знають 
світову культуру, а тим більше сучасну. Бачимо, що успіх Росії можна 
виміряти лише високими параметрами озброєння, а не чимось іншим, 
нинішніми цивілізаційними вимірами.  

Якось по дурному для себе Московія допустила розвал так плеканої 
нею десятиліттями Радянської соціалістичної імперії. Згадаймо, як в її гімні 
співалось: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая 
Русь». Свободу при цьому вона вимірювала своїми критеріями. Тут підійшло 
б українське прислів’я: «Скачи враже, як пан скаже». Тих, хто не скакав за 
московськими мірками, прагнули у різний спосіб усунути з московської 
дороги чи ж приборкати або уярмити, як в українців це називають.  

Згадаймо наше українське буття в цьому «союзе нерушимом». Я не 
говорю тут про організоване Комуністичною партією постійне 
переслідування всього українського під гаслом боротьби з так званим 
буржуазним націоналізмом. Під жорна цієї боротьби попадав цвіт 
української нації, її духовні носії. А згадаймо як перекроїли нашу українську 
історію. Вона вже поставала як якийсь вкраплений фрагмент у 
загальноросійську історію, а московити при цьому виступали для нас в ролі 
ангелів-спасителів, «старших братів». Під наглядом КДБ знаходилася вся 
українська інтелігенція. Пригадую, як мені прийшлося в 1976 році раптово 
тікати з Чернівців, де працював в університеті, щоб не загурчати до Сибіру 
(бо в тих роках багатьох туди відправляли на «перевиховання»). Опинився в 
Житомирі. Дякую, що мене на це надоумив потаємно один із працівників 
КДБ (і серед них були порядні люди), сказавши: «Негайно подайте заяву, 
увільніться під якимсь приводом і їдьте кудись. Я Вам все сказав». То ж ми 
всі мали стати московитами, забути свою національну належність, а відтак 
те, хто є твій батько і мати за національністю, яка земля є твоєю 
батьківщиною.  

І ось тепер, коли Україна, одержавши дещо легко незалежність (Єльцин 
в такий спосіб підніс «свиню» Горбачову, лишивши його президентства 
Союзу), заявила про свій європейський вибір, а не орієнтацію на Митний 
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союз, Московія вдалася до відвертої агресії під приводом захисту 
російськомовних. Останні нині практично є всюди на теренах не тільки 
України, а й в інших колишніх республіках Союзу, особливо в Прибалтиці і 
Білорусі. Певне тому Путінівська влада хоче провести денонсацію 
Біловежської угоди, щоб відкрити дорогу для анексії й інших територій 
колишнього СРСР, вже притягує за розвал Союзу того ж Горбачова. А 
заселяли московити терени інших народів своїми в ганебний спосіб. Так, тих 
українців, яких не вдалося винищити голодом 1921-1922 років, Голодомором 
1932-1933 років, Московія нищила в організованому нею разом з Гітлером 
багатті, що зветься Друга світова війна. Формою винищення українства були 
організовані переселення нашої молоді на освоєння цілинних і 
нечорноземних земель, освоєння нафтових покладів Сибіру і Півночі, 
будівництво БАМу та ін. Українці їхали туди, а в Україну Московія в цей час 
завозила своїх. Пригадую, як в Бровари під Києвом привезли водночас десь 
60-70 сімей ткаль з Іванівської області, забезпечивши їх житлом. Офіцери-
відставники із всієї Союзної Армії після виходу на пенсію мали право 
поселятися в будь-якому українському місті (здається, окрім Києва). В такий 
спосіб відбувалося оросіянення наших міст.  

Так став майже повністю російським Крим. Коли туди поверталися 
після депортації кримські татари, то їх приморські землі і навіть будівлі вже 
були зайняті російськими «освободителями». Радили їм їхати в сухі кримські 
степи й займатися на цьому випаленому Сонцем белебені вирощуванням 
сільськогосподарських культур. Щоб союзні країни не мали підприємств 
завершеного циклу, московська влада робила так, що, образно скажу, болти 
вироблялися в одній з республік, гайки – в іншій, дещо – в третій, а 
збиралося все вже в четвертій чи п’ятій. Саме тому після розпаду Союзу ми 
одержали свої не зовсім здатні виробництва.  

Цю статтю мене спонукало написати дізнання про відсотковий 
національний склад суб’єктів нинішньої Російської Федерації, який я 
знайшов у книзі Е.Елбакян «Религии России» (М., 2014). Свого часу ще 
В.Лєнін назвав Росію «тюрмою народів», переслідуючи цим мету навернути 
гноблені нації до участі в революційній боротьбі на боці його партії 
більшовиків. Але, одержавши владу, він забув про цей свій вислів і почав 
розбудовувати вже «комуністичну тюрму народів». Згадаймо, що, як реакція 
на з’яву незалежної Української держави, з волі того ж «вождя протетаріату» 
в Харкові з’являється робітничо-селянський уряд України (саме тоді Харків 
здобув статус української столиці, який чомусь і нині йому приписують, 
лише додаючи слово «друга»). А далі війська Муравйова пішли на штурм 
дійсної столиці України – столиці власне Української влади. Тут зрештою 
силою була встановлена більшовицька влада, яку точніше було б йменувати 
московська. І така московська влада поширилася по всіх неозорих теренах 
Союзу, бо ж «все что мною пройдено все вокруг мое». Навіть далекий 
Владивосток Лєнін називав «городом нашенским». Незрозуміло, як це місто, 
на десятки тисяч кілометрів відділене від власне Московії стало 
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«нашенским». А далі «нашенскими» стали ще й Сахалін і Курили. Ледь 
Японію не захапали, не зробили «нашенскою». Нині вже з’явилися якісь рухи 
навіть на Алясці з ідеєю повернення до Московської держави. Московія, 
виявляючи свій експансіонізм, вже в 1639 році була на Тихому океані. В 
процесі безнастанього захоплення все нових територій з 1721 року стала 
імперією. При цьому найбільшою континентально. А в ролі духовного 
окормлювача загарбника завжди поставала Московська Православна Церква. 
Згадаймо принагідно, як під час захоплення татарської Казані раптом було 
знайдено ікону Божої Матері, що нібито засвідчувало благословення нею 
ратних подвигів московитів. А десятки опісля на честь цієї події було 
збудовано храмів.  

Подаю ті цифри з названої вище книги, які засвідчують те, як 
московський колонізатор «освоював», загарбницьки робив своїми завойовані 
ним території різних малих народів – на Поволжі і Північному Кавказі, до 
Уралу і після Уралу через велику Сибір аж до Притихоокеанських теренів, як 
нищив ті народи, які постали на його шляху експансії, як реалізовував 
програму «все вокруг мое».  

То ж ось вони на 2014 рік: Адигея – московитів (далі –м.) - 64,5%, а 
адигейців – 24,2%; Алтай - 57,4% м. і 30,6% алтайців; Башкирія – 36,3%м. і 
29,8% башкир; Бурятія – 67,8% м. і 27,8% бурят; Калмикія - – 33,6% м. і 
53,3% калмик; Камчатка – 80,9% м. і 2% коряків; Карелія – 76,6% м. і 9,2% 
карел; Комі – 26,2% м. і 25,5% комі: Марій Ел – 47,5% м. і 42,7% марійців; 
Мордовія – 60,8% м. і 31,9 мордвин, Ненецький округ – 62,4%м. і 18,7% 
ненців; Удмуртія - 60,1% м. і 29,3 удмуртів; Хакасія - 80,3м. і 12% хакасів; 
Ханти-Мансійський округ - 66,6% м., 7,5% татар і 8,6% (?) українців; Чукотка 
- 51,2% м. і 23,5% чукчів. На Сахаліні проживає лише 5,4% коряків і 84,3% 
москвин. Не вдалося кількісно перевершити корінний етнос московитам в 
Калмикії (53,3% калм. – 33,6% м.), Якутії (45,5% якутів – 41,2% м.), 
Татарстані (52,3% татар – 39,5% м.), Чечні (93,5% чеченці – 3,7% м.), Туві 
(78,5% тувинців - 20,1% м.), Осетії (62,7% осетин – 23,3% м.), Карачаєво-
Черкесії (49,8% – 33,6% м.), Інгушетії (90,9% -1,2%м.), хоч спроби, як 
бачимо, збереглися. Для євреїв більшовики прагнули створити своєрідну 
резервацію на Далекому Сході, утворивши там Єврейську автономну 
область. Але там нині проживає лише 1,2% євреїв (певне виїхали до Ізраїлю, 
а чи й не заселяли її) і 89,9% москвинів.  

Знаємо що десь відразу після революції Бєлгородщина, Брянщина, 
Вороніжчина, Ставропольщина і Краснодарщина (останні – це Кубань) були 
майже всеціло заселені українцями, а тепер їх завдяки асиміляційній політиці 
москвинів маємо в цих областях відповідно 3,8%, 1,5%, 3,1%, 1,7% і 2,6%. 
Куди поділися українці з цих територій? Можна догадуватися, що всі вони 
«стали» росіянами або ж, як в Криму, «слов’янами». Зате, відповідаючи на 
рознарядку Компартії щодо участі українців (переважно молоді) в освоєнні 
цілини, побудові БАМу, освоєнні нафтосховищ Сибіру, олюдненні 
центрального Нечорноземля, а також «освоєння» далеких земель тайги, 
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Притихоокеанщини і Камчатки-Чукотки засланцями-українцями, а чи ж 
заробітчанами, маємо тепер в Тюменській області 6,5% наших земляків, в 
Хабаровському краї – 3,4%, Мурманській області - 6,4%, Омській – 3,7%, на 
Камчатці – 5,8%, в тій же Єврейській області - 4,4% (а євреїв тут, порівняю, 
лише 1,2%), Приморському, Амурському і Красноярському краях відповідно 
4,5%, 3,5% і 2,3% українців, на Сахаліні - 4%, в Якутії - 3,6%, у 
Приморському краї - 4,5%. Українці освоювали для Росії і анексовану нею в 
Німеччини Прусію (тепер Калінінградська область). Їх там 4,9%. Відтак 
Московія – це країна колонізатор, якому мало своїх рідних теренів. Я тут не 
подаю цифри того, скільки їх в кожній з країн, які постали як самостійні 
після розвалу «Союза нерушимых». Знаю, що в Прибалтійських країнах, 
Молдовії їх десь 25-40%, що приховує для них можливість нашого 
«кримського варіанту». Згадаймо так звану Придніпровську республіку, яка 
утворилася шляхом відтяпання від Молдови куска її території і яка тепер 
заявляє про можливість вирішення своєї долі за Кримським зразком, цебто 
перетворення в один із суб’єктів Російської Федерації.  

Тут, правда, зринає питання: чому українці, яких десь 25, а то й 40 
відсотків на теренах і Криму і Придністров’я телячою мовчанкою 
сприймають анексію Росією тих земель, де вони є господарями, мають 
історичну тяглість? Скоріше тому, що засвідчують і вищі відсотки їх 
розселення по московських теренах, що вони є українцями лише за 
паспортом. А так маємо або малоросів, які відносять себе до якогось 
спільного з росіянами і білорусами «русского народа», того, який патріарх 
РПЦ МП іменує нині «русским миром», або є просто хохлами, що живуть за 
принципом «моя хата скраю», для яких їх держава завершується тинком їх 
подвір’я з коровою, свинею, огородом, фактично тварним способом життя –
поїсти і поспати.  

У них, на відміну від наших західноукраїнців, не проснулася 
національна свідомість, відсутнє україно-національне самоусвідомлення, 
кордони українства не вимірюються кордонами України, а апостолом нації не 
постає Тарас Шевченко, зображення якого оздоблює, поруч з іконами святих, 
оселі дійсних українців. Це велика біда українства на відміну від того 
московства, яке в ім’я російськості ладне йти за межі своєї оселі (правда, в 
цих оселях часто хоч вітром прокоти) і загарбувати чужі землі, вбачаючи в 
цьому своє якесь нібито цивілізаційне покликання. Саме в ім’я цього діє й 
Церква Московського Патріархату Росії на відміну від прислужників її в 
Україні, об’єднаних у так звану Українську Православну Церкву, що 
знаходиться в юрисдикції Московського Патріархату. Серед архієрейського 
кліру останньої знайшовся лише один владика – митрополит Черкаський 
Софроній, який назвав Путіна бандитом, розбійником із темного лісу. Решта 
не засудила агресора, а своєю мовчанкою висловила схвалення його діям. Бо 
ж у нас в в Україні говорять: мовчанка – ознака згоди. 

Мене можуть запитати: чому ви вживаєте термін Московія чи 
московити? Самі ж вони себе так не називають. Я у відповідь запитаю свого 
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читача: А яка нація у світі називає себе прикметником? А тут же чуєш 
відповідь: «Я – русский». Тоді я - український, а поляк - польський? 
Розповідають, що один відомий американський діяч говорив із іншим видним 
діячем з Росії, що видно було за національністю є євреєм. Перший запитав 
його: «Якої ви національності?». Почув відповідь: «Я –русский». 
Американець тоді сказав йому: «Тоді я американський».  

Звідки пішло це йменування своєї національної належності прикметником 
русский. Не стану тут входити в ті дискусії, які наявні щодо походження самої 
старовинної та історичної назви «Русь», в те, чи вона пішла від варягів 
(приписують їй ще хазарське, литовське, грецьке і готське походження), а чи ж 
вона раніше була слов’янською, має слов’янський корінь правдоподібно від річок 
Рось та Россава. Заглибимося в історію, в століття існування Київської Русі як 
імперії, яка поширювала свої володіння далеко за Київ. Тоді всі, хто жив у центрі 
цього державного утворення (у-краї, цебто в центрі краю, звідки й, гадають, 
пішла нинішнє йменування нашої держави), поставали назва їх як малоросів, а ті, 
хто заселяв великі, скажу так – колонізовані, території Русі поза її центром (у-
краєм), коли їх запитували про їх належність, заявляли: я - руський (русский 
нині), тобто належний до Русі. Цісар Константин Порфіродний, сучасник княгині 
Ольги, в середині Х століття пише: «Руська Держава складається з двох частин: з 
Руси та територій поза Руссю. Ці другі не є Руссю, але до Русі належать та 
платять Русі данину». Інші – це народи, які зродилися набагато пізніше на інших 
(окрім матірних земель українців-русів) територіях колишньої Русі. 

Не вникаючи глибоко в історію появи назви «Україна», зазначу, що 
вона існувала задовго до того, як постала Москва, до того, як маленька 
Польща могла дивитися на могутню Україну як на своє пограниччя або 
висловлювати претензії до українських високо культурних князівств. В 
Іпатієвському літописі, розповідаючи про смерть князя Володимира 
Глібовича, пишуть: «О нем же Украина много постона».  

Наївними є міркування про Україну як межову землю між Європою і 
Азією, країну границь у біогеографічній та антропогеографічній царинах, на 
межах родини європейських народів та європейських культур. Ті, хто творив 
цю назву, не мислили такими науковими категоріями. Україна – це не 
пограниччя між Європою і Азією. Це є спотворене тлумачення нашої 
національної назви. Воно супротивне не тільки історичній логіці, а й 
історичній правді. Україна - це наше споконвічне національне ім’я, яке має 
тисячолітню давнину свого вжитку. В ньому живе зміст віків національної 
історичного життя українського народу. Походження слова «країна», 
«Україна» чи «Вкраїна» губиться десь у темряві античного віку. Не стану тут 
розглядати це в історичних свідченнях. 

До часу Петра І держава, керована імператорами/царями 
московськими, називалася Московією. Лише Петро І (а це початок ХVІІІ 
століття) з поради німців, які першими назвали Московію Росією, Русслянед 
(Русслянд одер Москау), змінив назву своєї держави на Росія, вкравши при 
цьому не лише нашу територію, яка була зрештою привласнена Московією  
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після поразки в 1709 році Мазепи під Полтавою, а й нашу назву. Петро І у 
1713 році пише Василеві Долгорукому, послові в Копенгагені: «По всіх 
видавництвах називають нашу державу московською, а не російською, а тому 
постарайтеся, щоб відтепер друкували «Російська» і щоб про це всюди і по 
всіх дворах писалось». У 1868 р француз Даламар розсилає по всіх 
французьких установах лист під заголовком «Європейський народ, 
призабутий історією». В ньому він пише, що московити та русини або руські 
– це два цілком різні народи. Русини чи рутени раніше мали ім’я русинів і 
руських. Москвини присвоїли собі їх назву, щоб надати собі видимі права 
керування цим народом та зробити їхню історію своєю.  
 На географічних картах етногеографічна територія Україна називалася 
Україною, а Московія зветься Московією, а не Руссю і не Росією. Поступово 
назва Московії замінюється Росією. До кінця ХVІІІ століття в Європі ще 
вміли відрізняти Русь від Московії. У 1754 році французький функціонер 
Франсуа Дран до короля Людовіка ХV пише, що Московію можна ослабити 
за участю України, що Україна - це найурожайніша країна в світі, займає 
центральне місце між Трансильванією, Польшею та Кримом і є бар’єром 
проти «русских варваров» (так зве московинів), татар і турків. У доповідній 
французького міністра Вержена 1860 року йдеться про те, що «український 
народ тепер уярмлений «русским» (цебто московським) та що «руські» 
проводять політику гноблення і нищення свобод України. Українська нація 
абсолютна, інтелігентна і культурна. Відтак багато зусиль прийшлося 
прикласти московській владі, щоб вчинити в світовій громадській думці 
сформувати сприйняття України як незначної провінції Російської імперії, 
щоб замість вживаної народної національної назви називати українців 
малоросами.  

Більше того, москвини не мали своєї давньої історії, бо ж вони, як нині 
з’ясовується, не були власне й слов’янами, а якимсь поєднанням далеких від 
слов’янства північних і східних етносів. Взявши до йменування своєї країни 
назву Русь, москвини далі вкрали й історію цієї країни, приписали її 
Московії. Відтак Аскольд і Дир, хрещення Русі за князя Володимира, літопис 
Нестора «Повість врем’яних літ» і все наступне, навіть митрополитство 
Петра Могили і Києво-Могилянська Академія, стало елементом історії 
Російської імперії. То ж своє злодійство москвини виявляли не тільки в 
крадіжці назви, крадіжці територій і перетворенні їх в «нашенскі», а й в 
спосіб крадіжки історії, наших знаменитостей. Так, хрещення Русі 988 року 
стало привласненим Московією. Навіть відзначення 1025-річчя цієї події 
Московська Православна Церква у 2013 році розпочала з Москви, а не з 
Києва.  

В означений вище спосіб, замість своєї національної належності 
москвини, стали самойменуватися «русскими», а нас, як це вони твердять, 
відсунули нібито на належну нам «окраину». Не визнаючи правомірність 
цього присвоєння, автор статті йменує їх їхньою ж вихідною назвою.  
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 1.9 НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ – 
ЗАГРОЗИ ВІД МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ (Ольга Хмільовська) 
 

З самого початку відновлення Української Держави 1991 року 
духовенство Московського Патріархату системно співпрацює з державно-
політичними установами Росії та їхніми силовими структурами і 
спецслужбами для збереження й нарощування впливу на українські 
території. В такій антиукраїнській діяльності для підриву національної 
безпеки наявною є активна участь не лише структур Московського 
Патріархату в самій Росії, Білорусі, Молдові й інших державах, а насамперед 
це діяльність ієрархів та священиків так званої Української Православної 
Церкви Московського Патріархату (надалі – УПЦ МП), що діє легально в 
Україні. Вони зловживають демократичним устроєм і законодавством на 
користь російських агресорів, розпалюючи релігійну й національну 
ворожнечу та ненависть у суспільстві. 

Незаконна анексія РФ Кримського півострова та збройний конфлікт, 
що й досі точиться на Сході України, наглядно продемонстрували, що 
ігнорування гуманітарного чинника, зокрема його релігійної складової, може 
бути серйозним викликом національній безпеці Української Держави. 

Саме недооцінка, а то й нехтування українським керівництвом 
гуманітарної складової та відсутність ефективної державної політики щодо 
реалізації національних інтересів у духовно-релігійній сфері мають для 
України трагічні наслідки. 

В умовах неоголошеної війни Росія веде не тільки збройну агресію на 
тимчасово окупованих територіях нашої Держави, але й має цілий арсенал 
пропагандистських заходів інформаційного характеру, скерованих на 
деконсолідацію, розбрат в українському суспільстві, а також формування 
негативного іміджу України за її межами. 

Впродовж усього періоду незалежності України Кремль проводив 
активну інформаційну політику, що була спрямована на нівелювання 
української національної ідентичності, паплюження української історії, 
нав’язування комплексу меншовартості тощо. Саме такі відверті маніпуляції 
в інформаційному просторі стали наслідком гібридної війни Росії в Україні. 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про основи національної 
безпеки України» від 19 червня 2003 року з поправками і доповненнями 2015 
року реальними та потенційними загрозами національній безпеці нашої 
держави у внутрішньополітичній сфері є «виникнення конфліктів у сфері 
міжетнічних і міжконфесійних відносин, радикалізації та проявів 
екстремізму в діяльності деяких об’єднань національних меншин та 
релігійних громад, загрозу проявів сепаратизму в окремих регіонах України». 
А стаття 8 цього ж Закону визначає, що основними напрямками державної 
політики з питань національної безпеки є «забезпечення міжконфесійної 
стабільності та запобігання конфліктним загостренням на релігійній 
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основі, недопущення протистояння різних церков, у тому числі щодо 
розподілу сфер впливу на території України» [1]. 

Однак, на превеликий жаль, в практичній площині норми чинного 
законодавства щодо систематичних порушень в релігійній сфері 
відповідними структурами (зокрема – Службою безпеки України, 
прокуратурою, МВС України) не виконуються.  

Російською владою, а також російською православною церквою (надалі 
– РПЦ) як безпосередньо так і опосередковано, через її структурну одиницю 
Українську Православну Церкву Московського Патріархату, активно 
насаджуються політико-ідеологічні конструкції «русского мира». За версією 
Московського Патріархату УПЦ МП є єдиною «канонічною» православною 
церквою в Україні, а церкви Київської традиції – це «розкольники», «уніати» 
і єдиний шлях «спасіння»вбачається в покаянні останніх через повернення в 
лоно московської так званої «церкви-матері», що є відвертою брехнею. Ще 
здавна від 1448 року відомо, що якраз Київська Митрополія є для московитів 
Церквою-Матір’ю. 

На жаль, понад чверть століття незалежності України релігійному 
чиннику було відведено периферійне місце в системі національної безпеки 
держави. Ігнорування саме цієї безпекової складової і спричинило до 
російської релігійної експансії на Південних та Східних територіях України, 
де Московський Патріархат тривалий час проводив «духовно-патріотичне 
виховання» віруючих, прищеплюючи їм ідеологеми «русского мира». Саме ці 
території зазнали найбільшого впливу УПЦ МП і саме тут Московський 
Патріархат став організатором ідеологічно-політичної пропаганди 
агресора та гібридної війни Росії проти України. 

Відверта антиукраїнська позиція священнослужителів УПЦ МП збурює 
суспільство. Непоодинокі випадки сепаратистських заяв священнослужителів 
УПЦ МП; відмова поминати полеглих воїнів АТО; відмова служителі Києво-
Печерської Лаври в ніч на 30 листопада 2013 року відкрити браму й 
захистити студентів від «Беркуту»; освячення у січні 2017 року в 
анексованому РФ Криму представником УПЦ МП нових ракетних систем 
ППО та благословення військовослужбовців ЗС Російської Федерації [2], а 
також благословення митрополитом Сімферопольської і Кримської єпархії 
УПЦ МП Лазарем окупаційного флоту під час святкування Дня Військово-
морського флоту РФ [3] та незлічена кількість інших кричущих випадків 
прямої участі єпископів і священиків УПЦ МП в збройній агресії проти 
України, останніми роками ще навіть до Об’єднавчого Собору 15 грудня 
2018 року та отримання «Патріаршого і Синодального Томосу надання 
автокефального церковного устрою Православній Церкві України» 
спонукало віруючих українців до масового переходу з УПЦ МП до 
Української Православної Церкви Київського Патріархату (далі – УПЦ КП), 
а нині до об’єднаної помісної Православної Церкви України (далі – ПЦУ). 

Звичайно ж, відразу такі переходи стали приводом для різного роду 
маніпуляцій в російському інформаційному просторі та підконтрольних їм 
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ЗМІ. На міжнародному рівні дані тенденції висвітлювались адептами Москви 
як «бандитське, рейдерське» захоплення храмів «канонічної» Церкви 
«розкольниками і націоналістами» тощо [4]. 

Варто зауважити, що на тимчасово окупованих територіях Донецької і 
Луганської областей стали буденними цілеспрямовані релігійні 
переслідування, систематично порушуються права і свободи людей, 
використовується фізичний і психологічний тиск щодо представників церков 
Київської традиції УПЦ КП, УГКЦ та УАПЦ, (нині до ПЦУ), а також низки 
протестантських віросповідань[8]. 

В наш час існує ціла мережа псевдорелігійних рухів, так званих 
православних братств, місій, навколо церковних організацій воєнізованого 
типу, котрі проводять на території Української Держави діяльність, що 
суперечить її національним інтересам. Їх знаряддям виступають сумнівні 
інтернет-ресурси, різного роду пропагандистська періодика, фізичні 
провокації супроти українських віруючих, чинної влади тощо. 

До таких квазіцерковних угрупувань належать Союз православних 
братств України, Всеукраїнське об’єднання «Православний вибір», духовно-
патріотичний союз «Новороссия», «Православне братство Алєксандра 
Нєвского», «Народний собор України», «Спілка православних журналістів», 
ГО «Радонєж» і багато десятків інших подібних політико-православних 
структур, що на практиці втілюють в життя російські імперсько-шовіністичні 
ідеї на теренах України. 

Так, наприклад, з цього середовища сепаратистські заклики лунають із 
вуст найактивнішого члена так званої громадської організації «Спілка 
православних журналістів» В'ячеслава Піховшека: «О захватах СМИ 
сообщают почти ежедневно. Можно ли считать, что был возможен 
силовой захват Почаевской Лавры? А почему был? А почему только 
Почаевской? Почему и не Киево-Печерской? Мне трудно сказать, как 
поведут себя многие верующие люди Украины даже без призыва людей 
Церкви идти и её защищать» [5]. 

На сайті вищезгаданої громадської організації відсутня будь-яка 
контактна інформація щодо її місцезнаходження, жодного слова про керівний 
склад і структуру, установчі документи тощо. Натомість, на цьому 
«анонімному» сайті вигадувалася й перекручувалася інформація щодо УПЦ 
Київського Патріархату, а нині щодо Православної Церкви України без будь-
яких логічних посилань та підтверджень, підноситься УПЦ МП як єдина 
діюча «канонічна православна церква», пропагується єдність України та 
Росії, українсько-російська війна на Сході України називається 
«братовбивчим процесом», «громадянською війною», «міжрелігійною 
війною», «фашистським переворотом» тощо.  

Діяльністю цієї організації спорадично цікавилось Міністерство 
внутрішніх справ України. Так, радник міністра внутрішніх справ України 
Антон Геращенко в липні 2016 року, описуючи провокаційні дії хресної 
ходи, проведеної УПЦ МП, на своїй сторінці Facebook зазначав: «Плани 
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прокремлівських провокаторів влаштувати із хресної ходи криваву баню і 
розпалити релігійну ворожнечу в Україні провалились». 

І далі: «Для тих, хто хоче розібратися в питанні, як, чому і навіщо 
раптом УПЦ МП вирішила провести такий масштабний захід – рекомендую 
вивчити історію раптово виниклої восени минулого року громадської 
організації "Союз православних журналістів", яка починаючи з березня цього 
року (тобто 2016. – авт.) , словами найактивнішого члена В'ячеслава 
Піховшека, почала заявляти про те, що "вірогідність релігійної війни в 
Україні дуже висока". Думаю, що над роботою цієї громадської організації є 
сенс поспостерігати фахівцям з СБУ і Служби зовнішньої розвідки України. 
Проект "Миротворець" вже вніс цю організацію в план для пильного 
вивчення її ролі в спробі розпалювання міжрелігійної ворожнечі в Україні. 
Ніякої міжрелігійної війни в Україні не буде!» [6]. 

Підривна діяльність таких навколоцерковних псевдорелігійних 
угруповань є серйозним каналом деструктивної інформаційної політики. 
Використовуючи релігійний фактор як спосіб втручання у внутрішні справи 
країни, вони насичують суспільні та навіть владні структури своїм 
контентом, формуючи негативний образ українства у ЗМІ й таким чином 
створюють загрози національній безпеці Української Держави. 

Тому таким важливим сьогодні є всебічний аналіз діяльності 
релігійних і псевдорелігійних організацій, особливо тих, котрі підконтрольні 
іноземним центрам, з метою вироблення конкретних дієвих заходів для 
запобігання їхнім ворожим антиукраїнським діям. 

Треба розуміти, що метою Росії у гібридній війні проти Української 
Держави є не анексія частин української території, а тотальне знищення 
України як держави, перш за все знищивши за допомогою московського 
патріархату український дух у свідомості самих українців. 

Підсумовуючи наведене вище, бачимо, що чимало загроз національній 
безпеці України продукуються Росією саме на релігійному ґрунті. Маючи 
важелі впливу на московський патріархат, а відтак і на його складову частину 
– УПЦ МП, Росія потужно використовує конфесійно-церковний фактор у 
власній політиці стосовно Українського народу – від привласнення 
національного історичного минулого українців до інспірування 
антиукраїнських суспільних настроїв і дестабілізації політичної ситуації. 

Не даремно Президент України на VII Національному молитовному 
сніданку 31 травня 2018 року наголошував: «Церква має бути відділена від 
держави, але в першу чергу – від сусідньої держави, країни-агресора, якій ми 
не маємо дати права працювати п’ятою колоною, бо це наша з вами 
відповідальність за Україну, яку ми любимо понад усе» [7]. 

З метою нейтралізації загроз національній безпеці Української Держави 
в політиці щодо релігійної сфери доцільно вжити наступні заходи: 

1. Внести зміни і доповнення до Стратегії національної безпеки 
України, а також Закону «Про основи національної безпеки України» в 
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розділах, що стосуються гуманітарної безпеки, виходячи з наявних викликів і 
загроз, котрі несе московський патріархат для Української нації. 

2. Сприяти становленню взаємовідносин між державними та 
релігійними інституціями на договірній основі, спираючись на діюче 
національне та міжнародне законодавство. 

3. Заборонити на законодавчому рівні функціонування різного роду 
політичних, громадських та навколоцерковних організацій, що прямо чи 
опосередковано своєю діяльністю несуть загрозу національній безпеці 
Української Держави, розпалюючи міжетнічну та міжрелігійну ворожнечу. 

4.  Посилити кримінальну відповідальність посадових осіб, які 
своєю діяльністю, використовуючи релігійні чинники, дестабілізують 
українське суспільство. 
5. Прийняти Верховною Радою України законопроект із питань державної 
політики у сфері свободи совісті та релігійних організацій, де передбачити 
відповідальність, зокрема, й кримінальну за діяльність несумісну з 
релігійною місією. 
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Розділ ІІ. ПРАВОСЛАВ’Я В БЕЗПЕКОВІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ 
 

2.1 ПРАВОСЛАВ’Я УКРАЇНИ – то не все УКРАЇНСЬКЕ 
ПРАВОСЛАВ’Я (Анатолій Колодний) 

 
Українське Православ’я: що то? Таке питання часто постає в останні 

десятиліття. Поява його зумовлена насамперед тим релігійним відродженням, 
яке відбувається в Україні і яке актуалізувало проблему відтворення чи 
вибудови на її теренах національної церкви.  

На початку минулого десятиліття в друкованих виданнях, доповідях на 
наукових конференціях промелькнула дискусія з приводу правомірності 
вживання терміну “Українське Православ’я”. При цьому висловлювалися 
різні думки. Говорилося, зокрема, що правомірно вживати поняття 
“Українська Церква”, а не “Українське Православ’я”, бо ж перше нібито 
вжите митрополитом Іларіоном (Огієнком), а друге - ні. Дехто використання 
терміну “Українське Православ’я” розглядав як ще один з виявів 
“українського націоналізму”, бо ж, дивись, православ’я є загальнолюдським 
феноменом і його не можна розтягувати “по национальным квартирам” (хоч 
автори таких міркувань давно натягли його на свою націю). Звучали також 
застереження, що на східнослов’янських теренах якогось там “власне 
Українського Православ’я” немає, а є “Православие Русское” (“русское”, а не 
“руське”). Не станемо тут окремо спростовувати ці точки зору. Довівши 
правомірність нашого бачення проблеми, ми в такий спосіб дамо оцінку їх.  

Насамперед зауважимо, що Українське Православ’я є не тільки 
специфічним церковним утворенням – Українською Церквою. Воно, 
внаслідок специфічного функціонування Православ’я як конфесії в умовах 
складного історичного буття українства, вийшло за межі простої 
інституційності і постало своєрідним культурно-історичним феноменом з 
великою палітрою рис, які його репрезентують і виявляють його 
функціональність. Про них мова піде дещо нижче. Тепер же визначимо 
загальні закономірності його постання, його природи. 

1. Українське Православ’я сформувалося протягом семи століть (Х – 
XVII ст.ст.) автономного функціонування Київської митрополії в структурі 
Константинопольського Патріархату. Останнього, практично, її доля мало 
цікавила. Він, посилаючи поруч з помісними церквами їй свої кореспонденції 
з олов’яною (а не сургучевою) печаткою, практично цим самим вже визнавав 
як незалежну, помісну Церкву. Сформувалося це Православ’я у самостійній 
формі вияву не лише на буденному рівні функціонування, а й в тих 
підсумкових теологічних викладках, які оприлюднив Петро Могила в 
середині XVII століття в своїх “Катехізисі” й “Требнику”. 

2. В Українському Православ’ї відобразилися особливості прийняття 
(прочитання) християнства українським етносом в століття його хрещення, 
своєрідність пристосування християнства на українських теренах до 
існуючих до нього тут релігійних вірувань. Оскільки останні шляхом якихось 
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заборон чи прокльонів воно здолати не змогло, то вдалося до асимілювання 
їх. То ж і маємо функціонування в Українському Православ’ї, окрім чисто 
християнського контексту, ще й язичницький, але вже в охристиянізованому 
вигляді. Український православний в храмі постає як чистий, 
незаетнізований християнин, а вже на побутовому рівні виявляє себе як 
християнізований язичник. 

3. Поняття “Українське Православ’я” відображає також особливості 
функціонування цієї конфесії на українському історичному просторі, коли за 
умов відсутності своєї національної державності інституційні функції 
останньої приходилося перебирати на себе різним церковним структурам. 
Православний храм поставав також в ролі культурницької установи, місця 
спільнотного спілкування українців. 

4. Українське Православ’я ніколи не було закритою релігійною 
системою. Постійні поділи і перерозподіли українських земель ставили його 
в сусідство з різними конфесіями і церковними утвореннями, зумовлювали 
його співіснування з ними, а відтак сприяли релігійній синкретизації на 
українських духовних теренах. Наше Православ’я було особливо відкритим 
до католицизму й запозичило від нього ряд канонічних і обрядових 
елементів. Воно було відкритим і до язичництва, зберігши в побутовій сфері 
практично майже всі обрядові форми, пов’язані з духовним окормлюванням 
господарки й особистого життя. Певно, враховуючи це, Православ’я в його 
українському національному вияві Михайло Грушевський назвав “народним 
християнством”.  

5. Українське Православ’я формувалося відповідно до загальних 
ментальних виявів українства, його окремішного способу життя, специфіки 
національної культури. Саме тому воно не сприйняло від візантійської 
православності як матірної ні її закостенілу ортодоксальність, ні 
абсолютизацію аскези як єдиної форми праведності, ні негатив до світської 
художності, ні принизливість щодо жінки, ні цезарепапізм. Для українця Ісус 
Христос і Богородиця Марія не постають як Цар чи Цариця, а як наділені 
божественною, скоріше якоюсь надлюдською силою земного світу особи. 

Нині, коли постає питання відродження в Україні Православ’я, інколи 
маємо спрощений підхід до цього процесу. Церква Київського Патріархату і 
Автокефальна обмежилися лише відмовою від інституційного 
підпорядкування Московському Патріархату. Дехто, актуалізувавши мову 
богослужіння, вважає достатнім перехід Церкви на українську. Навіть глава 
Київського Патріархату Філарет, маючи солідний вишкіл в духовності 
Московської Церкви і звикши до нього, не бачить, як це бачив і діяв 
практично в цьому напрямку митрополит Іларіон (Огієнко), те, що могло б 
зробити зросійщене Православ’я України власне Українським.  

Так, на питання кореспондентки газети “За вільну Україну” про 
розбіжності між Українськими Православними Церквами Київського і 
Московського Патріархатів Філарет відповів, що їх немає, бо ж “є одна віра, 
одні канони, одна мораль. Однак між цими Церквами існує ворожнеча, 
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причиною якої є боротьба за владу. Москва хоче володіти українським 
православ’ям”. В останньому можна погодитися з Патріархом. Але володіння 
православ’ям України може виражатися не тільки в тому, що мав на оці 
Патріарх, коли Московський Патріархат не випускає вуздечку управління 
Православ’ям України, а й в тому, до чого певною мірою і він причетний. 
Нині практично всі три православні церкви України мають московську 
закваску, хіба що різнить їх мова богослужіння і ставлення до політичних 
процесів в країні. То ж й нині Москва володіє православ’ям і в той спосіб, що 
воно за природою своєю не є українським, а московським. 

Відтак, коли мова йде про відродження саме Українського Православ’я, 
то певно що треба повернути у відроджуваний феномен те, що є від роду 
нашого, українського, відтворити, звичайно з врахуванням вже нашого 
історичного часу, те, яким постало Українське Православ’я до поглинення 
його в 1686 році Московським Патріархатом.  

В Україні донедавна існувало три православні церкви з прикметником 
“українські”. В їх відносинах між собою ми виявляємо абсолютне 
несприйняття, а то й ворожість, хоч в принципі вони дотримуються однієї і 
тієї ж літургійної традиції, не мають догматичних розходжень. Слід мати на 
оці те, що поняття “Українське Православ’я” не тотожне поняттю 
“Православ’я України”. Це Відділенням релігієзнавства, зокрема, було 
враховано при виданні десятитомника “Історія релігії в Україні”, відповідно 
назвавши його так другий і третій томи. Після 1686 року – року поглинення 
Московським Патріархатом Київської митрополії - наступив період 
поступового оросіянення Православ’я в Україні, воно перестало бути 
Українським, стало, як писав Тарас, “церквою-домовиною”. Островками його 
збереження тривалий час були ще Волинь і Буковина, а опісля – Православ’я 
української діаспори. Тому Православ’я України слід не українізувати, як це 
дехто радить, а деоросіянити його, як це радив митрополит Іларіон (Огієнко). 
Насамперед це передбачає повернення до тих рис, які виражали його 
національну специфіку. 

Якщо на час свого запровадження і поширення християнство в Україні 
ще зберігало значною мірою ідентичність візантійському, то починаючи з ХІІ 
століття, як це вже зазначалося вище, під впливом історичних умов буття 
українського народу, специфіки його матеріальної і духовної культури, 
передуючих християнству форм духовного життя, специфіки етнічної 
психології українців воно вже формувалося як український різновид східного 
християнства, своєрідний етноконфесійний синтез української духовності та 
православ'я. Характерно, що цю самобутність, сформовану на основі тісного 
поєднання європейської культури, традицій православ'я і духовних здобутків 
українського народу, весь православний світ оцінив як вселенську 
досконалість конфесії, прийнявши лише з деякими неістотними 
застереженнями Катехізис митрополита Петра Могили за еталон стислого 
викладу християнського віровчення.  
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Серед рис Українського Православ'я, поєднання і практична реалізація 
яких роблять його самобутнім національно-культурним явищем, слід назвати 
соборноправність, демократизм, євангелістськість, побутовість, 
національністність, відкритість та ін. Соборноправність в Українській Церкві 
виражалася насамперед у тому, що кожний з її ієрархів не керував самочинно 
і самовладно, ніхто з духовенства не приходив до громади непрошеним. Всі 
церковні посади були виборними. На відміну від Константинопольського і 
Московського патріархатів, де існувало призначення (подеколи навіть 
світськими правителями) на вакантні церковні посади, в українській Церкві 
вище керівництво обиралося на елекційних соборах із широким залученням 
до роботи мирян з правом вирішального голосу. Обираючи в такий спосіб 
митрополита, єпископи відтак (і тут збережено вірність євангельському 
вченню) залишалися вірними йому і визнавали його першим серед них. 
Єпископи в українській церкві також обиралися на соборах єпархії у складі 
білого і чорного духовенства і мирян. Виборна система була характерною і 
для монастирів. У виборах тут брали участь, крім ченців, ще й представники 
білого духовенства і мирян. Характерно, що на посади могли претендувати 
навіть світські особи. Обрання вільними голосами тієї чи іншої посадової 
особи, з одного боку, певним чином унезалежнювало її від вищих посадових 
структур, надавало самостійності в діяльності на своїй церковній території, а 
з іншого – засвідчувало певну рівність з тими, хто її обрав, підпорядкованість 
своєї діяльності їхній волі. Маючи тісний моральний зв'язок зі своїми 
виборцями, постійно оновлюючи свій склад, духовенство України було 
відтак відкритим соціальним станом.  

Принцип соборноправності й виборності, зокрема, прилучення до 
вирішення церковних справ мирян і водночас включення служителів культу в 
громадську діяльність, зумовили перетворення Української Православної 
Церкви на живий національний організм, що зберігав і конденсував духовні 
сили народу. Традиція обрання всіх священнослужителів – від парафіяльного 
ієрея до митрополита – зближувала Церкву з народом, робила її 
демократичною інституцією, тісно пов'язаною з життям людей.  

Обрядову практику Українського Православ'я характеризував також 
демократизм. Так, під час виконання служб Божих священики, якщо їх було 
декілька, мали стояти в один ряд, а не висувати старшого за чином наперед. 
Євангеліє в українських храмах читалося обличчям до вірних і завжди при 
майже відкритих дверях вівтаря. Певна рівноправність церковних і світських 
елементів в Українській Церкві стала умовою формування і тривалого 
функціонування в ній такого унікального явища, як церковні братства, що в 
суспільному житті виконували роль церковно-культурних та освітніх 
організацій. 

Євангелістськість як рису Українського Православ'я характеризує 
насамперед несприйняття церквою цезаропапізму, що був привнесений у 
християнство візантеїзмом. Виходячи з новозавітного принципу “Богові- 
Богові, а кесареве Кесареві”, в Українській Церкві сформувався такий 
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канонічний устрій, як незалежність від світської влади. Навіть суд вона мала 
власний. А тому духовенство в Україні не знаходилося під юрисдикцією 
світської влади. 

Українському Православ’ю, окрім соборноправності, демократизму, 
євангелістськості, притаманні ще й такі риси як софійність, 
національністність, побутовість, відкритість та толерантність. Власне у всій 
своїй сукупності й суборнизованості (а це досліджено професором 
О.Саганом в його наукових працях) вони й визначають і формують його як 
культурно-історичний феномен. Це відрізняє Українське Православ’я від 
інших форм вияву православного християнства, при збереженні водночас 
того спільного, що характеризує цей релігійний феномен як православне 
віросповідання. 

Відтак відродження Українського Православ’я передбачає повернення 
його саме до своєї самобутності X-XVII століть. Ця самобутність не є 
чимось націоналістичним, а є дійсною, витоковою християнськістю, 
збереженою в українських формах її вияву. То ж , не даючи незалежність 
Українській Церкві, Москва боїться відродження Києва як другого 
Єрусалиму. Так свого часу його називав знаний митрополит Теофан 
Прокопович. Московський Патріархат може ще конкурувати з Києвом 
політичним, використовуючи для цього свою “п’яту колону” в Україні, а ось 
з Києвом духовним, який поверне від Москви апостольськість своєї Церкви, 
свою, започатковану князем Володимиром при хрещенні України-Руси, 
священну історію, явно не зможе. 

Саме тому Московська Церква вдається до політичних аргументів при 
своєму “аргументуванні” неможливості надання Українській Церкві 
автокефалії. То дивись народу такого як український немає, бо ж він є 
складовою єдиної “русской национальности с тремя ветвями – 
великорусской, малорусской и белорусской”, то держави такої немає, бо ж 
Україна – це окраїна єдиної російської землі. Посилаються також на те, що 
Патріархія – не національне утворення, бо ж християнство є 
понаднаціональним. Дехто в прагненні Української Церкви до 
унезалежнення вловлює лише політичний аспект, а дехто – владницьку 
амбіційність українських владик, які із-за прагнення до Патріаршества 
нехтують православною єдністю. 

Проте ця шовіністична позиція Московського Патріархату не має 
якихось вагомих підстав. Київська Церква має одержувати, згідно 
православної традиції і 34 Апостольського правила, незалежність від своєї 
Церкви Матері, якою для неї є Константинопольський, а не Московський 
Патріархат. Московська митрополія з 1448 року є донькою Київської. До того 
ж, одержувати незалежність від Церкви, яка сама поставала на те без дозволу 
протягом 110 років, якось незручно. Не канонічно також одержувати 
незалежність Києву від Москви ще й тому, що остання підпорядкувала його 
собі в 1686 році незаконно: не було на те рішення належно зібраного 
митрополитом Гедеоном Собору Київської митрополії, погодження з 
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Константинопольською Патріархією і рішення про включення Київської 
митрополії до Московського Патріархату належно проведеного Собору самої 
Московської Церкви. 

Російська Православна Церква є суто московським релігійним 
феноменом-витвором. Її Статут зареєстрований Мінюстом Росії, глава РПЦ є 
громадянином цієї ж країни, в своїй діяльності Церква керується російським 
законодавством, укладаючи при цьому низку договорів про співпрацю з 
російськими міністерствами, в тому числі й із силовими структурами Росії. 
Хоч Ісус Христос закликав віддати кесареве кесарю, а Боже – Богові, проте в 
практиці Російської Православної Церкви протягом майже всієї її історії з 
часу самочинного проголошення Бог підпорядковувався кесарю, а кесареве 
ставилося на службу Богові. Саме тому відомий російський мислитель 
О.Радіщев в оді “Вольность” писав, що вони “союзно общество гнетут”. 

Церква не противилася тому, що майже 200 років, з часу Петра І, вона 
проіснувала без Патріарха, але з Синодом у складі царського керівництва. 
Власне, російська влада сформувала Московський Патріархат як церковну 
імперію. В 1686 році до неї (а це трапилося після приєднання в 1654 році 
України до Московії) було включено Київську митрополію. В 1939 році до 
Російської Церкви відійшли православні Польщі, в 1940 році – Молдавії, 
Естонії та Латвії, в 1945 році – мукачівська митрополія, а в 1946 році після 
т.зв. Львівського собору вся, перетворена в Православ’я, греко-католицька 
Церква, а водночас і православні Чехословакії. В зміні назви Церкви з 
“російської” на “русскую”, яка відбулася з ініціативи Й.В.Сталіна, 
проглядається чітко її імперська природа. 

То ж в особі Російської Православної Церкви маємо не чисто- 
церковне, а церковно-політичне утворення. Розпалася імперія Горбачова, але 
ще збереглася в тих же територіальних і адміністративних вимірах імперія 
Олексія ІІ, яку шовіністично налаштовані в Росії сили прагнуть всіляко 
використати для повернення до політичної імперії. Від різних церковних кіл - 
як в Росії, так і в Україні - звучать заклики на основі слов’янської єдності 
утворити якесь нове державне ( східнослов’янське чи русскоє) утворення. 

Чому Московський Патріархат так противиться утворенню 
Православної Автокефалії в Україні? Здавалося б, Церква-Дочка мала була б 
бути вдячною Церкві-Матері за все те добре, що вона дала їй,особливо в 
перші роки її незалежного становлення. Можна було б врахувати і минулий 
досвід постання багатьох Помісних Православних Церков, які з'являлися з 
появою у того чи іншого етносу своєї незалежної держави. Помісна Церква 
сприяла цим народам у їх державотворенні, формуванні їх самоідентичності. 
Будучи християнською спільнотою, Московська Церква мала б із-за любові 
до ближнього дати Українській Церкві можливість ввійти в сім’ю 
православних Церков-сестер. Проте цього немає. Російська Православна 
Церква, незважаючи на формальне існування СРСР як федерації незалежних 
держав, ідентифікувала себе із унітарною державою, а тому навіть із 
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розвалом Союзу і утворенням на його теренах 15 незалежних держав, прагне 
зберегти імперію. 

Що заважало Москві “змилостивиться” над Києвом? 
З наданням Українській Церкві незалежності Московський Патріархат 

втрачає матеріальні надходження, які йдуть до нього від продажу в Україні 
виготовленої ним різної церковної утварі й видрукуваної літератури. Але 
більше, що він втрачає, то це історіософію свого постання й буття в 
православному світі. Адже тоді до Московської Церкви ніякого відношення 
не матимуть приїзд апостола Андрія на Київські гори (відтак Церква не є 
апостольською), просвітительство святих Кирила і Мефодія, Володимирове 
хрещення та ін. Міняється місце Церкви в диптиху Православних Церков 
(вона вже не п’ята), найбільша за кількістю парафій. Москва боїться ще й 
того, що приклад Києва пробудить й інші народи ( насамперед, це білорусів і 
молдаван) до ідеї утворення своїх незалежних православних церков. 

Протягом років часто, переважно у світських колах і пресі, мусувалося 
питання об’єднання трьох Православних Церков України – УПЦ МП, УПЦ 
КП та УАПЦ. Як на мене, то це питання було надто актуалізованим. Бо ж 
саме по собі це об'єднання, якщо б воно навіть відбулося, не призвело б до 
того, на що надіються деякі політичні сили, розглядаючи його в різних 
ракурсах. По-перше, Православ’я, навіть об’єднане в одну Церкву, не зможе 
в Україні відігравати таку роль, як, скажімо, в сусідніх Росії, Румунії чи 
Грузії, бо ж воно не є у нас абсолютно домінуючою конфесією. То десь біля 
кількісної половини офіційно зареєстрованої релігійної мережі. Але ж 
громада православних вірян не йде ні в яке порівняння із громадою 
протестантською, навіть греко-католицькою. По-друге, український 
віруючий (в масі своїй освічений) вже не налаштований на сприйняття 
обрядовірської конфесії, якою є Православ’я. По-третє, Православ’я України 
не має тієї історичної традиції, яку мають Православні Церкви інших країн, 
воно ще не сформувало свою православну еліту. Православ’я України якесь 
простонародне, православно неосвічене. Пригадую, як моя мама відвідувала 
богослужіння в наметі, розбитому біля нашої хати баптистам. На моє 
конфесійне зауваження вона сказала: «Так вони ж моляться також до того ж 
Ісуса Христа, що й ми». 

Слід прийняти за факт те, що, попри всі розмови про поєднання, в 
нашій країні вже понад 20 років тому сформувалася Українська Помісна 
Православна Церква. Нею постав Київський Патріархат. І як це зазначав 
Перший його очільник Патріарх Мстислав, треба припинити постійні 
розмови про визнання вже наявної Помісності кимось: визнаймо її буття 
самі, а інші – з часом, як свідчить історія практичності більшості 
православних церков світу, визнають. То ж наданням в 2018 році Томосу 
Константинопольський Патріарх лише зафіксував факт наявності в Україні 
автокефальної православної Церкви, а не намір її витворити. Визнали…  

Ще пишуть і говорять про неканонічність виокремлення УАПЦ, а 
опісля – УПЦ КП з Церкви Московського Патріархату. Проте такі судження 
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не мають під собою реального ґрунту. Сама РПЦ постала неканонічним 
шляхом і так само неканонічно в 1686 році вона приєднала до себе Київську 
митрополію. До того ж, Російська Православна Церква нині постає в 
структурі Російської Федерації як відверто політичне російське утворення і 
зберігати з нею єдність – це грішити проти євангельського вчення про 
розподіл сфер між кесаревим і Божим. При цьому варто наголосити ще й на 
тому, що якихось канонів одержання національними Церквами автокефалії 
немає. Цю функцію якось перебрав на себе Константинопольський Патріарх, 
хоч з вигоди своєї деякі Автокефальні Церкви заперечують таке його право. 

За тієї ситуації, яка склалася в Православ’ї України, держава має 
визнавати на рівних всі Православні Церкви, сприяти налагодженню 
толерантних відносин між ними. Варто не допускати торги за храми і вірних. 
Можливий варіант вирішення в Україні православної проблеми - вибудова на 
основі об’єднання УПЦ КП і УАПЦ на наших теренах Єдиної Помісної 
Православної Церкви України (що практично й відбулося) і водночас 
оформлення Українського Екзархату Російської Православної Церкви. 
Держава мала б заключити з Московським Патріархатом конкордат, який би 
визначав умови функціонування на українських теренах його структурної 
одиниці. УПЦ МП не має права носити у своїй назві прикметник 
«українська», бо ж окрім розміщення її парафій на теренах України у своїй 
суті вона нічого українського не має. У неї більше від Московії. Своєю 
прихильністю до московської імперської символіки і вшануванням 
російських царів і полководців вона не визнає окремішність України. 
Використанням в богослужбовій, навчальній і адміністративній діяльності 
російської мови УПЦ МП засвідчує свою належність чужинцю. Кураторство 
цієї Церкви недавно прибулим з Росії в Україну Новінським також засвідчує 
неукраїнськість УПЦ МП. Входження до керівних органів РПЦ українських 
владик, регламентація Статутом Церкви свободи діяльності УПЦ МП також 
засвідчує, що вона є московською структурою на українських теренах. Та й 
безмежна любов Онуфрія до російського засвідчує одність і назви керованої 
ним Церкви, і його належності до українського громадянства.  

Хоч українській державі останнім часом і вдалося дещо мінімізувати 
загострення конфліктів між Православними Церквам України, але 
протистояння їх збереглося. Об’єктом його є боротьба за сфери впливу в 
суспільстві, а відтак – і на вірних, боротьба за успадкування будівель і 
святинь. Існує також конкуренція між Церквами за входження до засобів 
масової інформації, за прихильністю державних органів, за симпатіями 
бізнесменів і банкірів. 

Українська держава не байдужа до того, що твориться в Православ’ї її 
країни. Вона прагне не допустити використання кризи для регіоналізації 
України за церковним принципом. Держава всіляко прагне відвернути ту 
політизацію православного питання, до якої вдаються різні політичні партії. 
Важливим для неї є забезпечення толерантності, безконфліктності відносин 
між церквами, які часто виникають між ними, як вже зазначалося, скоріше на 
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матеріальній основі – володіння храмами, із-за переходу громад із однієї 
церкви до іншої. Українська держава прагне також відвернути різні форми 
втручання в ситуацію в Православ’ї України зарубіжних релігійних центрів. 
Якщо й сприймає останнє, то за умови виявлення його на основі наявної 
канонічності. 

Українська громадськість також не байдужа до того, що твориться у 
нас в Православ’ї. Її турбує явно українофобська політика Московського 
Патріархату і відголоски її серед окремих єпархів і братств в Україні. Турбує 
також та зденаціоналізація українців і збереження в їх свідомості 
московсько-імперських орієнтацій, яка є певною мірою наслідком діяльності 
Церкви Московського Патріархату, яка нехтує в своїй богослужбовій, 
видавничій, навчальній, євангелізаційній практиці українською мовою, 
духовною культурою українців, яка діє як явний співдумець і співдієць 
московського фашиста. 

Відтак проблеми Православ’я України не є тільки його внутрішніми 
проблемами. В їх вирішенні, вибудові Єдиної Української Православної 
Помісної Церкви можуть і мають сказати своє слово й виявити волю і 
держава, і громадськість. Відродитися Православ’я в Україні має саме як наш 
специфічний культурно-історичний феномен. Лише за цих умов воно зможе 
стати національною святинею.  

Прийшовши на українські землі ще в ІХ -X століттях й утвердившись 
завдяки політичному акту 988 року - Володимировому хрещенню, 
християнство тут поступово девізантиїзувалося, здолало ортодоксальність і 
цезаропапізм Константинопольської Церкви і водночас сприйняло етнічні 
специфіки українського етносу. Протягом семи століть свого автономного 
буття ( XI - ХУП ст.) Православ'я України-Руси сформувалося як 
специфічний культурно-релігійний феномен з такими рисами як 
соборноправність, демократизм, софійність, євангелізм, національністність, 
побутовість, відкритість та толерантність. 

Попавши явно неканонічним шляхом у 1686 році в юрисдикцію 
Московського Патріархату, воно поступово оросіянилося, позбулося 
насильницькими методами своїх українських особливостей і зрештою стало 
для російського царизму засобом колонізації українського народу. В такому 
вигляді воно й нині зберігається в Україні. Розпалася "політична імперія 
Горбачова", збереглася російська "церковна імперія Олексія II". Різні 
політичні сили нині прагнуть її використати для відродження якогось, 
східно-слов'янського державного утворення, "святої Русі" тощо. Тим більше, 
що Російська Православна Церква в своїх імперських прагненнях по 
збереженню т.зв. "канонічної території1" все частіше використовує державні 
структури Росії з метою забезпечення своїх інтересів, в тому числі й в 
Україні. Згадаймо принагідне візит в Україну за запрошенням Президента 
Л.Кучми Папи Римського Івана Павла П і ту обструкцію, яку виявила цьому 
візиту за вказівкою з Московського Патріархату його складова частина - 
Українська Православна Церква. 
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Таким чином, стан в Православ'ї України слід розглядати в історичних 
та геополітичних вимірах відносин Україна - Росія, а не з'ясовувати його 
наявністю суб'єктивного чинника - діяльністю в минулому і тепер 
нинішнього Патріарха Церкви Київського Патріархату Філарета (Денисенка). 
Складну ситуацію нашого православного життя (і не вперше так) 
сфабрикувала Російська Церква з чітко визначеними намірами: не допустити 
відокремлення від себе Православ'я України. Саме вона є тим чинником, 
який загнав в глухий кут вирішення проблеми православної автокефалії 
(навіть автономії) в Україні. Московська Патріархія, незаконно приписавши 
собі стан Церкви-Матері щодо Православ'я України (незаконно, бо ж 
Московська митрополія вийшла в 1448 році з Київської без дозволу на те 
матірного Константинопольського Патріархату), вже другий десяток років 
ігнорує прохання про надання Помісності Українській Церкві, яке надходило 
з України і від церковних, і від світських властей. Причини цього зрозумілі. 

Окрім втрат матеріальних надходжень і значного кількісного 
зменшення своїх парафій, Російська Православна Церква повинна буде 
міняти історіософію свого буття. Адже тоді вона не буде вже апостольською, 
історію свою муситиме починати вже не від Володимирового хрещення та й 
постане щодо Київського Православ'я у стані Церкви-Дочки. Кардинально 
зміниться її геоконфесійна і геоцерковна ситуація, статус у Вселенському 
Православ'ї. 

Чогось крамольного в тому, що Українська Держава в особі Президента 
країни і Верховної Ради взяла на себе функцію своєрідного арбітра 
міжцерковних відносин (як це розцінює її дії в цьому напрямку Церква 
Московської залежності), немає. В історії таке вже було (згадаймо тут 
позитивну роль імператора Константина чи князя Володимира в 
християнській історії). Плекаючи єдність країни і шукаючи духовні основи 
національного відродження, Держава виявляє свою затурбованість станом 
Православ'я і працювала зрештою на утворення Єдиної Помісної 
Православної Церкви, яка разом з владою працювала б на благо України. 

При цьому стоїть питання не просто про утворення нової Православної 
Автокефалії, а про відродження того Київського християнства, яке за своєю 
сутністю є єдиним із Вселенським Православ'ям, але за своїм зовнішнім 
виявом було українським. За цієї ситуації (повторимося в думці) певно що 
релігійні інтереси росіян в Україні (а їх десь 20%), зросійщеного населення 
нашої країни міг би задовольняти утворений тут Екзархат Московської 
Православної Церкви. Російська Православна Церква при цьому мала б не 
ображатися з того, що православні українці хочуть мати свою Автокефальну 
Церкву, а вибачитися перед ними за те зло, яке вона скоїла, ліквідувавши 
Київське Християнство в ХУШ-Х1Х століттях, за її слугування Російській 
владі в нищенні українства. 

В цивілізованому світі імперським виявам немає вже місця. Тому 
анахронізмом пахне від сакралізованої геополітичної концепції так званої 
"канонічної території", яка постійно звучить в заявах Московського 
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Патріархату і яка дає йому можливість проблему Української Автокефалії 
подавати як свою внутрішню проблему не допускати до її вирішення 
Вселенське Православ'я. Проте згідно з 17 правилом IV і 38 правилом V 
Вселенських Соборів, а також 34 Апостольським правилом кожний народ 
має право на свою Церкву в межах своїх кордонів. Всі наявні в Україні 
Православні Церкви у своїх віроповчальній і обрядових сферах діють 
відповідно до канонів Вселенського Православ'я. Що ж стосується 
канонічності їх інституалізації як самостійних Церков, то якісь усталені 
канони цього процесу не існують. Є лише традиція, згідно з якою Церква- 
Мати надає автокефалію Церкві-Дочці при одночасному визнанні цього акту 
всією православною спільнотою Церков. Як свідчить історія, Церкви-імперії 
з великим небажанням йдуть на це, а тому більшість нині, існуючих 
Православних Автокефалій поставала шляхом самопроголошення. 
Українська Православна Автокефалія постає не шляхом самопроголошення, 
а шляхом відродження насильно забраної у неї незалежності. При цьому це 
вона робить самостійно, бо ж Московська Церква не є для неї Матір'ю і 
неканонічно одержувати від неї автокефалію, а Константинопольська 
усунулася від вирішення проблеми, хоч вона на це має пряме право. 

В Україні Церква відокремлена від Держави, але Держава не байдужа 
до того, в якій формі проходять в її кордонах церковні процеси, як це впливає 
на політичну ситуацію в країні, до чого зрештою вони можуть привести. 
Московський Патріархат все більше стає державною Церквою в Росії. Тому 
Україну не може не цікавити форма і мета підпорядкування її УПЦ цьому 
Патріархату, тим більше що в його колах звучать часто явно антиукраїнські 
заяви, зорієнтовані на ігнорування нашого національного суверенітету. Не 
справою нашої Держави є те, якими шляхами одержують автокефалію 
Церкви, що існують на її території, але коли це веде до регіоналізації її 
території, формує сепаратизм та екстремізм, загрожує її територіальній 
цілісності, то тут вона не може виявляти свою байдужість. Держава не може 
також допустити, щоб наявний розкол в Православ'ї України 
використовували різнобіжні її політичні сили, щоб церковні інституції 
ставали політичними утвореннями. Вона також толерантизує міжцерковні 
протиріччя в Православ'ї із матеріальних питань, зокрема володінь храмами, 
церковним майном, надає реальну допомогу у їх вирішенні. 

Українська Держава прагне виявляти рівне ставлення до Православних 
Церков, в міру можливостей загоює ті рани, які були нанесені Православ'ю в 
роки тоталітаризму, зокрема організацією будівництва нових церковних 
споруд і відновленням архітектурних пам'яток Православ'я. Вона орієнтує 
Церкви на порозуміння у вирішенні проблеми православного єднання, не 
форсує при цьому події, але вважає, що в інтересах українського народу та й 
для піднесення авторитету самого Православ'я було б пошвидше їх 
вирішення. Україна може мати свою Єдину Помісну Православну Церкву. 
Саме її наявність дасть можливість ефективно й оперативно вирішити наявні 
кризові проблеми Українського Православ'я. 
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2.2 ПРАВОСЛАВ’Я ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА НАЦІОНАЛЬНУ 
БЕЗПЕКУ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ЗАГРОЗ 

(Олександр Саган) 
 

Перш ніж перейти до безпосереднього розкриття теми, з’ясуємо кілька 
важливих для нас методологічних засад. Понятійний ряд «релігія і 
національна безпека» передбачає розрізнення впливу на національну безпеку 
релігій (як релігійної доктрини – формування світоглядно-оціночних 
суджень) та релігійних організацій (як інституційованої форми релігійності, 
що скеровується індивідуумами певного виховання, політичної та етнічної 
спрямованості).  

З іншого боку, ми повинні розуміти, як це вже було сказано вище, що 
не завжди розуміння «національної безпеки» співпадає із поняттям 
«державної безпеки» (в умовах, наприклад, входження країни в імперське 
угрупування, як це було з Україною понад 300 років, коли національні 
інтереси українців відверто нехтувалися на догоду «державницьким 
підходам»). Відтак комплекс національної безпеки включає в себе також т.зв. 
«етнічну безпеку» – вплив релігій та релігійних організацій на розвиток і 
функціонування титульної нації. 

Зазначені аспекти взаємодії релігійно-інституційного чинника із 
національною/державною безпекою залежні також від регіонального і 
глобального контексту (наприклад, розвиток поруч із агресивними чи, 
навпаки, дружніми країнами, залежність від релігійного управлінського 
центру, що розміщується в країні-агресорі тощо).  

У своєму параграфі ми зупинимося лише на з’ясуванні впливу 
православних інституцій (Церков) в Україні на її національну безпеку. Але 
насамперед тут маємо зробити декілька зауваг. Передусім при розгляді 
названої проблематики необхідно розуміння того, що православні інституції 
(Церкви) російської православної традиції (до якої, на жаль, відносяться як 
УПЦ МП, так і УПЦ КП із УАПЦ – останні так і не вийшли із московсько-
православної духовної парадигми) самоусвідомлюють себе передусім як 
спільноту. Йдеться про розуміння Церкви як множини індивідів і громад, 
об’єднаних певними ознаками, як фактично суми окремих осіб, якогось 
фіктивного об’єднання, не обов’язкового для життя індивіда (звідси і 
подвійність буття - розірваність декларованого і реального життя). Тому 
Церквою вважалися лише велелюдні організації із мільйонами віруючих. 

Таке розуміння Церкви укорінилося після церковних реформ Петра I. 
Ці реформи глибоко спотворили рівноправні засади відносин між Церквою та 
державою, а, відповідно, й самосвідомість Церкви. Через призму ідеї 
абсолютизму Церква-спільнота розглядалася як щось вторинне щодо 
держави, як її додаткова опора та світоглядна база більшості населення. 
Іншими словами, Церква розглядалася перш за все як частина суспільства із 
власними світоглядними установками. Відтак, держава і Церква у даній 
системі розглядалися як речі одного порядку і, відповідно, оцінювалися з 
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одних і тих самих позицій — корисності й доцільності для держави, яка 
сприймалася як вища цінність у людському суспільстві. 

Це схоластичне розуміння Церкви, яке склалося у Московії та 
постімперських «православних» країнах, суттєво відобразилося на 
«залученні» державою кліриків православної Церкви у політичні процеси як 
в середині країни, так і за її межами і, що важливо, на практично відсутній 
опірності цього кліру до такого залучення. При цьому це стосується не лише 
радянських тоталітарних часів, але не менше й тоталітарного царського 
періоду. Ця традиція фактично без змін працює у Московському патріархаті 
на теренах власне Російської Федерації, що несе пряму загрозу Україні за 
наявності на її території УПЦ МП – одного із найбільших церковних 
угрупувань як частини цього Московського патріархату.  

Українське православ'я нині поступово дрейфує до т.зв. «грецького» 
розуміння Церкви, де домінує чи не протилежна до «спільнотної» оцінка 
Церкви. Фактично йдеться про зміну підходу в оцінці Церкви із зовнішнього 
на внутрішній, зміна абстрактних «раціоналістичних» формулювань на ті, які 
базуються насамперед на Святому Письмі, керигмі та вченні Святих Отців. 
Зокрема, йдеться про акцентуацію уваги на суттєвіших аспектах буття 
Церкви: Церква як Тіло Христове; визнання діяльної присутності у Церкві 
Духа Святого; Боголюдськість Церкви; розуміння Церкви як Євхаристії, 
Любові і Царства Божого. [Детальніше – див.: Ієромонах Йосиф (Зеліско). 
Деконструкція терміну «спільнота» у визначенні Церкви російськими 
богословами ХХ століття // Православний вісник УПЦ Київського 
Патріархату. – 2019. – № 1. – С.31–35]. Власне, йдеться про поступову 
деполітизацію (наскільки це можливо) православ'я та зміну акцентів у 
соціальній роботі Церкви як інституції.  

Наступна наша заувага полягає в тому, що ми виходимо із того, що 
свобода совісті та віросповідання не є абсолютним правом, а відтак 
суспільство (держава) може встановлювати межі у цій царині. В Україні такі 
межі визначені навіть конституційно – частина 4 ст. 35 Конституції України 
зазначає, що ніхто «не може бути увільнений від своїх обов'язків перед 
державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних 
переконань». Такі ж вимоги стоять і перед релігійними організаціями – 
частина 10 ст. 5 ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації» зобов’язує 
їх «додержуватися вимог чинного законодавства і правопорядку».  

Існує низка статей Кримінального кодексу, які передбачають 
відповідальність кліриків за вчинення злочинів проти основ національної 
безпеки. А це статті: 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи 
повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); 110 
(посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); 111 
(державна зрада); 113 (диверсія); 114 (шпигунство); 161 (порушення 
рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або 
ставлення до релігії) та інші. Релігійний фактор майже 12 перших років 
незалежного розвитку України залишався на периферії осмислення нашою 
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державою своєї національної безпеки. Як фактор, що безпосередньо впливає 
на безпеку країни, релігія навіть не потрапила в концепцію національної 
безпеки 1997 року (основи державної політики): в ній йшлося про духовність 
взагалі. І тільки вже в концепції національної безпеки 2003 року, як і в Законі 
України «Про основи національної безпеки України» (2003 р) релігія 
виокремлюється із загальних «духовних цінностей» як важливий фактор 
впливу на національну безпеку. 

Зокрема, йдеться про ст. 7 цього Закону, яка виділяє серед загроз 
національним інтересам і національній безпеці України «можливість 
виникнення конфліктів у сфері міжетнічних і міжконфесійних відносин, 
радикалізації та прояви екстремізму в діяльності деяких об'єднань 
національних меншин та релігійних громад». Відтак (згідно зі ст. 8), 
основними напрямками державної політики з питань національної безпеки 
стало «забезпечення міжконфесійної стабільності та запобігання 
конфліктним загостренням на релігійній основі, недопущення протистояння 
різних церков, у тому числі при розподілі сфер впливу на території України». 

Проте названий тут Закон не врахував зовнішній фактор, зокрема те, 
що загроза національній безпеці може надходити не тільки від конфліктів на 
релігійному ґрунті в Україні сущих Церков або конфесій. У нас є Церкви чи 
релігійні спільноти, керівні духовні центри яких знаходиться за кордоном. У 
випадку ж з УПЦ Московського патріархату, керівний центр цієї Церкви є не 
тільки релігійним, а й національним центром, який вкрай вороже 
налаштований не тільки до суверенності України, а й її духовно-культурної 
самобутності. Це не може не впливати на позицію УПЦ МП щодо України, 
про що дещо нижче. 

Порушені питання частково регулюються й іншими законами. Зокрема 
Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» зобов'язує 
державні органи турбуватися про «відновлення повноцінного діалогу між 
представниками різних соціальних та етнічних груп, культур та релігійних 
конфесій», забезпечувати умови «для формування толерантного суспільства, 
гарантування свободи совісті та віросповідання» (ст. 10). 

Проте, в силу дії об’єктивних та суб’єктивних обставин, застосування 
статей згаданих вище законів чомусь ніяк не стосувалося православ'я. 
Переконатися в цьому можна, досить проаналізувати видані в Україні до 
2014 року монографії або статті на тему держбезпеки в релігійній сфері. У 
них можна зустріти матеріали про можливі загрози від мусульман, 
протестантів, особливо харизматичних напрямків, деяких течій неорелігій, 
язичників та інших конфесій, навіть українських греко-католиків.  

Проте про загрозу Московського православ'я суверенності України, 
нашому національному відродженню практично ніхто з теоретиків служби 
безпеки або діючих чиновників фактично до початку нинішньої війни з РФ 
не писав. При цьому експертні ж записки і статті вчених-релігієзнавців, 
зокрема аналітичні матеріали з нашого Відділення релігієзнавства, які 
застерігали від цієї небезпеки, відверто ігнорувалися. Тому в цій сфері 
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національної безпеки картина майже в прямій точності відображає систему 
захисту українських кордонів – переважна більшість сил і укріплень наших 
кордонів були зосереджені на заході країни, а прямий удар ми отримали зі 
Сходу і з території Криму. 

Для України нині дуже важливо ретельно і повно застосовувати 
українськими силовими структурами, іншими відповідальними органами 
(наприклад, державним органом у справах релігій) всі норми чинного 
законодавства у відстоюванні національних інтересів в релігійній сфері щодо 
всіх без винятку чинних в Україні конфесійних спільнот, в тому числі й 
православних. Коли священнослужителі скоюють правопорушення проти 
держави та її інтересів, то це сфера відповідальності Служби безпеки 
України.  

Однак реалії України полягають у тому, що й сьогодні, на четвертий 
рік війни, ми спостерігаємо дуже мляву реакцію цієї служби в застосуванні 
норм чинного законодавства щодо антидержавних і антинаціональних дій 
окремих служителів православного культу. Особливо якщо мова йде про 
кліриків УПЦ МП – всього кілька священиків отримали покарання навіть за 
кримінальні злочини (і практично всі в вигляді рішень суду про умовні 
терміни). Але, на жаль, така безкарність породжує все нові порушення закону 
і переважно з боку служителів промосковської Церкви. Для Служби безпеки 
Московська Церква України постає як рідна недоторкана спільнота.  

Державні преференції, які в багатьох регіонах України отримувала 
УПЦ МП, у більшості своїй збереглися й посьогодні, незважаючи на війну з 
країною, де знаходиться керівний центр цієї Церкви. Це є небезпечно 
насамперед тим, що УПЦ МП втягнута, крім релігійної, і у виконання 
ідеологічних чи політичних функцій, які є логічним продовженням доктрини 
«русского мира».  

Спекулюючи свободою віросповідання, православні клірики і далі з 
церковного амвона вносять в голови і серця віруючих як новітні 
антиукраїнські ідеологічні заготовки російських політтехнологів, так і старі 
міфологеми тоталітарно-соціалістичних часів. Особливо гостро ці тенденції 
проявилися в Криму, на Півдні і Сході України, і загострилися тут під час 
постмайданівської кризи ідентичності на тлі російської агресії. 

Фактичним наслідком такого стану справ є такі загрози національній 
безпеці з боку частини кліриків УПЦ МП: 

- сприяння втручанню іноземних держав у внутрішні справи України 
(мова йде перш за все про РФ, але не можна забувати і про Румунію, зокрема 
про діяльність єпископа УПЦ МП Лонгіна Жара в Чернівецькій області); 

- провокування міжнаціональних і міжконфесійних або міжцерковних 
конфліктів (оголошення російської, румунської або «русинської» етнічної 
або релігійної спільнот як «гнаних» в Україні, образа інших православних 
Церков і провокування їх на конфлікти і т.п.); 

- обґрунтування та підтримка автономістських ідей і сепаратистських 
сил в Україні (перш за все формування цих сепаратистських ідей в церковних 
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або біляцерковних ЗМІ, участь або освячення сепаратистських акцій, 
російсько-монархічних «хресних ходів» православних братств УПЦ МП); 

- використання релігійних організацій спецслужбами іноземних 
держав, для проведення розвідувально-підривної діяльності (проявляється у 
фінансуванні іншими державами різноманітної діяльності окремих 
православних кліриків, використання священиків в поширенні пропаганди, 
чуток або паніки, розвідувальних цілях і т.п.); 

- використання релігійних організацій екстремістськими 
угрупованнями для провокування акцій громадянської непокори, масових 
заворушень, терористичної та іншої протиправної діяльності (масово 
проявилося, особливо на початку 2014 р, в Криму, Донбасі і у частині 
Луганської області); 

- поширення деструктивних ідеологій (перш за все – доктрини 
«русского мира», «політичного православ'я») за допомогою навчання та 
діяльності релігійних організацій; 

- утворення і діяльність дещо воєнізованих груп «охоронців», «загонів 
швидкого реагування» в деяких єпархіях УПЦ МП.  

Окремо треба виділити роль деяких церковних і «біляцерковних» 
православних ЗМІ, які розповсюджуються в УПЦ МП. Наприклад, видання 
«Почаївський листок», «Мир», «Начало», «Триединая Русь», 
«Новороссийский курьєр» та інші, а також сайти монастирів або церковних 
організацій, публіцистика і т.п. У багатьох із них до цих пір друкуються 
матеріали і статті, які становлять загрозу національній безпеці та інтересам 
України. Зокрема, вони містять наклеп щодо українських світських і 
релігійних діячів, спотворено і однобічно, з антиукраїнських позицій, 
тлумачать події в Донецькій і Луганській областях (особливо на окупованих 
територіях) або в Криму. При цьому свідомо перекручуються факти з історії 
України, розвитку Київської православної митрополії, сучасної України, а 
також всіляко пропагується російська монархізм, оспівуються події з історії 
Росії.  

В такий спосіб УПЦ МП, використовуючи свій авторитет і 
популярність, надбану в пострадянський час, формує по-суті антиукраїнські 
погляди своїх прихожан на свою країну і її історію. Провокуючи реалізацію 
однієї або декількох зазначених загроз, клірики УПЦ МП підпадають під 
характеристику осіб або інституцій, які несуть загрозу 
національним/державним інтересам України, її суверенітету як незалежної 
держави, інтересам країни із своєю своєрідною віковою культурою. . 

Ми повинні також розуміти, що зазначена проблема стосується не 
тільки УПЦ Московського патріархату, що найбільш агресивно проявляється 
саме в цій Церкві. При цьому після Революції Гідності 2013-2014 років ми 
фактично можемо говорити про боротьбу ідентичностей в православ'ї 
України.  

Релігійний радикалізм УПЦ МП є одним із чинників дестабілізації 
внутрішньополітичної ситуації в Україні і навіть й її міжнародної 
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дискредитації за брехливими звинуваченнями адептами Московського 
патріархату про міфічні «релігійні переслідування» в Україні. 

Відтак, Україна в нейтралізації загроз національній безпеці у сфері 
православ'я накопичила як негативний, так і позитивний досвід. 

До негативного досвіду ми можемо віднести: 
- недооцінка ролі тих церковних і біляцерковних православних ЗМІ, які 

друкують явно екстремістські матеріали, а також відверті фальсифікації 
щодо історії України, православної Церкви, окремих політичних і церковних 
діячів. Чи не закриті для українських віруючих такі й поширювалися навіть 
через передплату відверто антиукраїнські ресурси, як «Новороссийский 
курьер», «Русь державная», «Радонеж», «Православная Москва» і багато 
інших, які відійшли від аполітичної релігійної позиції і фактично зайнялися 
антиукраїнською пропагандою; 

- можливість кліру УПЦ МП і власне Московської патріархії безкарно 
роками вести антиукраїнську агітацію і пропаганду в церковних структурах, 
а також ігнорування священноначалієм УПЦ МП проступків, в т.ч. і 
кримінальних, своїх кліриків, що породжує в них ілюзію «правильності» їх 
поведінки; 

- продовження політики фаворитизування УПЦ Московського 
патріархату в багатьох регіонах України (надання муніципальних програм з 
виділенням великих грошових дотацій для «ремонтів» і будівництва храмів, 
пільгова оренда в муніципальний і державних приміщеннях, лобіювання 
інтересів при виділенні землі, передачі приміщень і т.п.); 

- мляве реагування владних структур і силових органів на створення 
при великих монастирях і навіть окремих храмах УПЦ МП так званих 
«охоронних структур» – воєнізованих об'єднань козаків, «охоронців», 
«Загонів швидкого реагування» тощо; 

- перетворення кліру УПЦ МП в своєрідну касту «недоторканних» - 
можливість клірикам цієї Церкви уникати покарань за адміністративні, 
економічні та навіть кримінальні порушення; 

- залучення православної Церкви в прикриття для поставок 
контрабандних товарів (т.зв. «гуманітарні вантажі»), безакцизний продаж у 
храмах і монастирях алкоголю та інших товарів, закупівлі в Росії великих 
партій товарів, які можуть випускатися в Україні і т.п. Фактично мова йде 
про практично повну відсутність контролю держави за економічною 
діяльністю Церкви; 

- незняття державними органами преференцій «релігійної інституції» з 
окремих парафій і монастирів, які займаються політичною діяльністю. 

У зв'язку з цим можна навіть говорити про те, що функціонування ФСБ 
Росії у багато разів ефективніше від діяльності СБ України. 

До позитивного досвіду ми можемо віднести: 
- Посилення контролю суспільства за виконанням законодавчих норм у 

сфері свободи совісті та інформаційно-релігійній сфері (збільшення кількості 
скарг і критики антидержавної діяльності та інших порушень кліру УПЦ МП, 
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аналіз православних ЗМІ і розтин фактів антидержавної пропаганди під 
виглядом церковних проповідей, повчань тощо ). 

- Приведення у відповідність із законодавчими нормами порядку 
відвідування України керівництвом і ключовими фігурами Московської 
патріархії, а також порядку ввезення «православних реліквій» і «дарів» 
(отримання дозволів від центрального органу виконавчої влади у сфері 
державно-церковних відносин, проведення відповідних експертиз і т. п.). 

- Діяльність Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, 
Всеукраїнської Ради Релігійних Об'єднань та інших міжконфесійних 
об'єднань, які підтримують «міжцерковний мир» і знімають найбільш гострі 
ситуації протистояння між Церквами, розвивають демократичну модель 
«держава – Церква – громадянське суспільство», яка виключає будь-яке 
фаворитизування владою тих чи інших конфесійних спільнот. 

- Введення інституту капеланства в силових і пенітенціарних 
структурах країни, надання можливості для релігійних організацій відкриття 
загальноосвітніх шкіл та ВНЗ, ліцензування державою теології/богослов'я як 
навчальних дисциплін і т.п. - ці можливості поступово виводять православ'я з 
закритості і ангажування в освітній процес інших держав. 

- Обмеження можливості ведення курсів християнської етики в 
загальноосвітніх школах для православних священиків без відповідного 
вищого світського освіти. Надання учням відвідування альтернативних 
курсів. 

- Спонукання державних органів з боку структур українського 
громадянського суспільства та експертного середовища до виконання своїх 
функціональних обов'язків у сфері державно-церковних відносин, а також 
активізація проукраїнських ЗМІ (як світських, так і церковних) в освітленні 
ролі московсько-православного кліру, братств і так званого «козацтва» в 
сепаратистської і підривної діяльності в Україні, поширення 
промосковського «політичного православ'я», «русского мира» і подібних 
ідеологем (не кажучи вже про збройну боротьбі проти держави і 
сепаратистських закликах). 

- Успіхи в діяльності українських науковців та активістів із захисту 
української «історичного простору» (історія православ'я на українській 
території в Х-ХХІ ст.), Його історичного правонаступництва, розкритті 
особливостей Українського Православ'я і його відмінності від інших 
православних автокефалій, що стало одним з важливих аргументів для 
конституювання Української Помісної православної Церкви. 

Зауважимо, що багато зазначених тут проблем в Православ'ї України 
будуть вирішені після одержання Томосу й конституювання і розвитку 
Автокефальної Православної Церкви України. Тому таку велику увагу цій 
проблемі приділяється і Українською державою, і громадськими 
організаціями. Саме тому всі процеси, що супроводжуються становлення 
Православної Церкви України викликають такий резонанс не лише у 
Московському патріархаті, а й у світських російських державних інституціях.  
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2.3. МОСКОВСЬКО-ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА - ПРОВІДНА 
ПЕРЕПОНА У РОЗБУДОВІ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я  

(Віталій Шевченко) 
 

Винесення заявленої теми на розгляд звичайно є на часі, а 
обґрунтування її актуальності заледве чи й потребує докладних аргументацій. 
Адже наразі прекрасно зрозуміло, що Російська Православна Церква, а відтак 
і Українська Православна Церква, що перебуває у юрисдикційній єдності з 
Московською Патріархією, як виразники ідеології «русского мира» 
опозиційно налаштовані і до самого факту постання Української 
Православної Церкви Київського Патріархату, яке вони вважають 
неканонічним, і до перспектив створення в Україні Єдиної Помісної 
Православної Церкви і ролі в цьому Константинопольського Патріархату. 

Зрозуміло наразі й інше, а саме те, що, користаючи з різних логік 
мислення, репрезентанти конфлікту дотримуються принципово відмінних 
підходів до подолання юрисдикційної кризи в Українському Православ’ї. 
Один з них, як відомо, базується на ідеологемі спільності історичних витоків 
українського, російського та білоруського народів і відповідно позискує з 
концептів «руськості», Києва – духовної колиски трьох східнослов’янських 
народів, «Святой Руси» та «родного святого, единого и неделимого 
Отечества». Репрезентанти іншого погляду тримаються, зазвичай, 
протилежних засад, а їхня критика зводиться до рішучого заперечення та 
небезпідставного спростування як скреп «русского мира», так і тих 
тверджень, згідно з якими значно часово молодша Московська Церква 
(нинішня Російська Православна Церква) вважається церквою-матір’ю щодо 
посталої значно раніше Української Православної Церкви, якою була 
Київська митрополія ХІ-ХУІІ століть.  

Певна річ, що внутрішньоправославна проблема юрисдикційного 
підпорядкування чи ж перепідпорядкування в її новітньому вияві, початок 
якому було покладено ще в 1991 році, вже встигла обрости цілою низкою 
дотичних питань, в контексті яких одні й ті ж положення, на які спираються 
опонуючі сторони, трактуються з напрочуд різних позицій, а то й, на подив, 
спекулятивно.  

Такий, принаймні, висновок напрошується, якщо бодай побіжно 
ознайомитися з офіційними церковними джерелами3, а поготів з величезним 

                                           
3 Див. зокрема: Доклад митрополита Киевского и всея Украины Филарета на Соборе 
Украинской Православной Церкви 1 – 3 ноября 1991 года // Собор Украинской 
Православной Церкви 1 – 3 ноября 1991 г. – К., 1992; Его Святейшеству Святейшему 
Варфоломею, Архиепископу Константинопольскому, Патриарху Вселенскому. 30 июня 
1992 г. // Неправда московських анафем. Упорядник ігумен Димитрій (Рудюк). – К., 1999; 
Київський патріархат – помісна українська православна церква: історико-канонічна 
декларація Архієрейського Собору Української Православної Церкви Київського 
Патріархату від 19 квітня 2007 року. – К., 2009; Послание Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви пастырям и верным чадам Украинской Православной Церкви / /  
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ареалом не тільки богословської4, а й науково-публіцистичної літератури 
найрізноманітнішого кшталту5. 

Безперечним та самоочевидним залишається й те, що сторони 
конфлікту й надалі вперто дотримуються власних позицій. У кожному разі, ні 
неодноразові церковні спроби порозумітися, ні намагання Української 
держави сприяти нагоєнню рани розколу Українського Православ’я, ні 
численні апеляції та візитації до Константинопольського патріарха як вищого 
арбітра у розв’язанні подібних проблем не були вінчані успіхом…  

Хоча наразі крига, схоже, скресла: через триста тридцять три роки, що 
майнули після підпорядкування Київської митрополії Московському 
Патріархату у 1686 році, репрезентанти «другого Риму» в імені «першого 
серед рівних», тобто Константинопольського патріарха Варфоломія та інших 
високих представників повноти Вселенського Православ’я, пристали на 
українську історичну правду і, зокрема, визнали сам акт неправочинним. 
Щобільше, було зважено за необхідне нагадати, що анафема українського 
гетьмана Івана Мазепи, як і нинішнього предстоятеля Української 
Православної Церкви Київського Патріархату, були неправочинними, позаяк 
не крили в собі церковних мотивів. Логічним продовженням цих заяв став 
віднедавна розпочатий багатообіцяючий процес створення Єдиної Помісної 
Православної Церкви в Україні. . А він процедурно передбачає надання 
довгоочікуваного Томосу про автокефалію Української Православної 
                                                                                                                                        
Журнал Московской Патриархии. – 1992. – № 8; Послание Блаженнейшего Владимира, 
Митрополита Киевского и всея Украины, духовенству, монашеству, братствам и мирянам 
Украинской Православной Церкви от 14 июля 1992 г. / /  Архив Киевской митрополии; 
Послание Поместного Собора возлюбленным о Господе пастырям, честным инокам и 
инокиням и всем верным чадам Русской Православной Церкви / /  Православный вестник. 
– 1990. – № 9  та ін.. 
4 Антоний (Пеканич), еп. Поместные Церкви и церковное единство. Несколько слов о 
характере церковной автокефалии // Труды Киевской Духовной Академии. – 2008. – № 8. 
– С. 23 – 32; Борисова О. В. Підвалини автокефалії українського православ’я // Борисова 
О. В. Релігійний чинник у геополітичних устремліннях еліт України доби Середньовіччя. 
– Луганськ, 2010; Борисова О. В., Климов А. О. Історичні підвалини Київського 
Патріархату. – Луганськ, 2001; Глеб Якунин, о. Подлинный лик Московской патриархии. 
– М., 1996; Гудима А. Анатомія «мифологии раскола» або «нові шати» на старий… лад. – 
Тернопіль, 2005.; Драбинко О. Чому розкольницькі угруповання в Україні називаються 
неканонічними (історико-канонічний аналіз)?  – К., 2007; Шевченко В. Візити патріарха 
Московського і всієї Русі Кирила в Україну як іспит її громадян на духовно-історичну 
зрілість // Українське релігієзнавство. – 2010. – № 54; Шевченко В. Внутрішньоцерковний 
розкол Українського Православ’я в контексті ідейно-богословських рефлексій його 
предстоятелів // Міжправославні відносини в Україні: характер, проблеми, тенденції 
розвитку: збірник  матеріалів. К., 2006 та ін. 
5 Чого лише вартують статті В. Анісімова, які рясніють заголовками: На колени перед 
расстриженным Филаретом (Независимость. – 1993. 5 мая); Не осквернившемуся с женами 
(Независимость. – 1996, 27 сентября); Не филаретствуя лукаво // Независимость. – 1995, 2 
августа,  а також: Красная патриархия. Волки в овечьей шкуре: критика. – М. : 
Богородичный Центр, 1992. й інші 
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Церкви, завдяки чому, нарешті, відбулося подолання останньої перешкоди до 
подолання юрисдикційної кризи Українського Православ’я та відкрито 
дотепер незвідані горизонти його розвитку. Тому допоки пестилися 
небезпідставні мрії щодо визнання автокефального статусу багатомільйонної 
Української Православної Церкви, ми почувалися і невимовної втіхи, і 
відповідальності та зобов’язань, які випливатимуть з благовоління «першого 
серед рівних». Бо ходить аж ніяк не про переможця й переможених, під 
оглядом чого вдатнішим тільки що й випаде спочивати на лаврах, а, 
насамперед, про вікопомний акт, яким, з одного боку, легітимізовано та 
конституйовано богонатхненну діяльність Української Православної Церкви, 
тобто того церковного утворення, що визнає Томос та стане його органічною 
частиною, а з другого боку, цим було покладено початок її напруженій праці, 
що мала б, насамперед, бути спрямована на розвиток української 
православної богословської школи, а конче - на узасаднення власної 
української питоменності чи пак національного субстанційного «Я» в його 
вертикальній («Бог і шляхи богопізнання», «Бог і сфера божественного»…) 
та горизонтальній («Православ’я і постмодерний світ», «Православ’я і 
міжнародні відносини», «Православ’я і пастирське богослів’я», «Православ’я 
і сучасна культура», «Православ’я і екуменічний рух епохи глобалізації», 
«Православ’я і мусульманський фактор», «Православ’я і гендерна 
проблематика», «Православ’я й історична пам'ять», «Православ’я і наука та 
прогрес»…) проекціях. 

Кажучи інакше, в розрізі очікуваного надання Томосу Українській 
Православній Церкві, що звичайно ж стало епохальною подією вітчизняної 
історії, саме вручення вікопомного акту маємо розглядатися в різних 
інтроспекціях, в тому числі як шанс, скористатися яким можна буде тільки 
тоді, коли визнана православною повнотою Українська Православна Церква 
зважить за необхідне включитися у нелегку роботу, яка була б спрямована на 
задоволення нагальних духовних потреб віруючих ХХІ століття, віруючих 
доби глобалізації та непростих духовних викликів. 
 
 

2.4 КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ ЯК СУПРОТИВНИК МОСКВІ 
У ВИЗНАЧЕННІ ДОЛІ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я (А.Колодний) 

 
Маю вже поважний вік, що дає мені можливість, пишучи наукові праці, 

дещо згадати про ті процеси конфесійного життя України, які спостерігав чи 
до яких сам був безпосередньо причетний. Згадати насамперед хочу від того, 
щоб не забулася дійсність з низки тих питань, які чомусь не актуалізуються, 
спотворюються при їх описанні, а то й свідомо, корисливо замовчуються, 
переінакшуються. Зокрема в цьому переконало мене і сьогоднішнє читання 
свіжої книги-спогаду церковно невизначеного архієпископа Харківсько-
Полтавського Ігоря Ісиченка. Він для себе дещо запозичив від баламутному в 
церковному житті Патріарха Мстислава, а зрештою і від Димитрія – 
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Володимира Яреми. Серед таких об’єктивно не описаних і спотворених 
описань є й питання постання і долі Київського Патріархату, почерговість 
іменування його предстоятелів, доля канонічності православних Церков у 
світлі правди про події їх з’яви. Події ці слід описувати не через своє 
егоїстичне їх бачення, а через необхідність їх Україні. Так, Київський 
Патріархат з’явився не з метою спасіння анафемованого митрополита 
Філарета, а з метою убезпечення від абсолютного підпорядкування Москві 
Українського Православ’я.  

Вивчаючи історію прийняття у нас на Русі християнства, прийшов до 
висновку скоріше канонічності Аскольдового і неканонічності 
Володимирового хрещення, бо ж останнє відбулося в якийсь гуртовий (не 
індивідуальний) спосіб і у відсутності, як це було при Аскольді, посланого 
патріархом на подію єпископа. За Володимира було вчинене насильне 
хрещення з волі князя («хто не прийде до ріки, буде мені противен»). То ж 
коли нині говорять про неканонічний шлях одержання Томосу із-за 
втручання в цей процес влади, зокрема Президента П.Порошенка, то хай 
згадають Константинів дар із скликання цим імператором Першого 
всехристиянського собору в 325 році і про хрещення Києва князем 
Володимиром у 988 році. Якби не ці державні діячі, то християнські 
спільноти до сьогодні доводили б одна одній саме свою істинність. Не 
поступилися б при цьому, якійсь одній, прокляли б взаємно одна одну, хоч 
Ісус Христос закликав любити навіть ворога, бути «одно». 

Неканонічно cамовільно виокремлена з Київської і проголошена у 1448 
році окремою Московська митрополія розвивалася також неканонічно до 
статусу патріархату. Він через 141 рік нею був насильно витребуваний і за 
подачки куплений у патріарха Константинополя Єремії ІІ. Без відповідних (а 
відтак неканонічно скоєних) рішень соборів Київської митрополії, а водночас 
Константинопольського (на відпущення) і Московського (на прийняття) 
патріархатів була поглинута Москвою у 1686 році Українська митрополія. В 
статусі привласненої Московією без згоди на те Константинополя вона 
знаходилася в церковно-колоніальній неволі більше трьох століть, втрачаючи 
при цьому свою самобутність, здобуту в перші сім своїх віків. 

Неканонічно поставали зрештою століттями переможні структури 
Московського патріархату при здоланні ними старообрядців в середині ХVІІ 
століття (канонічними виявляються старообрядці), при ліквідації за Петра І 
патріаршества і відновленні його в 20-х роках ХХ століття при підтримці 
Радянською владою сергіанства, нового відновлення в Московії 
патріаршества в роки Другої світової війни за Сталіна чи навіть з його волі 
(він все ж мав семінарійну освіту), та й при обранні патріархом фінансового 
магната Кирила Гундяєва, про що я пишу більш розлого у своїй книзі 
«Релігійне життя України в особах його діячів» (К., 2018. – С. 136-142). 
Кирило від нас вимагає позбутися нашої національної належності подібно 
тому, як він це скоїв щодо свого мордовського народу. Прізвище то його не 
російське. Поза канонами включалися до РПЦ за сприяння цьому 
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комуністичної влади неодноразово українські православні єпархії і парафії 
Українських Церков 20-30-х років м.ст., ліквідованої прокомуністичним 
Львівським собором 1946 року Української Греко-Католицької Церкви. 

Відтак, проголошуючи Київський Патріархат неканонічною церковною 
структурою, Москва знаходить скалку у своєму оці при баченні нашої 
Церкви і не бачить себе як колоду на історичному шляху поступу церков 
Українського Православ’я. Про Харківське збіговисько єпископів УПЦ 27 
травня 1992 року як неканонічну затію Московського Патріархату я 
висловлю свої міркування дещо нижче.  

Проглядаю фотоальбом «Українська Православна Церква Київський 
Патріархат», видрукуваний видавничим відділом УПЦ КП з нагоди ювілею 
Патріарха Філарета в 2011 році і там не знаходжу нічого ні про першого 
главу-патріарха Київського Патріархату Мстислава (Скрипника), ні про 
другого - Володимира (Романюка). Замовчуються круглі дати життя цих 
перших предстоятелів КП. Їх нібито й не було в історії цієї Церкви. А без них 
і її не було б. Відчуваю, що це коїться з волі самого владики Філарета, бо ж 
він прагне (як свідчать неодноразові інтерв’ю Патріарха, видруковані в пресі) 
вести своє патріаршество ще з тих років, коли був главою дарованої йому 
Москвою самостійності в управлінні УПЦ, коли із прагнень реалізувати в 
Україні після здобуття нею незалежності принцип «самостійній державі - 
самостійну церкву» і, зрозуміло, з патріархом (це б то ним) начолі попав у 
немилість Москви і був опущений останньою до статусу простого 
анафемованого монаха. Пізніше – анафемований. 

То ж хотів у своїй гордині владика тоді високого і багато чого (навіть 
претендував на очільника Московського Патріархату, всіляко ганьблячи при 
цьому прагнення Православ’я України до автокефалії ), а залишився з нічим. 
І в цій ситуації йому вже ніхто не міг чимось зарадити. Як і нині кажуть про 
нього в Московській Церкві (а з нею і в офіційному світовому Православ’ї), 
він просто є «анафема», «розстрига» та ін. Та й сам Патріарх УПЦ КП у 
своєму нещодавньому листі до Московської Церкви це дещо опосередковано 
визнав, підписавшись без титулів одним словом Філарет.  

Відчуваючи певну особисту причетність до долі владики Філарета, а 
скоріше до діянь з недопущення повного поглинення Москвою Українського 
Православ’я, розповім із безпосереднього свого знання і причетності до 
подій того, як відбувався процес утворення Київського Патріархату. 
Повторюсь: до цього я безпосередньо особисто був причетний. Нині деким 
створюється враження, що якогось його утворення нібито й не було. Читаю 
інтерв'ю патріарха Філарета, то він собі на користь засвідчує, що до цього 
процесу нібито причетний був тодішній Президент Л.Кравчук. Та чи це 
дійсно так, то чи цим займався той же Леонід Макарович, окрім деяких 
означених голослівних його заяв?  

Як відомо, на так званому Харківському соборі 1992 року Української 
Православної Церкви (я б його назвав харківським збіговиськом владик) 
митрополит Філарет був протистатутним голосуванням усунутий від статуса 
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Предстоятеля цієї Церкви. Мотиви цього усунення Москвою наводилися 
різні. З них насамперед те, що Філарет не виконав свою, дану ним 
Московському Патріархату нібито навіть на «Біблії» в Москві, обіцянку при 
поверненні до Києва добровільно відмовитися від предстоятельства.  

Одним із мотивів цієї нав’язаної спонуки очікуваної відмови від 
предстоятельства УПЦ було те, що владика (як це йому інкримінувалося) мав 
у своїй обслузі жінку і власних дітей від неї. Поширювалися різні фотографії 
цих відносин. Одного разу я задав владиці питання: «Чого Ви якось не 
реагуєте на це?». На що почув вже його питання до мене: «А у Вас на роботі 
є секретарша?». Не секретарша, кажу, а старший лаборант. «В чи заходить 
вона до Вас в кабінет, коли там нікого іншого немає?». Одержавши схвальну 
відповідь, владика сказав: «А як би Ви реагували на те, коли б Вам 
приписали те, що приписують мені?». Тут дійсно якісь аргументи 
виправдання не знайдеш. Каже: «Вони хочуть витягнути мене в суд, 
прагнутимуть мене там опаскудити. Купити свідків можна… Нічого зрештою 
не доведуть… То ж Бог їм суддя». 

Про Філарета тоді ще писали і як про явного слугу КДБ. Але ж знаємо, 
що в роки входження його до Синоду РПЦ владика відповідав там за 
міжнародні зв’язки Церкви. Це було в ті роки, коли церковний чинник (при 
сприянні цьому держави) активно залучався до боротьби за мир у всьому 
світі. То ж перед кожною поїздкою на якийсь закордонний миротворчий 
захід Філарет одержував у КДБ різні вказівки. Служив він цією своєю 
діяльністю явно не КДБ, а гуманній миротворчій меті. Але й тут опаскудити 
його прагнули. І не лише раніше, а й подеколи ще й нині з тих же мотивів.. 
Проте названі вище «звинувачення» слугувати скоріше прихованим мотивом, 
а не причиною спонукання Москвою Філарета до зречення від 
Предстоятельства в УПЦ МП. У сподіваннях такого очікуваного фіналу 
відмови владика тоді навіть отримав якусь нагороду від Московської Церкви 
із зазначенням при цьому цілком сумлінного його служіння на церковній 
ниві.  

Але дійсною ж причиною цього антизаконного, а водночас і 
антиканонічного (УПЦ була самостійна в управлінні, що надавалося їй 
соборовим рішенням Московської Церкви ) акту Московського Патріархату 
було ініційоване й надіслане до Москви Філаретом підписане одноголосно 
прийняте прохання Помісного Собору Української Православної Церкви 1-3 
листопада 1991 року про надання їй автокефалії. В Поданні Собору були 
зокрема такі аргументи: «Религиозная обстановка, складывающаяся на 
Украине в условиях провозглашения независимости Украинского 
государоства, требует от Украинской Православной Церкви нового статуса. 
Собор считает, что таким статусом должна быть полная самостоятельность и 
независимость, т.е. автокефалия, как дальнейшее совершенствание 
самостятельности Украинской Православной Церкви… Сознавая, что 
основной целью провозглашения автокефалии является благо Церкви, т.е 
выполнение ею спасительной миссии в опреленных исторических условиях, 
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Собор считает, что дарование автокефалии Украинской Православной 
Церкви будет способствовать укреплению единства православия на Украине, 
…послужит укреплению и установлению согласия между враждующими 
нынче вероисповеданиями, сплочению граждан всех наций, проживающих на 
Украине, и тем самым внесет вклад в укрепление единства всего украинского 
народа, Собор единодушно свидетельствует, что Украинская Православная 
Церковь имеет в настоящее время все необходимые условия для своего 
полного самостоятельного бытия».  

Відтак ще в 1991 році всі владики УПЦ, більшість з яких і нині сидять в 
ній на єпархіях (в тому числі й нинішній висвячений Філаретом в єпископи її 
предстоятель Онуфрій), вважали, що їх Церква має «все необходимые 
условия для своего полного самостятельного бытия». То ж певне ці 
«условия» не вивітрилися за ці майже 30 років, але про них владики УПЦ 
сьогоднішнього дня і підкупний Онуфрій чомусь не згадують. 

Правда, єпископське одноголосся невдовзі порушили своєю відмовою у 
підтримці рішення Помісного Собору УПЦ три владики, серед яких виявився 
і нинішній Предстоятель УПЦ - тоді єпископ Буковинський Онуфрій (ще 
раніше – мій студент по Чернівецькому університету). Дивного в цьому 
чогось не було, якщо достовірною є промелькнувша (повторно її не знайшов) 
інформація в Інтернеті, що батько владики був одним із тих діячів, яких 
направили після війни в західно-український регіон, в тому числі й на 
Буковину, для насадження там радянської влади. Промелькнула, але не 
повторилася… Тому не наполягаю на її достовірності. 

Антиукраїнськість, прислужництво московському колонізатору, 
ворожість інтересам українського народу владика Онуфрій сповідує з років 
набуття Україною незалежності. Чекати від нього й нині щось добре Україна 
не може. Свідчення цього – його виступ на заході з нагоди 1030-річчя 
хрещення Русі-України. Своїми закликами до якогось абстрактного миру, 
незасудженням московського агресора, сприйняття подій на Сході як 
громадянської війни, а не війни Росії з Україною, глава УПЦ служить тому 
ворогу, на совісті якого тисячі загиблих наших воїнів, а того далеко більше – 
поранених. На совісті Онуфрія тяжка доля не лише переселенців з Донбасу, а 
й тих, хто бідує в пофронтовій зоні, гірка доля сімей тих, чий батько чи дід 
загинув від зброї московського фашиста. Не можу спокійно бачити його 
надуте обличчя на телеекрані. Хіба він християнин, якщо так ігнорує заповіді 
християнської моралі ? Московський посіпака.  

Прохання названого вище Помісного Собору УПЦ Московським 
Патріархатом було на початках сприйняте якоюсь мовчанкою: у всесоюзній 
столиці створили тоді враження, що такого й не було. Це змусило єпископат 
УПЦ зібратися 21 січня 1992 року на спеціальну нараду і нагадати Москві 
про прохання автокефалії. Відтак зрештою було одержано обіцянку з 
Патріархії, що це питання розглянуть на черговому Соборі РПЦ. Собор 
зібрався, але, замість питання «української автокефалії», стали раптом 
обговорювати особисту діяльність Предстоятеля УПЦ Філарета. В такий 
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спосіб питання Помісності Українського Православ’я Москвою було 
відсунуте на невизначений (а він тягнеться й до сьогодні) термін. 
Митрополиту ж Філарету вмінили в обов’язок з поверненням до Києва 
скласти повноваження Предстоятеля УПЦ. При цьому дорікають, що він 
нібито обіцянку таку дав, тримаючи руку на Біблії. Спростовуючи це, 
владика в одному своєму інтерв’ю зауважує, що рука його лежала поруч, а не 
на Священному Писанні. Він усвідомлював, що робить і чого вони від нього 
хочуть. Москва не мала наміру відпускати Україну в незалежне буття. І тут 
владика стовідсотково був правий.  

Зрозуміло, що це збудоражило українську громадськість, яка очікувала 
реалізації новозавітного принципу церковної самостійності. З метою протидії 
означеній нахабності Московського Патріархату із усунення Філарета, а 
відтак несприйняття нею прохання щодо набуття самостійності УПЦ, 
об’єднання РУХ, проукраїнські депутати Верховної Ради і наше Відділення 
релігієзнавства Академії наук України 23 червня 1992 року утворили Комітет 
захисту Українського Православ´я. Окрім мене, до нього від Академії наук 
увійшли ще Олександр Саган і Сергій Білокінь. До Комітету ввійшли також 
архієпископ УАПЦ, вікарій Київський Володимир, єпископ УПЦ, вікарій 
Київський Спиридон, редактор газети «Наша віра» Євген Сверстюк, голова 
секретаріату РУХу Віктор Бурлаков, депутат ВР, член проводу Української 
Республіканської партії Олесь Шевченко, Анатолій Лупиніс від Української 
Національної Асамблеї і Дмитро Корчинський від Української Національної 
Самооборони, ряд священиків від УПЦ й УАПЦ, члени братства Андрія 
Первозванного. Куратором Комітету постав народний депутат Верховної 
Ради України Василь Червоній. Опісля він поплатився за це своїм життям: 
зовні спровокований вибух мобілки вбив патріота, хоч московські засоби 
масової інформації, як по команді, приписали це блискавці з коментарем 
«Боже покарання за смертні гріхи». При цьому вони навіть подали явно 
заздалегідь спеціально заготовлені десятихвилинні із спотворенням прізвища 
розширені сюжети про життя «Червоного».  

В Заяві нашого оперативно утвореного Комітету, до написання якої і я 
був причетний, було сказано: «Останнім часом за посередництвом структур 
Російської Православної Церкви московськими державними чинниками 
здійснюється брутальне втручання і тиск на Українське Православ’я, на ту 
частину вірних, що об’єднані в Українській Православній Церкві. Цей наступ 
є лише частиною ширшого наступу на Українську Державу в цілому, на 
цілісність її території, на її збройні сили, на її державні інститути, на її 
економіку і духовність. У цій загрозливій ситуації ми створюємо Комітет 
захисту Українського Православ’я і закликаємо всі патріотичні сили єднатися 
навколо Комітету, створювати регіональні комітети, чинити опір 
брутальному імперському наступові. Священиків, на яких чинитимуть тиск, 
Комітет бере під свій захист. Ми, фундатори Комітету захисту Українського 
Православ’я, не вважаємо за можливе для політичних партій, громадських 
організацій, державних структур втручатися у справи Церкви, але вважаємо 
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своїм християнським і патріотичним обов’язком захистити від втручання 
московських спецслужб Українське Православ’я, українську духовність. Ми 
переконані, що тільки справою часу є об’єднання всіх православних України 
в єдиній Українській Церкві під омофором Київського Патріарха».  

На це свавілля Москви тоді зреагувала і Верховна Рада України. В її 
архівах є десь невідкликане засудження втручання Московського 
Патріархату в незалежне життя Православної Церкви України. Його варто 
було б відшукати й оприлюднити. Його ніхто не відміняв. 

З метою протидії Москві утворений нами Комітет актуалізував питання 
об’єднання УПЦ й УАПЦ. Швидко одержали згоду керуючого справами 
УАПЦ митрополита Антонія (Масендича) на реалізацію цього нашого 
задуму. Канцелярія УАПЦ тоді знаходилася в храмі Івана на території 
Михайлівського монастиря. Патріарха УАПЦ Мстислава в той час в Україні 
не було. Відомо, що він тоді водночас був ще й главою Української 
Православної Церкви США і більшість свого часу віддавав їй. Мстислав в ті 
дні чомусь не виходив на зв´язок ні з нами, ні з очолюваною ним УАПЦ. 
Кажуть, що, знаючи про наші наміри, московські спецслужби спеціально все 
робили із унеможливлення нашого зв’язку з ним як Патріархом. То ж 
Комітет діяв, співпрацюючи з митрополитом Антонієм, єпископатом УАПЦ. 
Дехто, звинувачуючи нас в свавіллі, наголошує, що Мстислав не чув і не знав 
про об´єднання, що все робилося поза ним. Але це є абсолютна неправда. 
Через близьке оточення Мстислава у Бавн-Бруці ми інформували його про 
намір об’єднання. Проте надто самолюбивий Патріарх у свої понад 90 був 
надто неквапливою особою, волів почекати (а на чекання ми не мали часу, бо 
ж через три дні до Києва мав приїхати з Ростова проголошений 
Предстоятелем УПЦ митрополит Володимир Сабодан). Близький до 
Мстислава професор Аркадій Жуковський повідомив мені, що владика знає 
про наш намір й сказав йому: «Хай єднаються, побачимо, що з цього вийде».  

Відтак, маючи згоду на об’єднання від митрополита Антонія 
(Масендича) і частини єпископату УАПЦ, ми, а це Віктор Бурлаков – голова 
секретаріату Народного Руху України, Василь Червоній - від депутатів-
українців, владика Володимир (УАПЦ) і я, як представник наукової 
громадськості, йдемо до владики Філарета на Пушкінську. Приходимо до 
нього і кажемо: треба єднатися. Він тоді був надто розгубленим і з такою 
пропозицією нас явно не чекав. Це були дні, коли Філарет ухвалою т. зв. 
Харківського архієрейського збіговиська був взагалі незаконно позбавлений 
предстоятельства в УПЦ. Фактично, якби не було нашого втручання в 
процес, він став би в церковному житті зрештою ніким. Близькі з його 
тодішнього оточення повідомляли нам, що Філарет нібито через знаного ним 
Патріарха Константинопольського просив у Московського Патріархату 
надати йому для очолювання якусь єпархію Російської Православної Церкви, 
вірним слугою якої він був десятиліттями і виявляв навіть прагнення її 
очолити. Послуговуючи як друга особа Синоду РПЦ певний час із-за хвороби 
патріарха Пімена фактично главою РПЦ, а потім і Патріаршим 
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місцеблюстителем, Філарет офіційно не сприймав самостійність від Москви 
Київської Церкви, всіляко противився цьому, ганьбив Українську 
Автокефальну Православну Церкву. То ж він певне й не думав про те, що 
його майбутня кар’єра розгортатиметься на теренах самостійного 
Українського Православ’я. Визнаю, що й ми не гадали, що саме на його долю 
з часом випаде велика ноша з утвердження цього Православ’я в Україні на 
противагу Московському Патріархату –духовному колонізатору українців і 
зрадливому єпископату УПЦ. Визнаю в додачу тепер й непомильність якось 
стихійно з’явленого нашого тодішнього вибору і задуму. Визнаємо 
принагідно те, що особливо значимою є фігура владики Філарета нині, коли 
постала потреба відвернути Українське Православ’я від дієвого 
використання його фашистською владою Росії в протидії процесам 
національного виокремлення українства, відродження української 
духовності, збереження в його суб’єктності єдиної збереженої в Україні 
всесоюзної інституції. УПЦ КП разом із Українською Греко-Католицькою 
Церквою і Церквою православних автокефалів постали активною духовною 
силою Революції гідності. Дзвони Михайлівки збирали з дозволу Патріарха 
киян на Майдан, вона, впустивши на територію монастиря, захистила 
студентів від побоїща їх януковичською беркутнею. Сотні їх стали жертвами 
на Майдані.  

Владика Філарет тоді певне не знав, як після т. зв. Харківського Собору 
владик і схвалення його рішень Москвою йому діяти далі. Маючи явну 
промосковність в своїй діяльності, він не очікував до себе прихильників 
Української Автокефалії. Інколи говорять, що ми йшли спасати Філарета. Не 
Філарета, а Українську Церкву від її повного поглинення Москвою. За три 
дні йому треба було звільнити офіс на Пушкінській. І куди? В монастир… І 
тут раптом неочікувана пропозиція об’єднання з тими, кого так гудив, кого 
не сприймав навіть за православних.  

Зайшовши до офісу на Пушкінській, ми кажемо митрополиту Філарету, 
що питання об’єднання з керуючим справами УАПЦ митрополитом 
Антонієм (Масендичем) вже проговорене. Тепер слово за Вами. Бо ж 
офіційно державними органами Ви й потепер зареєстрований як глава УПЦ і 
якогось офіційного інформування від «харків’ян» про відповідну зміну 
Статуту УПЦ, а зрештою і про зміну керівництва цієї Церкви, в державний 
орган її реєстрації ще не надходило (та й пізніше його не було). То ж ми 
говоримо з Вами як із законним на цей час Предстоятелем УПЦ. При цьому 
Василь Червоній наполіг на негайній зміні власника рахунків УПЦ, щоб вони 
не дісталися «харківським заколотникам». «А ким я буду в цій Церкві?» – 
питає у нас Філарет під час цієї розмови з ним. «Заступником патріарха», – 
наголосив Червоній. «Ну, тоді я згоден», – сказав владика. Взявши за основу 
для себе Статут УАПЦ, об’єднавчий собор вніс до нього потім зміну про 
посаду заступника патріарха. Може її й нині варто було б мати в 
Церковному, державою зареєстрованому Статуті. 
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Наша розмова із Філаретом була у вівторок увечері 23 червня 1992 
року. У п´ятницю, 26 червня, митрополит Володимир (Сабодан), 
призначений «харківським збіговиськом владик» Предстоятелем УПЦ, мав 
приїхати до Києва. То ж треба було провести об’єднавчий собор до п’ятниці. 
Ми говоримо Філарету: «Собор треба обов’язково проводити в четвер». Він 
відповідає нам: «Та ні, тут лишилося три дні, не проведемо». В розмову 
втручаються отці-брати Швеці – Іван та Олександр, отці Володимир Черпак і 
Борис Табачик, ректор Київських духовних семінарії і академії Данило 
Чоколюк (всі вони з УПЦ), присутній при цій розмові єпископ УАПЦ 
Володимир (Романюк). Вони запевнюють: «Проведемо». До речі, до цього 
було проведено понад тисячне зібрання-своєрідний собор священиків УПЦ в 
підтримку вимоги незалежності.  

Об’єднавчий собор таки провели в четвер 24 червня. Відбувся він у 
відповідності з вимогами до такого заходу. То ж щоб не лукавив егоїстично 
налаштований нині архієпископ Ісиченко, намір українців активістів- 
православників утриматися від поглинення Москвою дав очікуваний 
наслідок. Утворена цим Собором Церква Київського Патріархату постала 
дієвою чинником у протидії московським зазіханням.  

Вирішили тоді під час розмови із Філаретом на Пушкінській і питання 
охорони церковних приміщень. Василь Червоній із Рівного привіз своїх 
козаків. Ми взяли під охорону будинок-офіс Церкви на Пушкінській, 
Володимирський собор і Лавру. Але що стосується Лаври, то тут нас 
обманули. Міліція нам каже: «А ви гарантуєте охорону Лаври. Там є музей 
дорогоцінностей, інші музеї. Хто буде відповідати, якщо те викрадуть? Чи 
гарантуєте Ви, що все це буде збережене?». І тут ми трошки злякалися. 
Кажемо владиці Філарету: їдьте у Лавру, зараз вона наша. Він чомусь 
побоявся їхати. Відтак ми Лавру віддали тієї ночі Миколі Михальченку - 
здається керівнику гуманітарної служби президента Кравчука. Певне саме він 
завіз вже в п’ятницю до Києва митрополита Сабодана. Я Михальченка знаю 
давно, ми в Академії наук разом з ним працюємо в одному Відділенні історії, 
філософії і права. Одного разу я йому прямо сказав: «Сволота ж ти. Це через 
тебе ми Лавру здали Москві». Йому мені у відповідь сказати було вже нічого. 
Факт завезення Сабодана засвідчує непричетність Кравчука до постання 
Київського Патріархату. «Заселення» Лаври Московською Церквою можна 
було відвернути. До речі, пізніше нас подібно зрадили і з Почаївською 
Лаврою. До її «охорони» від нас стягли великий загін поліції.  

Події в подальшому розгорталися в дечому неприємно для учасників 
Комітету захисту Українського Православ’я. Так, новопризначений ректор 
духовної семінарії і академії УПЦ МП протоієрей Микола Забуга заблокував 
у Лаврі кабінет з особистими речами Данила Чоколюка, мотивуючи це тим, 
що все те куплено за церковні гроші. Прийшлося мені втрутитися в конфлікт. 
Забугу я знав ще по спільній роботі у Чернівецькому університеті, де він 
працював викладачем факультету іноземних мов. Після - перейшов в обласне 
КДБ, звідки поїхав до Афганістану. Повернувшись в Україну, він раптом у 
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Києві стає викладачем іноземних мов в духовній семінарії й академії 
Московсько-Православної Церкви. Я пізніше питав у владики Філарета про 
те, як він взяв на цю роботу кагебіста. Відповідь була проста: «А хіба ти мав 
у ті роки можливість вільно формувати викладацький склад». Зрештою 
Забуга без належної на те освіти дослужився і до священичого статусу і 
навіть до ректорства. При зустрічах він мені говорив: «Привіт атеїстам!» і 
чув у відповідь: «Привіт кагебістам!». Тяжка хвороба рано забрала отця 
Миколу з життя. Але, як кажуть, «Бог палкою не б’є».  

Відтак я, людина певне старша за багатьох читачів цієї оповіді, трошки 
згадав історію того, як поставав Київський Патріархат. Про це десь Ви не 
прочитаєте. В самій же Церкві ці події чомусь замовчують, вдають, що їх і не 
було. І тут зрозуміло чому, бо ж маємо певне в наявності прагнення 
Предстоятеля викреслити з історії УПЦ КП буття в Церкві патріархами на її 
початках Мстислава (Скрипника) і Володимира (Романюка), прагнення 
продовжити навпрошки відмовний Москвою в його рішеннях Помісний 
Собор УПЦ 1991 року Собором вже жовтня 1995 року УПЦ КП, коли після 
загадкової смерті в університетському парку Києва Володимира (Романюка) 
Патріархом було обрано Філарета. Поступово його незрозумілі нам наступні 
наїзди на тих священиків, які були причетні до події постання Київського 
Патріархату, спричинили їх перехід в УАПЦ. Владику Данила (Чоколюка) з 
його знаменитою грецькою виучкою і високою богословською культурою 
Філарет відправив до Рівного (як опісля й митрополита Димитрія Рудюка до 
Львова). Він і мене «позбувся» з числа тих, хто попервах (певне із вдячності) 
був на різних прийомах в Патріархії, нагороджений орденом св. Володимира. 
В УПЦ КП всупереч притаманній Українському Православ’ю принципу 
соборності утвердився культ особи Патріарха. Чи то може так і треба в 
Православ’ї. Знаючи дещо із настроїв в єпископаті Церкви, не відаю, що її 
очікує в наступному післяфіларетівському часі. Відчували (і явно не 
помилялися), що патріарх Константинопольський Варфоломій ладний був 
раніше надати автокефалію Українській Церкві скоріше в разі обрання нею 
іншого, неанефемованого свого Предстоятеля. 

Як на мене, дещо заспокійливо свого часу сприйняв анафемування 
себе владика Філарет. Йому треба було офіційно заявити, що те 
анафемування до нього не може мати стосунку, бо ж він не належить вже 
до Церкви Московського Патріархату. Чужого не анафемують.  Це по-
перше. По-друге, якщо є обряд висвяти в єпископи, то якийсь обряд зняття 
єпископства відсутній. Тут вдаються до форми виключення із партії – 
голосування підніманням рук. По-третє, сам патріарх Кирило (а ці слова 
були ним сказані під час висвяти одного із єпископів і видрукувані в 
Московсько-Православній газеті) заявив, що той одержав єпископський 
сан, який у нього ніхто і ніколи забрати не може, цебто довічно. То ж на 
якій підставі піддали Філарета анафемі. Москва здатна на привласнення 
чужого. Філарет не їхній, а анафемувати його можна було лише як свого. 
То ж скоріше треба було б анафемувати митрополита Володимира 
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(Сабодана), який протистатутно, по-сектантському захопив посаду 
предстоятеля УПЦ. 

Вище я зауважив на мовчанці Мстислава при оперативному вирішенні 
питання об’єднання УПЦ МП і УАПЦ. В цьому чогось дивного немає. 
Будучи Патріархом УАПЦ, він практично не керував Церквою, а 
відсижувався в США, де очолював водночас і УАПЦ США. Гординя з 
підбурювання отця Володимира Яреми («Вас в Україні немає, а Церквою КП 
тут керує Філарет» грала злу шутку. Мстислав почав діяти всупереч рішенню 
об’єднавчого собору. При цьому особисте ЕГО працювало проти потреби в 
саме такій Церкві України. Пригадаємо йому тут те, що коли до Канади 
приїхав митрополит Іларіон Огієнко, то Мстислав відмовився «приютити» 
його хоч на якійсь з парафій УГПЦ .  

При розгляді питання можливого глави об’єднаної Української 
Православної Церкви після одержання Томосу у мене водночас з’являється й 
деяка засторога щодо цього, жевріє боязнь того, що нині без такої значимої 
фігури, як Патріарх Філарет, справа Помісності Українського Православ’я 
втратить свою актуальність, дещо загальмується. Владика активно працював 
на автокефальність. Завдяки йому це питання було значимим вже понад 
чверть століття. Філарет своєю непоступливістю не знімав проблему 
Помісності саме Української Церкви з порядку денного, не йшов в послугу 
Москві. Багато вже зроблено для цього. Київський Патріархат вийшов за 
кордони України, має високі показники в оцінках громадської думки, в 
кількості вірян, а не парафій. УПЦ КП постало зростаючою, живою Церквою.  

Пригадую при цьому я ще й ті особисті зустрічі, які мав із патріархом 
Мстиславом. В дні першого свого приїзду до Києва після об’єднавчого 
собору вже у статусі першого патріарха УПЦ КП Мстислав співслужив у 
Софії з митрополитом Філаретом  як із своїм заступником. До речі, дозвіл на 
цю літургію у святині українства було одержано нами – Комітетом захисту 
Українського Православ’я. Цією співслужбою Мстислав фактично засвідчив 
своє визнання рішень об’єднавчого собору УПЦ й УАПЦ, визнання Філарета 
своїм заступником. 

Проте далі події навколо Київського Патріархату розгорталися 
неочікувано для нас. Тут паскудну роль, як на мене, зіграв Володимир Ярема, 
священик зі Львова, який потім став розкольником в УПЦ КП й одержав у 
відокремленій УАПЦ з часом навіть при одруженому його стані очікуваний 
ним клобук патріарха. Повторюсь тут в тому, що саме Ярема нашіптував 
Мстиславу в Америку, що коли його, дивись, в Україні немає, то керує 
Церквою Філарет. Самолюбивий Мстислав під час другого приїзду (хоч він, 
зрозуміло, мав бути в Києві постійно, а не гостем приїздити в такі складні 
часи для Церкви Київського Патріархату) відмовився зустрічатися з 
Філаретом і заявив, що його єпископи-автокефали виходять із УПЦ КП й 
відтворюють самостійність УАПЦ. Дізнавшись про це, я набився на зустріч із 
Мстиславом в готелі «Київ» з метою проговорити з ним питання долі КП. 
Проте хтось спрацював проти цієї зустрічі. Коли я приїхав до готелю, то мені 
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там було заявлено, що владика надто погано себе почуває і зустрітися не 
може. У вечірній гострій телефонній розмові з ним Мстислав раптом заявляє 
мені про своє невизнання якогось об’єднання із Філаретом. При цьому 
посипалася низка звинувачень останнього в його неукраїнськості, 
прислуговуванні десятиліттями Москві. Сказати, що вони були 
несправедливі - як тоді, так і нині – я не міг. До так званого Харківського 
собору владика Філарет дійсно був далеким до долі України, її народу, хоч 
родом він із Донеччини. Та й яке національне виховання, українську 
освіченість він міг одержати в оросіяненому шахтарському краї. Це ми 
особливо відчуваємо нині у появі ДНР і ЛНР. Там України не було як тоді, 
так і тепер. Малоросія… 

В прагненні все ж зберегти об’єднану Церкву україно-демократично 
налаштовані громадські діячі вирішили зустрітися із Мстиславом. Я був з 
ними. Дату не пам’ятаю. Домовилися про день і годину зустрічі в одному із 
приміщень Михайлівського монастиря. Тепер щось не можу пригадати всіх, 
хто прийшов у визначений час до Михайлівки. Здається були Скоричка, 
Поровський, Павличко, Червоній, Драч, Гудима… По території монастиря 
блукає отець Ярема зі Львова. Знав, що він - наближений до Мстислава. Я 
був здивований тим, що раптом він тут з’явився, бо ж зголосилися прийти 
лише світські особи. Говорю Яремі: «Отче, це Ви щось тут затіяли. 
Перестаньте будоражити Церкву, з’ясовувати, ким в минулому був Філарет. 
Це нині не на часі. Повторюся: не на часі! Головне – зберегти Українську 
Церкву незалежною від Москви, відвернути московсько-православну 
імперську діяльність на наших теренах. Мені здається, що Ви не 
заспокоїтися, поки самі не станете Патріархом». Чую: «Та що Ви, професоре, 
який з мене патріарх?». Нас інформують, що Мстислав зайнятий 
проведенням якогось архієрейського собору і не може зустрітися з нами. Ми 
обурилися: сам призначив побачення на дванадцяту годину і раптом не 
приймає! І чим він може бути так зайнятий, який собор? Все ж чекаємо десь 
години дві. Тоді Микола Поровський каже: «Пішли».  

Заходимо, а Мстислав сидить сам і каже нам: «А я вас не запрошував. 
Тут відбувається собор». «Та як не запрошували? Ви ж нам призначили 
зустріч о дванадцятій», - наголошуємо. Він, по-дитячому закривши очі 
долонями, каже нам: «Тут проходить архієрейський собор. Не заважайте його 
роботі». Повторяє потім це декілька разів: «Вас тут нема… Чуєте, Вас нема. 
Немає вас». При цьому періодично відкриває і закриває очі, граючи, як 
дитина, долонями. Гидко було дивитися на ці клоунські трюки Мстислава. 
Поровський тоді каже: «Владико, а як треба було під автомобілі лягати, коли 
до Чернігова Ви їхали і Вас не пропускали московські православні, то я Вам 
був потрібний? Лягав, рискуючи життям. А зараз мене для Вас вже немає? Та 
й Ви нам не потрібні. Їдьте у свою Америку. Нам такий патріарх н-е п-о-т- р- 
і- б-н-и й» . Зустріч не відбулася. Мстислав з нічим поїхав до Америки й до 
своєї смерті сидів там здається безвиїздно. Справу з відколом УАПЦ від КП 
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довершив вже отець Ярема. Все це описує архієпископ Ігор Ісиченко, який 
був вірним слугою у Володимира Яреми.  

Так почався цей процес розбрату у власне Українському Православ’ї, 
який проіснував і донедавна. Із-за нього Константинополь так і не дав нам 
обіцяну православну автокефалію, хоч і мав намір не один раз це зробити за 
умови поєднання КП й УАПЦ. Складним для нас, борців за нашу 
Автокефалію, виявився цей процес протистояння власне Українських 
Церков. В ньому, окрім протидії йому низки різних зовнішніх чинників, 
надто була задіяна амбітність владик, зокрема львівського і франківського.. 
Мало ще залишилось тих, хто пам’ятає, як усе це творилося. І от зараз 
дивлюся, читаю інтерв’ю, дають їх так, нібито цього взагалі не було. Ні 
творення Київського патріархату, ні того, що Володимир (Романюк) був 
патріархом. Його із-за цього навіть зневажають тим, що не порушують 
питання перенесення праху Патріарха із приворотні вже на територію Софії, 
докуди ми несли його тіло, де він мав бути похованим. Бо ж знаємо, що на 
похованні - не тільки Патріарха, а при цьому ще й майже 20-річного в’язня 
московських гулагів – щомісяця влаштовуються якісь танцюльки, співанки, 
гуляння, забави, конкурси. Президент П. Порошенко виголошує часто свої 
промови перед якимись зібраннями, стоячи спиною й іншою частиною свого 
тіла до могили, що біля входу до Софії. Глум над Святійшим, якого, за 
прикладом греко-католиків, давно варто Церквою – чи то КП, а чи ж УАПЦ - 
проголосити блаженним.  

Володимир (Романюк) став патріархом, що я добре знаю, не зі своєї 
волі, не від нібито йому притаманних амбітних устремлінь до цього статусу в 
церкві. Він зі мною був завжди надто відвертим, бо ж чомусь сприймав мене 
за свого землячка. Я з Черкащини, а його землячками скоріше були моя 
перша (вже покійна) дружина Альда Михайлюк із Косова і друга – Людмила 
Филипович із села Рибне, що на Косівщині. Телефонує владика: «Професоре, 
прийдіть, хочу з вами порадитися». Прийшов. Прогулюємося 
Шевченківським парком. Владика (тоді він був вже митрополитом) каже: 
«Мені пропонують, щоб я оце патріархом став після смерті Мстислава. Але 
який, - каже, - з мене патріарх? Я ж маю заочну ту освіту, без досвіду, ну не 
можу я. Але мене, - каже, - попередили: «Якщо Ви не станете патріархом, то 
буде розкол у Церкві». То ж я вимушений йти на цю посаду. Але, - каже, - 
думаю, що довго я на ній не буду». Як бачимо, ситуація у той час, коли 
творився Київський патріархат, як і нині, була надто складною у відносинах 
між його владиками. Патріарха Володимира вшанували нещодавно його 
земляки спорудженням у Косові величного пам’ятника святішому. Правда, на 
його відкриття Предстоятель УПЦ КП Філарет чомусь не приїхав. Залишу це 
без коментарів. Мав би бути!  

Прагнучи виконати волю патріарха Константинопольського з 
можливості визнання нашої Автокефалії за умови об’єднання УПЦ КП та 
УАПЦ в одну Церкву, Комітет захисту Українського Православ’я вирішив 
провести зустріч священнослужителів двох Церков у нас в Інституті 
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філософії. Мали прийняти по п’ять авторитетних священиків від названих 
Церков. Мета – виробити умови порозуміння. Приходять п’ять священиків 
від УАПЦ і чотири єпископи начолі із Філаретом від УПЦ КП. Зрозуміло, що 
розмова не відбулася. Були ще неодноразово пропозиції від нас на такі 
цільові зустрічі, проводилися тематичні конференції, але віз довго стояв без 
руху. Очікуване об’єднання, а чи ж просте порозуміння Церков так і не 
відбулося. Лише в очікуванні Томоса нині наступило тривало виявлене 
взаємне сподівання. Але ж знову відбулося не без тертя, бо ж Київський 
Патріархат бажав приєднння до нього УАПЦ, а не об’єднання з нею. Філарет 
і далі поводиться так, що нібито він є Патріарх, а Епіфаній –підлеглий йому 
митрополит. Нинішня амбітність Філарета нагадує ту, яка була під час 
патріаршества Володимир (Романюка). Для нього Філарет відвів тоді дві 
маленькі кімнатушки в будинку по Пушкінській 36, а сам займав всі 
представницькі кімнати й зали. Коли повертався Філарет з якоїсь поїздки, то 
вхідні сходи були покриті доріжками. Коли ж поветався Патріарх Володимир 
– цього не було. Дрібниця, але про щось говорить.  

Багато конференцій і різних інших заходів нам, науковцям, прийшлося 
провести в перші роки діяльності Київського Патріархату з метою 
утвердження його в українському не лише релігійному, а й громадянському 
просторі. На більшості з них виступав митрополит Володимир (Романюк). 
Шкодую, що ми не записували його промови. Відтак не маємо можливості 
видрукувати збірник його богословських промов. Митрополит Антоній 
(Масендич) чомусь уникав цього. Як знаємо, пізніше він покаявся перед 
Москвою й одержав Барнаульську єпархію, де й помер. 

Не світоглядні переконання привели нас, українських релігієзнавців, до 
когорти борців за Українське Православ’я, а скоріше саме прагнення 
зберегти його незалежним від Московії і виплеканення з тими рисами, які 
характеризують його саме як Українське. Ці риси ми відтворили на основі 
наукового дослідження праць митрополита Петра Могили і самостійної 
діяльності Київської митрополії до 1686 року. Будучи активними борцями за 
Українську незалежність, ми врахували таку думку відомого американського 
політолога Збігнєва Бжезинського: «Неможливо досягти реальної державної 
незалежності, якщо бодай 20% релігійної мережі в країні контролюється 
ззовні». А у нас такою було тоді (та й нині) десь 35%. При цьому президент 
Росії В.Путін відверто визнавав: «Традиційна православна конфесія 
Російської Федерації і ядерний щит Росії – це ті складові, які зміцнюють 
Російську державність і створюють необхідні передумови для забезпечення 
безпеки країни». Тому з такою люттю сприйняли путінівці Томос, одержаний 
об’єднаним Українським Православ’ям від Константинополя..  

Але, як я вище обіцяв, повернемося ще раз до так званого Харківського 
собору. Чомусь його не розглядають ні в законодавчій, ні в канонічній 
площині, в площині діючого тоді Статуту УПЦ, схваленого церковним 
Помісним Собором і державно прийнятим Комітетом у справах релігії, 
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Статуту, який порушувати не мав права навіть Архієрейський собор, не то 
що харківське збіговисько владик, бо ж його провели з волі Москви.  

Ну, по-перше, хто скликав цей так званий Харківський Собор? 
Невідомо. Нібито митрополит Харківський Никодим. А скоріше - 
Московський патріарх, хоч він не мав на це підстав, бо ж Українська Церква 
була згідно наданої їй права «самостійною в управлінні». Хто мав головувати 
на Соборі? Предстоятель, тобто митрополит Філарет. Він не головував. 
Відтак збіговисько червня 1992 року архієреїв у Харкові було незаконним, 
неканонічним і відношення до тоді діючої під Предстоятельством 
митрополита Філарета УПЦеркви не має. Формувалося розкольницьке 
угрупування! По-розкольницькому діяли владики УПЦ, ті владики, які в часі 
раніше приймали Церковно-Соборово (не архієрейськи чи синодом) інше 
рішення і права на його зміну не мали.  

Предстоятель УПЦ, згідно діючого тоді її Статуту, обирався на 
пожиттєву владу і цю пожиттєвість можна було порушити лише за його заяви 
про звільнення. Заяву таку Філарет не подавав. Добре, погодилися, що треба 
переобрати. З кого переобрати? Згідно із Статутом, треба було обирати із 
складу єпископату Української ПЦ, а їм підсовують закордонного (у той час 
митрополит Володимир Сабодан служив у Росії на Ростовській єпархії). Хоч 
він й українець, але все одно - закордонний владика. Зараз багато пишуть 
статей про те, що Володимир (Сабодан) - проукраїнський архієрей і таке 
інше. Може таким він став в останні роки свого життя, в такий спосіб 
покаявся перед українцями. Багато про це говорять. Я ж вважаю, що він 
зіграв паскудну роль у той час: не відмовився, а приїхав й підіграв Москві. 
Він підставив підніжку Київському патріархату своїм приїздом. Та й потім 
митрополит Володимир постійно виявляв свою улесливість, а скоріше 
мовчазливість і уступчивість Москві. Очолюваний ним Синод УПЦ МП 
складався (та й нині є таким) із антиукраїнських владик, будь-які спроби 
українізації церковного життя сприймав у штики, вільно розвивалося в УПЦ 
«політичне православ’я». Преса Церкви, окрім офіціозу «Церковної 
Православної газети», була змістовно антиукраїнською. Читаю регулярно й 
нині дніпропетровську «Мир», інші єпархіальні газети УПЦ, зокрема 
«Триединая Русь» (Харків) і «Новороссийский курьер» (Одеса), і прошу СБУ 
звернути на це увагу й прикрити цю проросійську пресову агресію, яка є 
складовою «гібридної війни» московських фашистів проти України. Але ні – 
СБУ мовчить!? Було б воно українським, то й діяло б по-українськи. А так – 
служить ворогу! Маємо не Українське СБ, а СБУкраїни. 

Затія із «Харківським собором», як на мене, була зініційована і 
проведена спецслужбами Російської Федерації. Бо ж мали одночасний і 
однаковий почерк вирішення керівних питань в низці інших конфесій 
України. Так, Філарета вони замінили в Україні Володимиром (Сабоданом), 
взявши з Росії цю заміну. Подібне КДБ Росії вчинив у ті роки і в 
протестантських церквах України. Тут в баптистів на заміну президенту 
Церкви Духонченку з Росії приїхав українець Григорій Комендант, а в 
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адвентистів - на зміну Миколі Жукалюку приїхав Михайло Мурга. Цей трюк 
російським спецслужбам не вдалося скоїти у п’ятидесятників. Їх президент 
Микола Адамович Мельник розкусив змову й вийшов своєю спільнотою із 
якогось євразійського об’єднання, де, зрозуміло, повсюди головували 
російські «владики». А що то за «владики», засвідчує теперішній лідер 
російських п’ятидесятників Ряховський, який нині є навіть особистим 
радником прогітлерівця Путіна. Відтак наші баптисти й адвентисти, як і УПЦ 
МП, входять в якесь їх євразійське конфесійне об’єднання, в слов’янський 
світ. І це при тому, що в Україні відбулися Помаранчева революція і 
Євромайдан, які відвернули наше входження в Євразію з Московією начолі і 
взяли курс на Європейський Союз. Євразія наших баптистів і адвентистів 
споріднена з «русским миром» Путіна-Кирила. Вона веде до повернення 
України в той колоніальний стан, в якому знаходилася вона більше трьохсот 
років. Країна рухається в Європу, а наші баптисти й адвентисти в Євразію.  

То ж у світлі позастатутності зібрання і проведення, а відтак 
неканонічності, певної сектантськості т.зв. Харківського Собору, тут треба 
розібратися ще і в тому, яка Церква все ж поставала і діяла донедавна в 
Україні як канонічна – Московського чи Київського Патріархату, яка є 
канонічна, а яка не канонічна і розкольницька?  

У тому ж 1992 році хто був канонічний? За канонічними правилами, 
такою була нібито УПЦ МП. Предстоятелем її був митрополит Філарет. 
Самоскликане так зване Харківське зібрання архієреїв цієї Церкви не мало 
права змінювати її статус самостійної в управлінні. Тут мав працювати 
Помісний Собор. «Харківський Собор владик» був розкольницький, 
сектантський, не представляв якось законно і статутно цю відокремлену від 
УПЦ МП єпископами «Церкву». Очолювана тоді митрополитом Філаретом 
канонічна УПЦ МП після об’єднавчого із УАПЦ собору трансформувалася у 
Київський патріархат. УПЦ МП не стало. То ж саме продовжена (чи 
збережена) т.зв. Харківським Собором УПЦ МП всупереч канонам поставала 
вже як спільнота розколу, як неканонічна, cектантська організація, як 
продукт змови з Москви ініційованого збіговиська владик. І митрополит 
Володимир (Сабодан), обраний цим збіговиськом своїм главою, не був 
канонічним предстоятелем, якщо на те пішло. Його треба було б 
анафемувати. 

Зараз говорять протилежне. І Київський Патріархат неканонічний, і 
Філарет самозванець… То ж в дійсності неканонічною є та Церква, яку 
інституалізували неканонічно позастатутно зібрані кимось поза своїм 
Предстоятелем владики на так званому Харківському соборі. Самозванцем є 
той іноземець, якого цей псевдособор іменував Предстоятелем УПЦ, цебто 
вже покійний митрополит Володимир (Сабодан). Ця сформована 
Харківським збіговиськом владик православна церковна організація мала б 
пройти свою окрему, нову офіційну реєстрацію як УПЦ в державних органах, 
бо ж із входженням Філарета із очолюваною ним УПЦ остання перестала 
існувати. З’ясовано, що цього не було. Це треба ще вивчити і порушити 
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питання нової офіційної перереєстрації УПЦ (при цьому забрати із 
йменування її слово Українська, бо ж вона не є власне українською, а лише 
діє на теренах України).  

Відтак безпідставним є анафемування Московським Патріархатом 
владики Філарета вже після того, як він залишив Церкву Московської 
юрисдикції і став вірянином Церкви Київського Патріархату. Владика 
юридично Москві вже не належав, його вона бачила лиш у спину.  

Як бачимо, ситуація з визнаною канонічністю надто складна. 
Московська Патріархія блудила у невизнаних 141 рік, хоч сама при цьому 
сприймала себе за канонічну. І нині є в православному світі Церкви, яких 
одні із кворуму 15 визнають за канонічні, а інші - ні. Така доля в Північно-
Американської православної спільноти, польських, японських і 
македонських православних. Тут мудрим був патріарх Мстислав, який 
наголосив на тому, що сьогодні не визнають, а ось завтра – визнають. 
Важливо, щоб ми самі себе сприймали канонічними.  

Я потрапив одного разу у Салоніки (Греція) на конференцію, зібрану 
Вселенським Патріархом. Там був митрополит з Константинополя Мелітон. 
Всі, певне, його знають: він впливовим владикою був свого часу у 
Вселенській Церкві. Здається, що був керуючим справами її. Виступаючи на 
цій конференції, я сказав, що Константинопольська Церква діє щодо України 
не як мати, а як мачуха. Йой! В коридорі підскакує Мелітон до мене, 
доводить: «Та ні ж, та не ми винні». Я кажу: «Та як не Ви, Ви ж відреклися 
від нас, віддали Київську митрополію Москві за срібняки і смушки». А він 
каже: «Так, але Вашого митрополита Гедеона Четвертинського хіба ми 
посилали до Москви? Він же сам поїхав, не повідомивши нас про свої 
наміри. То ж українці винні в тому, що він поїхав, Ви добровільно самі 
відійшли від нас». «Ну гаразд, - кажу, - владико, давайте поділимо гріх 
навпіл. Ми відповідаємо за те, що Гедеон поїхав без дозволу, без рішення 
собору Київської митрополії, без завчасного інформування Вас, а Ви за те, 
що потім схвалили те, що нас передали на століття до Москви, що Москва 
нас поглинула». Так що ситуація, як бачимо, інколи виникає складна, і нам 
треба всі ці моменти враховувати у нашій роботі. Патріарх Варфоломій, 
надаючи Томос, врахував. Не таким способом чекав на Українську 
Православну Автокефалію Київський Патріархат. Згадаймо, як його глава 
заявляв: «Я був, є і буду патріархом!». Але пропонований КП шлях був явно 
неканонічним. Константинополь знайшов законний шлях. При цьому було й 
змінено Статут Київської митрополії. Нині важливо, щоб Філарет відчув, що 
він вже не глава Українського Православ’я, не працював на новий його 
розкол, бо ж він вже є не повноправний патріарх, а лише почесний. Варто 
писати спогади, виїздити на різні почесні зустрічі, ділитися досвідом роботи. 
Варто сприйняти за істину й те, що нинішнє об’єднання могло відбутися й 
раніше, за Ющенка, а лише амбітність владики Філарета, прагнення не до 
об’єднання з УАПЦ, а приєднання її до КП з ним на чолі, зривала цей так 
бажаний для України об’єднавчий процес, сприяла продовженню розколу. 
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Добре, що до керівництва ПЦУ приходить молода єпископська зміна. 
Визнаймо, що окрім зміни мови богослужіння і ще дечогось іншого, Церква 
Київського Патріархату розвивалася за московськими православними 
стандартами. Ми мали стандарти Російського Православ’я, а не Українського 
з його соборноправністю, демократизмом, відкритістю, народністю…. 
Порівнюючи з газетних інформацій питання, які розглядаються на Синодах і 
Соборах Греко-Католицької чи навіть Московсько-Православної Церкви, 
бачу яким повноцінним конфесійним виявом є життя останніх і не зводиться 
воно лише до вирішенням організаційних питань. Та й газета «Голос 
Православ’я» УПЦ КП скоріше є філарето-євстратіївським інформативним 
органом. Не відчуваєш з неї єпархіальне, а тим більше - парафіяльне життя 
Церкви.  

Я ще хочу сказати декілька слів з приводу Константинополя, 
можливого його сліду в Україні. На території Києво-Могилянської академії є 
неосвоєний храм. Він там, де монастир Братський ставропігійний був. Ми 
пропонували його відремонтувати та використати під подвір’я 
Константинопольського Патріархату в Україні. Але тут президентська влада 
дещо випередила ситуацію і передала в користування Константинопольській 
Церкві Андріївський храм в Києві до об’єднання православних спільнот 
(УПЦ КП й УАПЦ) , певне згадуючи, що саме з Константинополя апостол 
Андрій добрався до київських гір і сказав, що тут буде місто із величними 
храмами. То ж певне маємо мудре рішення. Але передаючи в користування 
Церков храми і приміщення, варто періодично контролювати збереження 
наших історичних пам’яток. Нині постає питання подальшої долі Лавр – 
Києво-Печерської і Почаївської. Чому б не проконтролювати спеціальній 
комісії Міністерства культури, як вони використовуються Церквами. А то 
маємо, що в нижніх печерах Київської Лаври був обвал ґрунту (скоріше із-за 
поливу виноградників, які над ними були висажені), на території збудували 
ще низку нових приміщень, в’їздні ворота до нижніх печер перебудували, 
щоб в’їздили фури та ін. Як на території Київської, так і Почаївської 
продається і видруковується (тут вже явно черга за СБУ) література і преса 
антиукраїнського змісту. Від Київської Лаври йдуть по столиці різні 
антиукраїнського змісту хресні ходи, подеколи з російськими прапорами і 
іконами-портретами імператора Миколи ІІ, Вся утварь до цих майже 
щотижневих ходів організаторами їх московсько-православними братствами 
зберігається в Лаврі.  

Ще хочу наголосити на одному. Я інформував посольство Канади в 
Україні (а посол цієї країни є українцем) про те, що надсилав неодноразово у 
митрополію Української Греко-Православної Церкви Канади листи такого 
змісту: «Коли в Україні не було своєї Церкви, була лише православна Церква 
Московського Патріархату, то ви тоді були незалежні ні від кого, існували 
автономно. Коли ж у нас в Україні, вже в роки незалежності, з’явилася своя 
Церква, саме Українська, то Ви чомусь тут же побігли під Константинополь. 
То які ж ви українці, шановні? У час, коли треба було підтримати 
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православних українців, Ви побігли від них. Ось це, пишу, така Ваша 
«українська політика». Мені митрополити Канади чомусь не відповідають. Я 
їм гнівні листи ще писав тоді, коли помирав від невиліковуваної хвороби 
забутий цією Церквою в Будинку для престарілих отець Степан Ярмусь. При 
митрополитові Іларіоні (Огієнку) він був канцлером Церкви. Коли він хворів, 
був прикутий до ліжка, то мені телефоном казав: баптисти до мене 
приходять, а з моєї Церкви ніхто не приходить. Ось так повелася ця Церква 
Канадійська щодо знаного отця-богослова, творча спадщина якого високо 
оцінена Україною. Я видрукував вибрані твори отця Степана під 
об’єднуючою назвою «Досвід віри українця». Праця навіть мала передрук.  

Підготував ще до друку вибрані твори знаного у свій час в Канаді 
професора Колегії св. Андрія Юрія Мулика-Луцика, автора багатого формату 
шеститомної історії Українського Православ’я. Прошу в офісу УГПЦ Канади 
фінансово допомогти у видруку останніх. Десь1,5-2 тисячі доларів. Мовчок… 
У нас, як на їх можливості, це порівняно небагато. Всі наукові і редакторські 
правки ми виконали безоплатно.  

Я хотів би, щоб Українське Православ’я розширювалося у своїх межах, 
зміцнювалося парафіяльно. І тут велику роль має відіграти Всесвятійший 
патріарх Константинопольський. Ми, науковці Національної Академії, наук 
всіляко підтримували Київський патріархат. Коли він тільки «ставав на 
ноги», проти нього були різноманітні атаки, ми провели десь біля двох 
десятків конференцій і Круглих столів, присвячених цьому Патріархату, 
українському християнству, українському православ´ю. Це сприяло тоді 
утвердженню ідеї, що Україна повинна мати свою Автокефальну 
Православну Церкву і що матір’ю для її Православної Церкви є не Москва, а 
Константинополь. Навіть соромно, нам українцям, мати у своїх патріархах 
таку особу, якою є торгівельний ділок Кирило. Я про такі його якості написав 
у своїй монографії «Релігійне життя України в особах його діячів». 

Проте нас, українців, явно стурбувало те, що Константинополь, 
всупереч собі, Статутом ПЦУ заборонив їй мати свої парафії за 
територіальними межами України, убезпечивши себе від переходу в 
юрисдикцію нашої Православної Церкви ті українські спільноти, які є в 
наших діаспорах. Щоб не лишатися в чужо-церковних організаціях, я радив 
би їм скоріше (вірю чомусь, що те буде тимчасово) перейти в Український 
греко-католицизм, який зберіг вірність українству, його Київському центру.  

Київський Патріархат, незважаючи на різноманітні гоніння і 
кривотолки вистояв і повноцінно функціонує в контексті суспільних і 
духовних реалій незалежної України. При цьому і водночас Церква 
Московської юрисдикції постає одним із гвинтиків тієї «гібридної війни», 
яку веде Росія проти України, заславши для організації цього до нас свого 
емісара Новінського. Маючи мільярдні статки, він організовує різні «хресні 
ходи», активізує діяльність промосковських православних братств, 
постачання з Москви і видрук різноманітної антиукраїнської літератури, 
творення і розмноження антиукраїнської преси різних біляцерковних братств 
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і товариств. Наша СБУ на це чомусь не реагує, хоч ми про це її неодноразово 
інформували. Може й у цій Службі у Новінського є «свої люди», бо ж він 
спокійно і навіть дещо нахабно поводиться і засвічується.  

Що ми мали б чекати від Константинополя, то це припинення його 
боротьби із етнофілетизмом. Саме національні Церкви постали в Україні 
духовним підґрунтям вибудови нашої незалежності. Пригадую, як, 
приїхавши на запрошення Ющенка до України, на мітингу біля Софії 
Патріарх Варфоломій засуджував етнофілетизм як явище церковного 
розвитку, чим, зрозуміло, тоді підспівував Московській Церкві, яка появу 
Київського Патріархату розглядає саме як вияв цього філетизму. Бо ж, 
дивись, для Москви християнство, а відтак і його Церкви, нібито не є 
національним виявом. Вони – понаднаціональні. При обґрунтуванні цього 
часто посилаються на новозавітну думку, що для християнства не існує ні 
елліна, ні скіфа, ні іудея, бо ж всі єдині в Христі Ісусі. Але цю думку у світлі 
Христової П’ятидесятниці можна прочитати й по-іншому: якої 
національності ти б не був, чи то представником якогось конкретного народу, 
це не завадить тобі бути християнином. Посилаючи своїх учнів до різних 
народів, Христос велів спілкуватися з ними їх рідною мовою, а не всіх 
зорієнтовувати на одну як сакральну.  

У своєрідній лінгвістичній праці -14 главі 1-шого Послання апостола 
Павла до коринтян - сказано: «Бо хто говорить незнайомою мовою, той 
говорить не людям, а Богові; тому що ніхто не розуміє його… Хто говорить 
незнайомою мовою, той повчає тільки самого себе… Якщо прийду до Вас, 
браття, і говорити буду незнайомими мовами, то яку вам принесу користь, 
якщо не з’ясую вам чи то одкровенням, чи то пізнанням, чи то пророцтвом, 
чи то повчанням?... Так і ви, якщо промовляєте язиком незрозумілі слова, то 
як зрозуміють, що говорите? Ви говоритимете на вітер! Надто багато є різних 
слів у світі і жодного з них немає без значення! Але якщо я не розумію 
значення слів, то я для того, хто говорить, буду іноземець; і той, хто 
говорить, іноземець для мене … Бо коли я молюся незнайомою мовою, то 
хоч і дух мій молиться, але розум мій лишається безплідним!...Бо коли ти 
благословлятимеш духом, то як проста людина скаже «Амінь» на подяку 
тобі, якщо вона не розуміє, що ти говориш?.. Але в Церкві волію п’ять слів 
зрозумілих сказати, щоб і інших наставити, аніж десять тисяч слів чужою 
мовою!»(14: 2-19)  

То ж гадаю, що нам треба розбудовувати свою православну українську 
автокефалію без оглядки на якісь там визнання чи невизнання. Інші 
православні Церкви десятками, а то й сотнями років не визнавалися 
(Московську – 141). І тут слушні слова (повторю їх) того ж патріарха 
Мстислава: сьогодні не визнають – визнають завтра. Ми маємо свою Помісну 
Православну Церкву - канонічний Київський Патріархат, очолюваний 
канонічним Патріархом. Плентається, хоч парафіяльно і велика, неканонічна 
у світлі форми проведення і рішень того ж т.зв. Харківського Соборного 
збіговиська, розкольницьке утворення Православна Церква Московського 

120



 
 

Патріархату, яка, не маючи чогось українського, приєднала цю ознаку до 
свого йменування, слугуючи при цьому вірою і правдою московсько-
путінівській сворі. Згадаймо, як її вищі владики приклеєними до сиділки 
попами вшанували полеглих борців за нашу свободу. Сиділи насупленими, 
як мумії. Ні стида, ні совісті… А вони ж значаться в канонічних! Цим 
сидінням ці владики висловили своє зрадницьке бачення незалежності 
України. Питаю нашого поета Дмитра Павличка, який стояв тоді поруч: 
«Дмитре, як ти міг витерпіти таке плюндрування української пам’яті?». 
Каже: я ж – дипломат, то й утримався, а хотілося… Я б – не втримався, бо ж 
то невшанування і мого батька, і діда Панаса, і дядька Миколи, і рідного 
брата Віктора, які загинули в роки Другої світової.  

У нас, науковців, свої виміри канонічності. Для нас канонічною є та 
конфесійна спільнота (і не лише християнська), для якої рідним є гасло 
«Україна понад усе», для якої мають згинути її воріженьки, яка має панувати 
у своїй сторонці. Окрім Київського Патріархату, для нас канонічними є 
Українські Автокефали, деякі рідновірівські спільноти, наші греко-католики. 
Для мене рідними стали християни віри євангельської, в кабінеті Президента 
яких Михайла Паночка відзнайшов на стіні виписані звідкись такі слушні 
слова Карла Маркса: «Якщо людина не знає мову народу, на землі якого 
проживає, то вона є або гостем, або найманцем, або ж окупантом». Муфтій 
ДУМУ УММА Саід Ісмагілов на зауваження з приводу того, що газета 
«УММА» його спільноти видруковується українською мовою, значимо 
наголосив, що це із-за того, що ця мова в Україні є державною і її треба 
вивчати і знати.  

То ж ще раз звернуся до питання: чого це Ви, релігієзнавці, раптом 
прилучилися до процесу постання Церкви Київського Патріархату? 
Насамперед із наших патріотичних міркувань. Це один із виявів нашої 
українськості. Мають свою автокефалію порівняно дрібні грузини, серби, 
болгари, румуни, мають її ті ж москалі, а у нас її останні вкрали і, дивись, ще 
й крадуть при цьому нашу історію, бо ж, не маючи своєї глибинної, не хочуть 
визнати, що десь до ХІІІ-ХІV століть жили разом із лісовими тваринами в 
дрімучих гущавинах тайги. Нас обурювало також усунення після поглинення 
Москвою у 1686 році Київської митрополії на українських теренах 
характерних ознак власне нашого православ’я. А це демократизм церковного 
життя і обрядової практики, гуманізм, соборноправність у вирішення питань 
церковного устрою, європейськість, порівняно висока віротерпимість і 
відкритість до інших релігійних віровчень, українське онаціональнення 
обрядово-культової сфери, церковного мистецтва і певною мірою самого 
християнського віровчення, прийняття на себе (в разі відсутності власної 
державності) функцій національної інституційності. Своє віроповчальне 
вираження українська православність знайшла в працях українських 
богословів ХV- ХVІ століть, зокрема Лаврентія Зизанія, Дмитра Туптала, а 
насамперед - у творчому здобутку Петра Могили. Ці ознаки ми виявили з 
його праць при відзначенні 400-літнього ювілею митрополита. Вони знайшли 
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глибоке висвітлення у працях Петра Могили і про нього, зокрема ще й в 
монографіях нашого професора-науковця Олександра Сагана «Національні 
прояви православ’я: український контекст» (К., 2001) та «Вселенське 
Православ’я: суть, історія, сучасний стан» (К.,2004). Шляхом проведення 
низки наукових конференцій ми прагнули розбудову Церкви Київського 
Патріархату проводити через орієнтацію її на відродження того, що 
вмогилила Москва. В Україні мала постати власне Українська Православна 
Церква, а не домінувати російська із нахабним присвоєнням до свого 
йменування слова Українська. В наших намірах тоді ще було оприлюднення 
з латини перекладених українською мовою богословських праць професорів 
Києво-Могилянської Академії. Шкодую, але не віднайшли фінансові і 
кадрові можливості для реалізації цього проекту. Але ще є час…Ми також 
актуалізували питання перегляду православного календаря, бо в ньому 
значаться святими ті, хто гнобив українців, хто загарбував військово нові 
території для Російської імперії. Треба усунути з Церков йменування 
Казанської. Це ж на честь того геноциду татар волзьких, який пройшовся по 
долі цього народу після загарбання за Івана Грозного у 1552 році Москвою 
Казані. Тоді всіх чоловіків татарської національності у радіусі 40-ка 
кілометрів навколо цього міста було вирізано , включно із хлопчиками, зріст 
яких був більший за діаметр колеса від воза. 

Мені дещо стидно за владику Онуфрія, який свого часу здається був 
моїм студентом, навчаючись на загальнотехнічному факультеті 
Чернівецького університету. Орест Володимирович так і не засвоїв те, що 
другосортність українцям принесе не прийняття ними Православної 
Автокефалії, а понадтрьохстолітнє перебування і залишення на наступне в 
Московсько-Православній колоніальній імперії, що у нього йменується 
канонічністю. Якщо мені із Чернівців прийшлося тікати у 1976 році в 
Житомир від потаємно сповіщеної мені загрози ув’язнення за націоналізм і 
відправки десь до Сибіру, то Березовський направився до Москви вчитися 
там канонічній проросійській богословській діяльності, яка, як виявилося 
пізніше зі слів владики, включає визнання нездатності України мати свою 
Помісну Церкву, пережити Голодомор як покарання українців за їх гріхи, 
сприйняття національного як чогось неістотного, навіть гріховного. Якщо 
земляк-буковинець Онуфрія отець Сидір Воробкевич писав: «Слово рідне, 
мово рідна // Хто Вас забуває, // Той у грудях не серденько, // твердий камінь 
має», то митрополит Березовський заявляє про неблагодатність, недолугість 
української мови для вираження божественних істин. Може для владики то 
так і є, а тому він, воюючи з українською духовністю, відносить носіїв її до 
другосортних. Для мене ж, порівняння митрополита Онуфрія із патріархом 
Філаретом засвідчує другосортність і недалекоглядність саме першого. 

Гадаю, що нав’язана нам Москвою (із-за відсутності чогось іншого) 
дискусія про канонічність/неканонічність не є такою вже й актуальною. 
Успіхи Церкви Київського Патріархату засвідчують правомірність глузду 
російського байкаря Крилова з Моськи, яка тявчить на Слона. Я не шкодую з 
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того, що в ті вже далекі роки підключилися нашим Відділенням 
релігієзнавства Академії наук до процесу постання й утвердження 
Українського Православ’я саме з його характерними рисами на наших 
теренах. Тут у мене ще часто зринає на пам’яті діяльність митрополитів 
Рутського із греко-католиків і Петра Могили із київських православних, які 
близькі були до об’єднання і утворення в Україні Єдиної Християнської 
Церкви. Цю ж ідею підтримував і митрополит Андрей Шептицький, будучи 
згодним навіть поступитися в очоленні цієї Церкви православному 
митрополиту. На догоду Ватикану наші нинішні офісні греко-католики про 
таку можливість навіть не згадують, а заповіт митрополита Йосифа Сліпого 
про Патріархат своєї Церкви посипали нафталіном і поклали на збереження у 
Ватиканські скрині. А то було б надто патріотично, надто по-українськи і в 
додачу ще й по-християнськи, бо ж Ісус Христос закликав бути ОДНО. 

Я починав свою статтю із розмірковувань про похилий і літній вік. То 
ж для утвердження нового у православному житті України (признаюся, що і в 
релігієзнавстві) від керівництва у цьому складному процесі за умов 
розбудови Української України у її Церквах мають відійти ті, хто його 
формував і при цьому часто баламутив. Відбулася зміна цінностей: Україна 
вже скоро 30 років розбудовує свою незалежність в умовах хижого 
остервеніння цьому сусіда-фашиста, який розвал Радянського Союзу 
розглядає як найбільшу трагедію ХХ століття й всіляко прагне повернення 
«русского мира», відродження на нових засадах Московської імперії. Для 
молодих (читаю з цих питань в Інтернеті розмірковування митрополита 
Олександра Драбинка, а сьогодні – заборону їх) вже не так актуальне минуле, 
як наступне. Церква має думати про те, як зберегтися за умов секуляризації, 
постмодерну, глобалізації, інших викликів сучасності, а не дискутувати з 
приводу давно архаїчного питання канонічності. Для Ісуса Христа наявною є 
там його канонічна Церква, де троє зберуться в його ім’я. Тут треба думати 
над тим, як здолати архаїку тисячолітньої літургії, щоб Церква не виглядала 
етнографічним музеєм із незрозумілим за змістом богослужінням, з активним 
підключенням до нього вірян, щоб вона не принижувала людину її гріхом, а 
возвеличувала здобутками її діяльності. У сподіваннях своєї затребуваності і 
для наступних поколінь Церкви мають не протидіяти одна одній, зневажливо 
ставитися між собою, а втілювати в реалії принцип любові до ближнього. 
Такими власне і є характерні риси Українського Православ’я, які чомусь не 
зреалізовують у нас діючі його Церкви, слугуючи частіше тому чужому, що 
принесла Московсько-Православна імперія. 

Інколи дехто наголошує, що такі наші діяння, як релігієзнавців, є 
атеїстичними. Але цим ці дехто засвідчує свою неосвіченість в розумінні 
самого феномену атеїзму, свою філософську неграмотність. Атеїзм – це не 
антитеїзм. Він не тотожний різним формам критики релігії, хоча в минулому 
подеколи й був пов’язаний з ними. Якщо він і є супутником релігії, то не 
тому, що без неї не може існувати, а тому, що витлумачує ті ж, що й вона, 
проблеми взаємодії людини і світу. Термін атеїзм характеризує такі 
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світоглядні орієнтації людини, які утверджують її в бутті, вільному від 
необхідності апелювати до надприродного. Атеїзм цікавить індивідуально-
практичний аспект відношення людини до світу, зокрема питання про те, чи 
вільна людина у своїй діяльності, а чи ж вона знаходиться під абсолютним 
впливом необхідності. Розкриваючи діяльністну сутність людини, 
відображаючи факт утвердження її у своєму дійсному буття, формуючи у неї 
адекватне уявлення про саму себе як частину природи і суспільства, як 
творчу і діяльну істоту, що вирішує проблеми свого буття без опори на 
надприродні чи якісь інші сили, атеїзм постає відтак як специфічна форма 
людинознавства. Ще в давній Греції (а термін атеїзм пішов звідти) були 
філософи, які поставали атеїстами при одночасному сприйнятті віри в Бога. 
Ми в своїх діяннях з утвердження Українського Православ’я поставали 
передусім як захисники його вираження саме на наших українських теренах, 
у самосвідомості саме українських православних, в думаннях і діяннях 
українців.  

Нині часто чуємо звинувачення Української Держави, зокрема 
Президента Петра Порошенка, у нібито незаконному втручанні їх в церковні 
справи при діючому конституційному принципі про відокремлення Церкви 
від неї. Але при цьому ці «звинуватці» (повторюсь тут у міркуваннях) чомусь 
сприймають як належне те, що християнство зробив у нас державною 
релігією (1030-річний ювілей чого відзначали в 2018 році) київський князь. 
То ж приклад Володимира дає нам право на такі діяння в ім’я очікуваного 
майбуття. Нині, коли постає питання утворення Єдиної Української Помісної 
Православної Церкви, я б (повторюся тут) віддав під подвір’я 
Константинопольської Патріархії – Церкви-Матері - Андріївський храм, 
вшановуючи в такий спосіб і першість апостола Андрія у Вселенському 
Православ’ї, і його благий передбачувальний погляд на Київські гори. 
Водночас все ж відбудував би Десятинний храм як перший духовний витвір 
передбачень Апостола, як витвір князя Володимира. Він був би своєрідним 
символічним продовженням Андріївської Церкви, виявом тяглості 
православної традиції і своєрідним діяльним пам’ятником князю 
Хрестителю.  

 
 

2.5 КИЇВСЬКА ПРАВОСЛАВНА СПАДЩИНА У СУПЕРЕЧЛИВОМУ  
ЇЇ СПРИЙНЯТТІ (Олександр Драбинко, митрополит) 

 
Чому відносини України і Росії сьогодні такі драматичні? На перший 

погляд, нинішня драма російсько-українських відносин пояснюється 
радянським минулим та небажанням сучасної України брати участь у 
відродженні СРСР. Відтворення Радянського Союзу дійсно неможливе без 
участі у подібному проекті України. Але виклик України для російської 
імперської свідомості не можна звести лише до відмови нашої країни брати 
участь у відроджені СРСР або ще в якомусь утопічному імперському проекті 
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Росії. Існує й ірраціональне підґрунтя конфлікту. Російській свідомості так 
важко змиритися з політичним суверенітетом України ще й тому, що 
столицею нашої держави є Київ — місто, з якого «пішла Руська Земля». 

Чим є Київ для російської свідомості? Це - своєрідна «точка відліку» 
культурного та державного буття Російської імперії. Тут відбулося хрещення 
Русі. Тут розташовувалася столиця перших християнських правителів 
східнослов’янських земель: Аскольда, Ольги, Володимира та Ярослава. 
Звідси вийшли місіонери і просвітителі, які осяяли решту Русі світлом 
Христової істини. Тут знаходяться головні святині давньої Русі — храм 
Святої Софії та Києво-Печерська Лавра. 

Київ надзвичайно дорогий російському світосприйняттю як символ 
першого, «вступного» розділу в історію держави Російської. Але одночасно 
Київ в очах прибічника великої Росії є історичним непорозумінням і 
подразником. Стародавня столиця Русі повинна була зникнути подібно граду 
Кітежу. Але вона продовжує своє історичне життя, і вже сам факт її 
існування сьогодні суперечить традиційній схемі російської історії, де 
стародавній столиці Київської Русі необхідно було померти подібно зерну, 
щоб з нього «виросла» Русь Московська. 

«Константинополь має бути нашим», – писав Ф. Достоєвський, який 
мріяв про вселенське призначення Росії. Але що тоді говорити про Київ? Як 
може імперська свідомість примиритися з тим фактом, що давня столиця Русі 
є сьогодні столицею іншої суверенної держави? 

Ірраціональне заперечення сучасною Росією української державності 
багато в чому пояснюється саме «київською» проблемою. Визнання 
повноцінності української культури і державності для Росії означає і право 
українського народу на київську спадщину. Але що тоді може стати основою 
для сучасної російської ідентичності? «Часткова участь» у київській 
спадщині, яку тепер доведеться «ділити» на два або й на три народи? Або 
ідеологія євразійства, сформульована діячами російської еміграції у 20-30-х 
pp. минулого століття, яку приймають нині баптисти й адвентисти України 

І Україна, і Росія претендують на те, що їхні національні проекти 
«вкорінені» у Київській Русі. Україна – пряма і спадкоємиця Київської Русі 
вже в силу того чинника, який український поет Євген Маланюк визначав як 
фактор «геокультури». Адже Київська земля і київські святині нікуди не 
зникали. Вони існували й існують на нашій землі. І як би ми не намагалися 
«забути» про Київську Русь і її цінності, але про них кожному українцю 
завжди нагадуватимуть Собор Святої Софії та мощі преподобних, які 
спочивають в печерах Києво-Печерської Лаври. 

Ситуація, в якій знаходиться по відношенню до київської спадщини 
Росія дещо складніша. Фактор «ґрунту» тут скоріше схиляє російський дух 
до євразійської ідеї. Але прихильність православній традиції не дає Росії 
забути про Київ, звідки її народи разом з іншими етносами Київської Русі 
отримали Святе Хрещення. «У житті Росії було чимало болючих ухилів, — 
писав Георгій Федотов. —У Москві нам загрожувала небезпека відірватися 

125



 
 

від вселенського життя в гордому самовдоволенні, в Петербурзі — 
розчинитися в романській, тобто латинській у своєму корені, цивілізації. 
Тепер нам вказують на Азію і проповідують ненависть до латинства» («Три 
столицы»). Якими сучасними видаються ці слова, хоча вони й написані 
майже дев’яносто років тому, у 1926 pоці. І як парадоксально для російської 
свідомості сьогодні звучать наступні слова мислителя: «Але істинний шлях 
дано в Києві: не латинство, не басурманство, а еллінство». 

Київська ідея…Чи має вона надідеологічну цінність і чи може вона 
органічно існувати в контексті православного світогляду? Звичайно ж, вона 
формулювалася протягом багатьох століть і різними авторами. Але для 
церковної свідомості головним залишається те її розуміння, яке було дано 
споконвіку – в епоху святителя Іларіона і благовірного князя Ярослава 
Мудрого. У своєму духовному заповіті Блаженніший Митрополит 
Володимир (Сабодан) звертає увагу на зв’язок «київської ідеї» з відомою 
історіософською формулою Києва як Нового Єрусалима: 

«Усвідомлюючи місце Русі у світовій історії, давньоруські книжники 
символічно ототожнювали її з головним містом держави — Києвом, 
побудованим за часів Ярослава Мудрого за зразком Єрусалима. Так виникла 
«київська ідея», яка намагалася визначити місце Русі та України в світовій 
історії через сприйняття древнього Києва як “Нового Єрусалима”». 

Християнська свідомість середньовіччя з особливим пієтетом 
ставилася до Єрусалима. Місто Ісуса Христа сприймалося як центр або 
священний осередок Землі. Тут згадуються Божі слова, які наводить пророк 
Єзекіїль: Так говорить Господь Бог: це Єрусалим! Я поставив його серед 
народів, і навколо нього — землі (Єз. 5:5). Такий само погляд на статус 
Єрусалима як центра Землі пізніше підтверджувався як християнськими 
духовними письменниками, так і символічними картами середніх віків, де 
священне місто зображувалося в центрі Землі. 

«Звідси силою і допомогою небес засвітило СВІТОВІ, Подібно до 
сонця, спасительне Слово», — писав про Єрусалим древній церковний 
історик Євсевій Кесарійський. Як місто Спасителя Єрусалим сприймався 
«містом спасіння». У 327 р. туди здійснила паломництво мати Костянтина 
Великого — Єлена. З тих пір Святий Град стає місцем постійного 
паломництва християн, яке набуло масового характеру після його 
завоювання хрестоносцями у 1099 р. 

Але паломництво не було єдиним способом дотику до його пам’ятних 
благодатних місць. Упізнавши в Єрусалимі головну святиню світу, 
християнська свідомість поставила перед собою й іншу задачу: наблизити його 
сакральний простір до простору свого реального життя. Так виникла ідея 
«перенесення» Єрусалима до Константинополя, а пізніше в інші християнські 
міста, в тому числі й в Київ. Завданням такого сакрального проекту було не 
продублювати, а саме відтворити просторову ікону святого міста, створити 
архітектурний список або образ Єрусалима. Але виникає питання: Як це 
можливо? Адже слава «нової» святині неодмінно мала вступити в конфлікт зі 
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славою святині первісної (з якої, власне, і «знімався» архітектурний «список»)? 
Якщо подібний конфлікт і міг мати місце, то виключно в силу 

політичних причин. Створюючи архітектурні «ікони» Єрусалима або інших 
сакральних міст, ідейні натхненники будівництва нових християнських 
столиць спиралися на спільну богословську логіку іконовшанування: честь, 
що підноситься образу, сходить до першообразу... 

«Київ — Новий Єрусалим». Ця ідея бере початок з епохи Ярослава 
Мудрого, коли Київ був побудований за зразком Константинополя і 
Єрусалима. «У центрі Єрусалима, — писав Блаженніший Митрополит 
Володимир (Сабодан), — знаходилася його головна святиня — старозавітний 
храм (пізніше, після його руйнування римлянами, такою святинею стане 
Храм Гробу Господнього). З ним були пов’язані Золоті ворота — ті самі, 
через які в Єрусалим увійшов Христос. Ця ж смислова площина — головний 
храм столиці і Золоті ворота — характерні для містобудівної схеми 
Константинополя і Києва» («Пам’ять про Новий Єрусалим: київська 
традиція». - 2009). 

Ідея «Нового Єрусалима». Ця ідея була перейнята давньоруськими 
книжниками у Візантії, де вона використовувалася переважно в контексті 
політичного богослов’я, щоб продемонструвати, що ромейська монархія — 
історична наступниця царства Давида і древнього Ізраїля. Але тут мало місце 
не сліпе копіювання, а усвідомлений вибір. Як відомо, Константинополь 
визначав себе за допомогою подвійної історіософської формули: як Новий 
Рим і Новий Єрусалим. Таким чином, давньоруські книжники могли обрати 
три моделі символічної самоідентифікації: 

• проголосити Київ «Новим Римом»; 
• закріпити за Києвом статус «Нового Єрусалима»; 
• або ж, подібно Константинополю, проголосити столицю Русі 

одночасно і «Новим Римом», і «Новим Єрусалимом». 
Як відомо, варвари особливо любили пишні титули... До честі 

давньоруських книжників, Київ відмовився від урочистої титуляції Києва як 
«Нового Рима». В «Слові про Закон і Благодать» Рим, Єрусалим, 
Константинополь представлені як символи трьох історичних епох, але у 
складній смисловій системі образів Русь дійсно протиставляється Візантії як 
«нове» — «старому». Потрібно віддати належне живому релігійному почуттю і 
високій богословській культурі святителя. Оскаржуючи ексклюзивні права 
Константинополя на світове політичне і духовне панування, він робить це, 
спираючись на новозавітню теорію універсального освячення Христом всього 
людського роду. 

«Москва — третій Рим» — проголосить в першій половині XVI ст. 
насельник псковського Єлеазарівського монастиря Філофей. А Київ XI століття 
здійснив інший вибір, віддавши перевагу єрусалимській історіософській 
формулі. Чим обумовлювався такий вибір? Адже Київ часів Ярослава Мудрого 
в політичному відношенні був набагато ближче до державної величі Візантії, 
ніж Москва XVI століття. 

127



 
 

Тут історично виявила себе і була зафіксована відмінність двох типів 
православної ментальності - київської і північноруської. Ідея «Нового Рима» 
асоціювалася з традицією політичної могутності Римської імперії. А ідея 
«Нового Єрусалима» — з релігійною традицією і з ідеєю священного союзу 
між людиною і Богом, яка для середньовічної свідомості була пов’язана з 
біблійним образом Єрусалиму. Москва часів старця Філофея прагнула до 
світового православного панування й обрала собі відповідну історіософську 
формулу «третього Рима». А Київ, який в XI ст. ще дуже гостро переживав 
новизну християнської віри, — обрав пріоритет релігійного, церковного 
ідеалу і ототожнив себе з ідеєю «Нового Єрусалима». 

Держава і Церква... Хоча в візантійських теоріях вони перебували в 
абсолютній гармонії або «Симфонії», в реальності державним мужам і 
церковним ієрархам Візантії постійно доводилося обирати між цими двома 
головними началами роменського життя. Аріанство, монофізитство, 
іконоборство... Навряд чи можна знайти хоч одну єресь, яка б не намагалася 
поширити свій вплив у Візантії, прикриваючись інтересами держави. 
Звернувшись до історії православ’я у Східній Європі, легко помітити, що 
вибір «єрусалимської» або «римської» ідеї не був випадковим. Концепція 
«третього Рима» призвела до секуляризації церковної свідомості й 
перетворення Церкви в частину державної машини в епоху Петра Першого. 
А вірність ідеї «Нового Єрусалима» надихнула український народ на 
створення особливої, соборної моделі церковності, яка була характерною для 
життя Київської Митрополії до 1686 р. 

«Новий Єрусалим» і «Новий Рим». Чи насправді настільки такі різняться 
ці історіософські формули? Адже, як було вже сказано вище, Константинополь 
іменувався «Новим Єрусалимом» не тільки в силу релігійного ідеалу, але і в 
суто політичних цілях: як доказ своєї богообраності за прикладом 
старозавітного Ізраїлю? Щоб краще зрозуміти відмінність «римської» та 
«єрусалимської» формул потрібно пам’ятати, що Єрусалим у давньоруській 
свідомості не завжди ділився на земний і небесний. Як в силу віддаленості і 
екзотичності Єрусалима земного, так і в силу змістової багатогранності його 
образу в Біблії, де земне місто часто ототожнюється з Єрусалимом Небесним... 

У багатьох літературних пам’ятках Давньої Русі і наступного часу Київ 
називається як «новим», так і «другим» Єрусалимом. Але в традиції все ж взяв 
верх перший варіант символічної самоідентифікації: «Київ — Новий 
Єрусалим». І це прикметно. Вираз «другий Єрусалим» вказує на 
«горизонтальну» систему відліку, коли перше за рахунком земне місто 
успадковує друге. А вираз «Новий Єрусалим» свідчить про «вертикальну» 
лінію спадкоємства, коли маніфестується зв’язок не тільки із земним містом, а й 
із таємничим Небесним Єрусалимом, описаним у книзі Одкровення Івана 
Богослова. 

«Київ — мати міст руських», — стверджує «Повість врем’яних літ». 
Згідно з широко розповсюдженою інтерпретацією автор тексту літопису має 
на увазі, що Київ, подібно матері, породив інші міста на Русі. Але цей образ 
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може містити в собі й іншу — біблійну — конотацію: А вишній Єрусалим — 
вільний, він мати всім нам (Гал. 4:26), — пише в посланні апостол Павло. 

Загальновідомо, що стародавній Київ будувався за принципом 
константинопольської та єрусалимської архітектурної «матриці». Але уважно 
проаналізувавши простір стародавнього Києва та систему розписів Софії 
Київської, можна стверджувати, що столиця Русі будувалася ще й як 
відображення «нового» або «вишнього» Єрусалима. 

І я, Іоан, побачив святе місто Єрусалим, новий, що сходив від Бога з 
неба, приготований, як наречена, прикрашена для чоловіка свого. І почув я 
гучний голос з неба, який говорив: ось, скинія Бога з людьми, і Він буде жити 
з ними; вони будуть Його народом, і Сам Бог з ними буде Богом їхнім(Одкр. 
21:1-2). 

«Будуючи Київ як ікону цього таємничого міста, — писав 
Блаженніший Митрополит Володимир (Сабодан), — невідомий натхненник 
системи розписів собору Святої Софії дав розпорядження прикрасити Оранту 
грецьким написом з 45 псалма:«Бог посеред нього; і не захитається, Бог 
допоможе йому зранку» («Пам’ять про Новий Єрусалим: київська традиція». 
- 2009). 

Переклад тут певною мірою утаємничує зміст, який містив в собі цей 
напис для людини середньовіччя. У християнській традиції Пресвята 
Богородиця шанувалася як покровителька міста. А саме слово місто (поліс) 
грецькою мовою — жіночого роду. Таким чином, буквальний граматичний 
сенс напису стосувався не тільки Богородиці, але й «поліса-Києва». 

Як бачимо, для творців київської ідеї часів Ярослава Мудрого 
головним була не політична могутність, а близькість до Бога. «Бог посеред 
його, і не захитається», — ці слова наче відсилають нас до відомих слів 
Одкровення: «Ось, скинія Бога з людьми, і Він буде жити з ними». 

Політичні й державні інтереси в цій системі мислення чітко 
підпорядковані релігійним. І в цьому полягає певна особливість київської ідеї 
в усі часи та епохи. Ототожнюючи Київ з Єрусалимом, вона завжди нагадує 
людині про сенс життя: обоження і свободу, без якої це обоження недосяжне. 

«Київ має бути наш»?!— стверджують сучасні ідеологи євразійства. 
Але, прагнучи отримати владу над давньою столицею Русі, вони не 
замислюються над тим, що зміст київської ідеї протилежний їхнім 
прагненням. «Ми — прямі нащадки Київської Русі», — кажуть вони, але 
забувають, що справжня Київська спадщина — це система цінностей, що 
виросла з релігійного ідеалу Нового Єрусалима. 

Давній Київ був чужий духу національної замкнутості та ізоляціонізму. 
Навпаки, починаючи свій християнський шлях, Київська Русь була жертовно 
відкрита впливу Візантії й решти християнського світу. Підпорядкована 
Константинополю, Церква мала автономний статус і, користуючись 
свободою, могла повчати князівську владу, нагадуючи їй про те, що царство 
кесаря має кінець, а Царство Боже простягається у вічність. Зрештою, не міг 
народитися в лоні цієї щедрої природи гнітючий для особистості дух 
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колективізму, який пізніше привів до створення авторитарних форм 
державності в російській історії... 

«Настільки ж безсумнівним є, нарешті, — пише протоієрей Олександр 
Шмеман, — наявність у Київській Русі й справжньої культури — по 
відношенню до неї московські віки можуть навіть розглядатися як занепад... 
У Києві відчувається свідома тенденція — створити культуру, повністю 
оволодіти християнською та еллінською спадщиною».«Слово про Закон і 
Благодать» митрополита Іларіона, проповіді Кирила Туровського, «Слово о 
полку Ігоревім»...Хоча київська культура й мала спочатку наслідувальний 
характер, перелічені вище літературні пам’ятки свідчать, що з часів Ярослава 
Мудрого візантійська традиція на Русі стала сприйматися не пасивно, а 
творчо... 

Кому належить Київська спадщина? Відтоді як у 1903 р. було 
опубліковано відому статтю Михайла Грушевського про схему «русскої» 
історії, наукові дискусії з цього питання між істориками різних шкіл не 
припинялися. Однак з церковного погляду важливо не те, кому належала 
духовна спадщина Київської Русі, а те, в яких відносинах щодо неї 
перебувають українська та російська культури сьогодні. 

Київський досвід — це не почесний орден на історичному мундирі 
нашої культури, а реальні виклики сучасного церковного та культурного 
життя. А відтак має сенс відкинути історичні суперечки й поставити собі 
запитання: у чому наше нинішнє життя принципово відхилилося від 
київського досвіду, і як ми до нього можемо повернутися? 

«Київське християнство для російської релігійної свідомості, — писав 
колись філософ Георгій Федотов, — маєте саме значення, що Пушкін для 
російського художнього сприйняття: значення зразка, золотої міри, царського 
шляху»... «Російська релігійна свідомість», приклад Пушкіна...  

Я прекрасно розумію реакцію людини української культури на це 
твердження Федотова. Але давайте припинимо суперечку про терміни та 
імена і почнемо з нашими братами по православній вірі змістовний діалог. 

Київ неможливо повернути силою зброї. Це призведе тільки до ще 
більш трагічної ситуації між нашими православними народами, коли сили 
взаємної ненависті переможуть силу, яка все ще об’єднує наші культури. Але 
до Києва можна й потрібно повернутися духовно: звернувши погляд на ту 
давню духовну та культурну традицію, яку він собою уособлює. 

«Україна епохи бароко відступила від Давнього Києва, культура якого 
органічно виростала з візантійського джерела», — стверджують російські 
дослідники. «Щодо Київської Русі епоха Московської Русі може і повинна 
розглядатися як епоха занепаду», — можемо послатися ми у відповідь на 
думку низки російських богословів, які різко критикували вузькість 
націоналістичної свідомості Московської Русі. Але цей діалог буде 
безплідний, доки кожен із нас по-справжньому не захоче звернутися до 
змісту київського досвіду. 
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Відкинемо ж взаємні докори та ненависть і спробуємо вирішити 
непросту проблему наших взаємин по-християнськи, з належним смиренням 
і критичним сприйняттям власного історичного шляху. Не забуваймо: знайти 
вічний,духовний Київ можна не шляхом ненависті, а благодатною силою 
любові, яка, за словом апостола, не заздрить, не шукає свого, не гнівається, а 
радується істині, всьому йме віриі все терпить (див.: 1 Кор. 13:4-8). 

Христос же, вічне джерело всілякої любові, нехай буде із усіма нами! 
 
 

2.6 АРТИКУЛЯЦІЯ ПРОЕКТУ «РУССКИЙ МИР» -  
НОВОЇ ФОРМИ «РУССКОЙ ИДЕИ» ( Володимир Гуржи) 

 
Сьогодні конкуренція у світі проходить не тільки в економічному, 

військовому і політичному, а й у ціннісному вимірі. Для альтернативних 
аксіологічних проектів домінування західних, секулярних цінностей нині 
виглядає вже не так переконливо, як раніше. Якщо виходити з перспектив 
роздумів авторів монографії “Вододіли секуляризації. Західний 
цивілізаційний проект та глобальні альтернативи”, у світі формуються 
альтернативні Заходу ціннісні проекти, що претендують на глобальний 
статус, маючи своє релігійне осерддя. Насамперед мова йде про ісламський 
проект - турецький (реалізується за допомогою Інституту Юнуса Емре), ІДІЛ 
(як маргінальний і радикальний прояв)), російський («русский мир») і 
китайський («Серцевинні цінності»), які кидають виклик основам Західної 
культури, що робить культурні кордони даних проектів потенційно 
конфліктними зонами. В даному параграфі ми зробимо лише уточнення 
витоків і сутності проекту «русского мира», покажемо його претензії на 
глобальний характер і розкриємо сутність його мобілізаційного потенціалу.  

Значущість даної теми обумовлена майже повною відсутністю праць, 
які б чітко показали, як працює технологія “русского мира”, як проходить 
соціальна мобілізація і розгортання конфліктних ситуацій на основі 
цінностей, що просуваються цим проектом. Наразі більшість дослідників 
сконцентровані на “розвінчанні” імперативів “русского мира”, що, на думку 
автора, є неефективним. Смислове наповнення проекту “русский мир” є 
“фактом” для носія цих уявлень і не потребує для нього якоїсь верифікації, 
більше того - має емоційний відгук і стійкий зв’язок із уявленнями носія про 
своє минуле і образ майбутнього. Більше того, носії проекту відстоюють 
право мати ці уявлення і обстоювати їх навіть зі зброєю в руках по всьому 
світу, а самій “константі” цієї візії надають міцний інструментарій з метою 
утвердження й обґрунтування територіальних зазіхань. В даному випадку 
використання релігійної риторики і символіки набирає всезагальний 
характер, Цим зазіханням надають сакральний статус. Це в свою чергу 
дозволяє “русскому миру” мобілізувати під свої знамена широку аудиторію 
незалежно від політичних уподобань її членів і соціальної диференціації. 
Автором статті проект “русский мир” інтерпретується як нова форма 
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російської національної ідеї, яка завжди, хоча б частково, мала релігійно-
міфологічне ядро та була пов'язана із уявленнями про якусь обраність саме 
російського народу.  

Наші уявлення про світ-довкілля даються нам такими, яким він 
описаний в культурній традиції. Підтримка уявлень про світовий порядок 
залежить від того, як точно ми його наслідуємо. Ці уявлення або вірування 
вимагають підтримки, упорядкування та наступності у сучасників. Адже з 
часом деякі вірування можуть слабшати або зникати взагалі. Тому для їх 
підтримки необхідні значні зусилля сучасників. Відповідно, уявлення про 
світ повинні бути закодовані в певну форму, прийнятну і легку для 
сприйняття. Ви дієте, засвідчуючи дійсність уявлень про світ, який, у свою 
чергу, формує вас. Тим самим формується тип людини, яка поза і без цих 
уявлень може не існувати зовсім. 

У процесі об'єднання певних територій з'являється домінуюча 
традиція, яка витісняє інші, маргіналізує їх. Але при цьому, для 
конструювання стійкої цілісності соціального об'єднання, домінуюча 
традиція має виконувати інтегруючу функцію, об'єднуючи навколо себе 
іноді протилежні смисли, які були нею ж витіснені зі статусу домінуючих 
на локальній території. Зрозуміло, що така об'єднуюча традиція завжди 
кореспондує з панівною ідеологією епохи, символічно з нею пов'язана та є 
релевантною історичним викликам. Згодом, коли відбувається уніфікація 
культури, а підтримка всього спектра “маргінальних” практик більше не є 
необхідною, з'являється більш досконала й до певної міри сконструйована 
культурна традиція. Відбувається модернізація тотальності культурних 
практик, які орієнтуються на підтримку цілісності вже нових уявлень про 
світ. Саме розуміння суспільної єдності, спільної історії, традиції, зв'язку в 
межах народу й простору, що спирається на колективну ідентичність в 
межах культурної традиції і складає ядро “національної ідеї”. 

«Русская идея», тобто уявлення про російську винятковість і претензія 
на глобальний характер російських цінностей, є набором екзистенційно 
граничних мотивацій, настанов і цінностей, які виражаються в спільності 
людей, готових такі цінності приймати і відстоювати. Саме вони зокрема 
дають відповіді на такі глобальні питання: «Що значить бути “русским”?», 
«Що варто робити, щоб стати “русским”?», «Як облаштувати світ на основі 
цінностей «русского мира»?».  

На початкове формування «русской идеи» вплинула смислова 
інтерпретація саме з позиції росіян ряду подій (самі ж події з часом стали 
“константами” специфічної візії російської історії): 1) захоплення 
Константинополя і прийняття Ферраро-Флорентійської унії створили в 
мисленні людей екзистенційно граничну ситуацію, яка сприяла 
формуванню ідеї Москви як території “істинного” християнства, єдиної 
легітимної церкви, що допомогло сформувати ідентичність і легітимізувати 
власні уявлення про світ, створити інститути церкви та держави у Московії; 
2) майже кожна ситуація "зіткнення з іншим", як військова (наприклад, 
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нашестя Мамая, вторгнення поляків або військ Наполеона), так і теоретико-
догматична (Ферраро-Флорентійська унія, реформа Нікона та ін.) 
створювали екзистенційно граничну ситуацію, яка ставила під сумнів чинні 
уявлення про світ, що в розумінні носіїв цих уявлень автоматично означало 
спростування уявлень про дійсність і людське існування.  

Російська візія ідеологеми “Третього Риму” стала одним з перших 
втілень “русской ідеї”, що допомогла її носіям артикулювати уявлення про 
себе та власне місце у світі, постала своєрідним ґрунтом, на якому в 
подальшому культивувалась російська ідентичність та історія. 

Наступна форма втілення російської національної ідеї пов'язана із 
радянською ідеологією. Процес цілеспрямованого конструювання 
радянської дійсності спільнотами людей передбачав, внаслідок появи певної 
солідарності (ідентичності) – утворення «радянської людини» і нової 
культурної традиції. При цьому в межах традиції колективна ідентичність 
проявляється у вигляді цілісного уявлення про себе (питання історичної 
місії Росії), під час зустрічі з чимось іншим (Заходом), відмінним від себе 
самого. Месіанська роль пролетаріату в ідеологічній доктрині марксизму-
ленінізму вдало вкладається в міфологічну за своєю суттю матрицю 
релігійної ідеологеми про російську винятковість та підживлювала 
створення нового варіанту національної ідеї. 

Культурну традицію, реалізовану у радянській практиці, ми 
пропонуємо розуміти як нову артикуляцію «русской идеи», що є одним із 
теоретичних переконань, які обґрунтовуються у даній статті. Характерним 
інструментом впровадження цієї культурної традиції була атеїстична 
ідеологія, передумови формування якої ми вбачаємо у релігійних пошуках 
російської інтелігенції на межі XIX-XX століть, яка, проте, містила в собі 
серцевину радянського ідеологічного наративу – «секуляризовані» уявлення 
про обраний народ та його особливу місію. 

Прагнення СРСР стати єдиним носієм істини для своїх громадян 
спричинило ритуалізацію дійсності та заміну звичної релігійної обрядовості 
та усталених релігійних практик новими, радянськими. Узагальнюючи 
свідчення та міркування відомих філософів та діячів, які в безпосередній 
спосіб спостерігали життя в СРСР й водночас залишались недосяжними для 
його ідеологічної машини, можна виділити наступні напрями ритуалізації 
радянської дійсності: 1) антирелігійна пропаганда, переслідування 
релігійних діячів і знищення храмів; 2) заміна релігійних свят на світські й 
наповнення старих обрядів та традицій святкування новими смислами; 3) 
сакралізація постаті Вождя та місця його поховання; 4) визначення 
сакральних місць для формулювання постулатів радянського способу 
життя, зокрема: трибуна Мавзолею, а пізніше й трибуни з'їзду Компартії, 
могили загиблих революціонерів та ін. 

Розпад Радянського союзу створив ситуацію ціннісного вакууму в 
мисленні населення. Цінності, які ще вчора вважали підставою остаточних 
мотивацій, сьогодні перестали існувати (про що вже йшла мова вище - поза 
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уявленням про радянську дійсність радянська людина виявилась повність 
дезорієнтована і не затребувана у новому світі). Колишні радянські 
республіки почали створювати національні держави. Росія ж при цьому 
пробувала перейти до ліберальних цінностей і ринкової економіки, що 
заново актуалізувало суперечку про Західні цінності всередині Росії. Саме 
як відповідь на подібні запити й почала формуватися доктрина “русскій 
мир”. 

Як і її історичні попередники, ця доктрина містила у собі міфічне 
ядро, сформоване щодо уявлень про релігійну винятковість російського 
народу. Вона була безпосередньою спадкоємицею радянської міфологеми 
про радянський народ як «нову історичну спільність». 

Переважна більшість радянських ритуалів та практик були 
“всмоктані” “русским миром” й в переосмисленому вигляді продовжують 
зберігатися та функціонувати в Росії вже XXI століття. Але тепер, із 
втратою сакральності першого з ключових радянських свят - Дня Жовтневої 
революції, функцію "початку нового світу" перебрало на себе свято Дня 
Перемоги (9 Травня). Ця функція закріплюється в колективній пам'яті 
народу через проведення щорічних військових парадів, історичну 
реконструкцію ключових битв Другої світової війни, поширення та 
утвердження в суспільній свідомості думки про визначальну роль 
російського народу у здобутті перемоги над гітлерівською Німеччиною як 
абсолютним злом.  

Постійно відтворюючи екзистенційно граничну ситуацію, держава 
впливає на ключову потребу своїх громадян у відчутті глобальної безпеки. 
Цікаво, що символічне відтворення наразі посилюється реальним 
відтворенням таких граничних для існування нації ситуацій через участь 
Росії у військових конфліктах по всьому світу та її безпосереднє втручання 
в справи України, що також мотивується та подається як забезпечення 
безпеки та злагоди всередині самої Росії. Порівняльний аналіз символічних 
та реальних відтворень екзистенційних ситуацій у практиках ідеологічних 
організацій сучасної Росії - перспектива подальших досліджень цієї теми.  

Доктрина "русский мир" офіційно не має жорсткого зв'язку із 
державними чи церковними кордонами. Проте, незважаючи на зв'язок із 
політичними і церковними колами Російської Федерації, вона, як ідеологія, 
може використовуватися не тільки офіційними представниками держави і 
церкви, а за певних обставин навіть представляти для них загрозу. Адже 
світоглядно-ціннісний потенціал «русского мира», який наразі 
використовують для мобілізації антизахідних рухів, надаючи їм базис для 
теоретичного обґрунтування власних переконань, з часом може бути 
використаний і проти державного устрою самої Федерації. 

Для сучасного розуміння «русского мира» в Росії характерними є 
кілька ключових смислів, які виступають в ролі граничних установок і 
мотивацій. По-перше, реактуалізовано уявлення про Москву як територію 
“істинного” православ'я, єдиної істинної церкви, що зберегла свою 
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автентичність і «віру предків». По-друге, абсолютизується значимість 
Перемоги у Другій світовій війні і її роль в політичному світоустрої. 
Фактично після Другої світової війни був сформований сучасний світ, 
визначені основні права людини, розпалися останні імперії і з'явилися нові 
держави, сформувалися інститути міжнародної влади і було сформовано 
міжнародне право. Відтак абсолютизується роль «Дідів» в акті творіння 
нового післявоєнного світу, проте вже без реактуалізації комуністичних 
символів, але із збереженням таких, які б пов'язували дорадянський період 
з сучасністю (Георгіївська стрічка і акція «Безсмертний полк»). Обидва ці 
уявлення в сумі показують нові технології розгортання конфліктних 
ситуацій, ґрунтуються на глобальній конкуренції в площині цінностей.  

Відтак, з точки зору московського бачення реалізація доктрини 
"русский мир" в Україні передбачає інтеграцію українських територій в 
смисловий простір, в якому українська історія та ідентичність практично 
повністю відсутні і тим самим веде до ліквідації української державності, в 
тому числі і в разі навіть «м'якої» (суто ідеологічної) реалізації. Проект 
"русский мир", так само несе загрозу для всіх оточуючих Російську 
Федерацію країн, тому що в рамках проекту «русский мир» їх суверенітет 
й існування в цілому ставиться під сумнів, адже, в уявленнях і смислах 
“русского мира” вони всі частини його єдиного простору. Це дозволяє 
поставити питання про необхідність більш детального вивчення проекту 
«русский мир» з метою мінімізації ризиків національної безпеки і 
територіальної цілісності всіх суміжних держав. 
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2. 7 КОНСТИТУЮВАННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ  
ЯК ЧИННИК ЗМІЦНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (Сергій Здіорук) 
 
Для Української нації характерно, що ідеї єдності на релігійному ґрунті 

виступають на передній план і стають суперактуальними переважно у 
переломні історичні періоди, коли настають критичні загрози національній 
безпеці та виявляється нагальною потреба в консолідації Українського 
народу, відображаючи у такий спосіб споконвічні прагнення українців до 
власної незалежності. Цілком закономірно, що в сучасних умовах 
функціонування Української Держави, відновлення культурно-духовних 
самобутніх традицій нації та зростання її історичної самосвідомості, 
надзвичайної популярності набуває ідея творення національної Церкви, що є 
невіддільним елементом національної ідеї або, як рельєфніше це можна 
назвати, стратегією національного поступу. Тому конституювання 
Православної Церкви України як єдиної національної православної інституції 
вповні відповідає сучасним реаліям буття нації. А її справжнє призначення – 
працювати на благо Українського народу та, обстоюючи національні 
інтереси у складних перипетіях геоконфесійних відносин, зміцнювати 
національну безпеку Української Держави. 

Сучасний період демократичних трансформацій Українського народу 
вимагає вдумливого та ґрунтовного аналізу релігійних цінностей, вивчення 
етноконфесійної специфіки релігії в Україні й усвідомлення та врахування 
релігійних чинників у національній стратегії свого розвитку. Етноконфесійна 
специфіка релігії стимулюється необхідністю потреб нації у власній 
релігійній структурі, суттєво допомагає її самоусвідомленню як самоцінності 
та самодостатності, а відтак є могутнім чинником розбудови власної 
національної держави як повноправного і рівноправного суб’єкта 
міжнародних відносин [11, C. 111]. 

Протягом 2018 року здійснювалися надважливі заходи щодо зміцнення 
духовного фундаменту Українського народу й остаточної нейтралізації 
політико-ідеологічного впливу Росії на Українську Державу в умовах 
гібридної війни. Кількасотлітня боротьба й багатомільйонні жертви 
Української нації принесли нарешті очікувану Свободу. 

Як відомо, з часу офіційного прийняття християнства в Русі 988 року 
Православна Церква була в юрисдикції Константинопольського Патріарха. 
Але вже в тих часах Київськими митрополитами ставали русини-українці: 
Іларіон (1051-1054 рр.) та Климент Смолятич (1147-1154 рр.). Примітно, що 
друге самостійне поставлення митрополита в автохтонних Українських 
землях припадає якраз на рік, під яким в Іпатіївському літописі лише вперше 
згадується Москва. Це є вічно болящою колючкою у тілі російської церкви, 
що нагадує їй і всьому світові про споконвічні права Української Церкви й, 
зокрема, найстаршої її Київської митрополії, котрі були по-злодійському 
перебрані від неї через понад 540 літ московськими сатрапами. 
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Чому такими важливими є всі віхи становлення Української Церкви? А 
тому, що вже перші Київські митрополити вважалися «загальними 
пастирями» всієї Руської землі й згідно з 34-м Правилом святих Апостолів 
«мали право: 1) утворювати єпископські катедри; 2) висвячувати єпископів; 
3) скликувати єпископів, на собори і головувати на соборах...». Тобто 
перебуваючи в канонічній юрисдикції Константинопольського Патріарха, 
Київська Митрополія користувалася справжньою автономією з самих 
початків її заснування. 

Релігія в Україні давно набула етноконфесійної специфіки. Але 
багатьом (у тому числі й релігійним діячам) не дає змоги її бачити 
зашореність ідеологемами минулих десятиліть, а навіть століть. Бо тепер, 
коли в нашу історичну пам'ять і політичну культуру повернуті надбання 
таких видатних творців, як Б. Антоненко-Давидович, М. Аркас, С. Бандера, 
Г. Боплан, Т. Бульба-Боровець, Б. Вітошинський, І. Власовський, Б. 
Гаврилишин, М. Грушевський, Д. Донцов, Д. Дорошенко, Є. Коновалець, В. 
Косик, І. Крип'якевич, М. Міхновський, І. Огієнко, Л. Ребет, У. Самчук, В. 
Старосольський, Я. Стецько, В. Стус, Д. Яворницький та десятки й десятки 
інші, ми маємо більш повне уявлення про ті нещадні надзвичайні 
викривлення й перекручення історії України, які були зроблені протягом 
століть на догоду Російській імперії. Радянська імперія повністю успадкувала 
«родимі плями імперіалізму» і мало сприяла з’ясуванню правдивої картини 
політичного й культурного буття національною історіографією. 

Кожна нація має право на задоволення релігійних потреб і з 
необхідністю формує свою Церкву. Цю тезу наглядно й яскраво засвідчує 
історичний досвід Вселенського Православ’я. Всі з нині діючих і визнаних 
чотирнадцяти автокефальних Помісних Православних Церков здобували 
свою незалежність певного, часу в контексті політичного та соціально-
економічного розвою відповідних країн. 

Найвищі органи церковної влади РПЦ визнають і стверджують, що 
Російська церква 1448 року стала самостійною (звичайно, самочинно й не 
питаючи ні в кого ні дозволу, а ні благословення). Понад 140 років вона була 
неканонічною й ніким не визнавалася. 

Як бачимо, РПЦ засвідчує повністю самовільне походження своєї 
автокефалії, але тут же відмовляє у такій іншим національним Церквам, у 
тому числі й Українській. Тим самим РПЦ грубо порушує 34-те Правило 
святих Апостолів, яке гласить: «Єпископам усякого народу належить знати 
першого з. них і визнавати його за. главу та нічого, що перевищує їхню владу, 
не творити без його розсуду...». 

Лише 1589 року самочинно та силою встановлено московське 
патріаршество, але ще впродовж майже 100-а років Київська кафедра була в 
юрисдикції Константинополя. Велику ролю в збереженні нею такого статусу 
зіграло запорізьке козацтво. Доля Церкви в Україні тісно пов'язана з 
діяльністю гетьманів Петра Конашевича-Сагайдачного, Богдана 
Хмельницького, Івана Виговського, Юрася Хмельниченка, Івана 
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Брюховецького, Петра Дорошенка та Івана Самойловича. За гетьманства 
останнього й було скликано елекційний Собор 8 липня 1685 року, який обрав 
митрополитом Київським родича Самойловича Луцького єпископа Гедеона 
(князя Святополка Четвертинського). Рівно через чотири місяці він 
присягнув у вірності московському цареві та патріархові. 

Так скінчилася більш як 30-літня (!) боротьба за підпорядкування 
Київської митрополії Москві вже після приєднання України Росією 1654 
року. Духовенство противилося до останньої можливості навіть після 
повного перебирання Москвою світської влади в Україні, адже воно 
прекрасно розуміло, що залежність буде не номінальною, як від 
Константинополя, а цілком реальною. І, дійсно, від цього часу наступає 
страшна руїна духовності, освіти, культури й усіх атрибутів державності 
Української нації. Не оминула вона й Церкву. З величезної Митрополії, котра 
в десятки разів перевершувала свою Матір-Церкву – Вселенський 
Патріархат, вона була перетворена на звичайну єпархію Російської імперії, 
архіпастир якої був позбавлений навіть митрополичого сану. 

Українська Революція 1917-1921 років дала можливість національному 
оновленню, включаючи релігійне життя. Вже в березні 1917 року 
створюється Виконавчий комітет духовенства і мирян, який ставить 
завдання, скликати Всеукраїнський Церковний Собор для відокремлення 
Української Православної Церкви. До речі, ці факти відкидають ще один 
політичний міф про те, що нібито лише жовтневий переворот в Росії 
сколихнув національне життя «тюрми народів». 

Для безпосередньої організації Собору в листопаді 1917 року 
створюється комітет, який потім перетворюється на Всеукраїнську 
Православну Церковну Раду (ВПЦР). Собор відбувався 1918 року, але 
внаслідок реакційних і монархічних позицій більшості єпископів автокефалія 
не була проголошена, вдовольнилися «церковною областю її (тобто РПЦ. – 
авт.) з особливими перевагами на засадах автономії» (Положення про 
тимчасове управління Православної Церкви на Україні, ст.1). Не допоміг 
Українській Церкві і декрет Петлюрівської Директорії від 1 січня 1919 року, 
оскільки після окупації України військами Денікіна влітку того ж року 
українське священство підлягало жорстоким репресіям. І тільки 5 травня 
1920 року пленум ВПЦР проголосив автокефалію Православної Церкви в 
Україні, а Всеукраїнський Православний Церковний Собор 14 жовтня 1921 
року затвердив її та обрав свого митрополита Василя Липківського. 

Та не довго Україна мала свою Церкву, її повністю розгромили 1930 
року, пов’язавши діяльність Церкви із сфабрикованим процесом Спілки 
визволення України (СВУ). У 20-х роках УАПЦ мала 34 єпископи. З них 28 
було репресовано: чотирьох розстріляно, решта згинули в радянських 
концтаборах. Жертвами комуністичного терору стали більше двох тисяч 
священнослужителів УАПЦ та десятки тисяч її вірних. 

В новітню добу демократичні перетворення дозволили зібрати 20 
жовтня 1989 року у Львові собор священиків УАПЦ та прихильників УАПЦ 
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– священиків РПЦ, який проголосив відродження в Україні Української 
Автокефальної Православної Церкви, оскільки буття її взагалі не 
переривалось, позаяк вона існувала деякий час у підпіллі та завжди в 
діаспорі. Затвердив проголошення відродження УАПЦ в Україні 
Всеукраїнський Собор, що відбувся у Києві 5-6 червня 1990 року. До речі, 
автор цих рядків був учасником цього Собору, що ухвалив надзвичайно 
важливі для життя Церкви організаційні рішення. 

І вельми значимо, що вперше в історії Української Держави 5 червня 
1990 року був обраний Патріарх Київський і всієї України. Ним став 92-
літній Блаженніший митрополит Мстислав (Скрипник), який ще майже за 50 
років до того отримав архієрейську хіротонію в Андріївському храмі міста 
Києва. Свого часу майбутній перший український Патріарх служив у війську 
Симона Петлюри й був його племінником. 

Вибудова конечної ієрархії церковної влади покликана стати 
запорукою самостійності Української Православної Церкви та рівності її 
серед інших автокефальних Церков світу. 

Геоконфесійні інтереси України, обумовлені її геополітичним 
становищем та релігійними традиціями, полягають у зацікавленнях у сфері 
конфесійно-церковного устрою всередині держави і його взаємин з такими в 
державах – сусідньому оточенні та тих, які потрапляють до пріоритетів 
зовнішніх зносин України. Найперше це стосується відносин з країнами 
Європи та Росією. 

Державна ж політика Росії та РПЦ є своєрідним каталізатором 
міжетнічної ворожнечі, вони взяли на озброєння традицію теократичної 
імператорської влади, що зародилася ще в надрах Древнього Риму. 

Росія як імперія без України розпадеться. Адже московському 
патріархату прийдеться, як і російській федерації в цілому, змінити всю 
філософію й історіософію свого буття. Неможливо безкінечно 
послуговуватися краденими та загарбаними духовно-культурними 
здобутками. Й Україна як суб’єкт міжнародного права, і світова 
громадськість засуджуватимуть таку практику. Отже, російська держава і 
церква змушені будуть визнати: 
а») автентичність духовно-культурних надбань і державницьких традицій 
України та Русі, відкинувши свою історію на 500 років; 
6) що російська державність, а особливо духовно-культурна традиція та 
християнська церковність є похідними бід українських, а тому їм з 
необхідністю прийдеться визнавати історичні реалії, оскільки пошук власних 
традицій і коріння, які не мали б своїх першопочатків з державності Русі та її 
християнізації, є не те що проблематичним, а навряд чи вирішуваним; 
в) що Православна Церква України згідно з духом і буквою церковного права 
є Матір'ю-Церквою для Російської православної церкви, а не навпаки, як нині 
претендує РПЦ. Її претензії розбиваються об колосальну кількість історичних 
документів, законів і правил, котрі визнаються Вселенським Православ'ям; 
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г) чи не найстрашніше для РПЦ те, що у випадку відмови від Української 
історії та Києворуської традиції Російська Церква втратить апостольське 
походження. Для Церкви це рівноцінно самовбивству! Російські церковні 
політикани, прекрасно розуміючи всю трагічність ситуації, створену 
невідворотністю грядущого зміцнення Української Держави та 
конституювання Української Церкви, уже давно роблять розвідки коренів 
апостольської традиції поза хрещенням Києва. 

Внаслідок означеного вище буде: 
1) зруйнований міф про Москву як Третій Рим, що значно ослабить Росію 
на міжнародній арені; 
2) зміниться вся георелігійна ситуація на користь України та 
Вселенського Патріархату, що стане потужною духовно-культурною 
основою успішної діяльності української дипломатії, економіки й політики в 
цілому. 

У сучасних гуманітарних студіях поширеною є думка, що, починаючи 
із другої половини XX століття, роль національних держав у міжнародних 
відносинах зменшується в міру того, як набирають силу інші структури: 
великі транснаціональні корпорації, міжнародні організації тощо, тобто 
настає ера глобалізації. Ці фактори, що особливо яскраво виявили себе у 
процесі створення і становлення Європейського Союзу, нібито демонструють 
невідповідність моделі суверенітету у національній формі сучасним 
тенденціям світового розвитку. 

Проте така точка зору скоріше може бути виправданою для націй, які 
вже мають багатовікову історію національних держав, за час існування яких 
вони досягли певного рівня національного розвитку, а можливо, в дечому і 
вичерпали його потенціал у рамках національних держав. Інша річ нації, 
історія яких склалася таким чином, що вони тільки нещодавно відновили чи 
здобули власну державність, або лише знаходяться на шляху до цього. 

Без певного періоду розвитку на рівні національної держави нація 
залишається «недоструктурованою» у багатьох важливих компонентах, і 
ніякі транснаціональні структури не зможуть компенсувати цього 
відставання. Тому Українська державність, здобута наприкінці ХХ століття є 
надзвичайно важливою не лише з точки зору піднесення національної 
гідності, а головне – у перспективі повноцінної реалізації потенціалу країни і 
нації. Тому феномен самоідентифікації нації потрібно розглядати насамперед 
з точки зору його потенціалу для повноцінного розвитку нації, котрий, попри 
розмаїтість поглядів на цю проблему і численні дискусії, з необхідністю 
потребує зміцнення національної держави. Звідси очевидною є важливість 
пильного дослідження чинників національної самоідентифікації, серед яких 
вагоме місце посідає етноконфесійний. 

Оскільки наш аналіз обмежений розглядом православ’я, то саме 
етноконфесійні особливості його побутування стають, попри певну 
космополітичність цього віросповідання, могутнім чинником 
самоідентифікації націй. Тому ми не випадково наголошуємо на 
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етноконфесійному аспекті впливу релігії на процеси формування та 
самоідентифікації нації.  

Прагнення вирізнити свою, відмінну від усіх інших віру в надприродне 
і, відповідно, своїх вищих покровителів простежується ще в архаїчних 
суспільствах. Саме таке прагнення до виокремлення своєї спільноти, свого 
етносу серед інших, з одночасним визначенням свого місця в цій системі 
координат через особливості вірувань і є першими виявами ще 
протоетноконфесійного чинника у процесах самоідентифікації людських 
спільнот.  

Протягом десятиліть після відновлення державної незалежності України 
внаслідок неналежної політики провідників нації Український народ був 
змушений утверджувати свою етнорелігійну ідентичність не через світові 
структури (Ватикан, Вселенський Патріархат тощо), а через російський 
православний фундаменталізм, обскурантизм та примітивне політизоване 
обрядовірство. 

Така ситуація значною мірою зберігається й до цього часу та дає простір 
для постійного ведення проросійськими структурами активної кампанії з метою 
приниження та дискредитації Церков і релігійних організацій української 
юрисдикції, створює підґрунтя для маніпуляцій суспільною думкою в Україні з 
метою впровадження ідей сепаратизму. Втім, колабораціоністська позиція 
представників УПЦ МП [12] та її провокативні дії [16] істотно вплинули на 
пониження її власного рейтингу [17], тоді як внаслідок патріотичної діяльності 
в українському суспільстві зріс імідж УПЦ КП [17]. 

Саме російська окупація частини українських територій виразно 
розмежувала релігійне середовище України за критерієм ставлення до процесів 
національного державотворення та спонукає Український народ і державне 
керівництво до глибшого розуміння значення розбудови Національної Церкви. 
Важливо розуміти, що для Православної традиції поняття Національна 
практично тотожне поняттю Помісна. 

Статус помісності у Православній Церкві тісно пов’язаний зі здобуттям 
Церквою автокефального (з давньогрецької - самоочолюваного) тобто 
самостійного управління всіма без винятку церковними справами. Іншими 
словами, помісною може бути виключно лише автокефальна Церква. 

У православ’ї в самому широкому сенсі це є означення, котре 
застосовується для характеристики всієї повноти певної церковної структури 
православ’я. Внаслідок тривалих процесів інституалізації та бюрократизації 
управлінської структури церковної організації, політико-адміністративних 
поділів Римської імперії помісною почали вважати церкву, яка вирізняється 
наявністю власного вищого керівництва (собору єпископів); історично 
пов’язана з певним етнічним середовищем, зазнала суттєвого впливу з боку 
його мови, культури, економічного укладу життя, державницького устрою; та 
усамостійнена від собі подібних церковних утворень. Таким чином, у 
православній традиції реальна Помісна Церква фундує нерозривний зв’язок 
між релігійною організацією та процесом національного державотворення. 
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Власне у строгому юридичному (церковно-правовому) розумінні в 
православ’ї поняття «церква» означає релігійну організацію з канонічно 
довершеною ієрархією, котра має право вступати в рівноправні зносини з 
іншими суб’єктами міжнародного церковного права. В церковному праві 
міжнародний аспект також має визначальне значення для легітимації Церкви 
як суб’єкта світових релігійних процесів. 

Тут цілком доречна аналогія з суверенними державами, як суб’єктами 
міжнародного права та їхніми органами, правоздатність яких легітимується 
не лише національними правовими системами, але й нормами міжнародного 
права. Тобто, по суті, зараз УПЦ МП є лише територіальним 
структурним утворенням Російської православної церкви (далі. – РПЦ) з 
деякими елементами місцевого самоуправління (навіть не в статусі 
автономії). Більш того, ці елементи місцевого самоуправління в УПЦ МП 
РПЦ має право змінювати чи забрати в будь-який момент.  

Внаслідок такої інтегрованості до складу Російської православної 
церкви УПЦ МП не має права виступати самостійно на міжнародній 
арені, а всі свої дії має погоджувати з Москвою на виконання московських 
же церковних і архієрейських соборів РПЦ та вказівок московської 
патріархії. Вона не є членом Всесвітньої Ради Церков (це для релігійних 
організацій можна порівняти з ООН для держав), а ні членом Конференції 
Європейських Церков (теж саме, що для суверенних держав Рада Європи, не 
говорячи вже про Європейський Союз) тощо. Отже, для міжнародного 
релігійного співтовариства Україна відсутня на конфесійній карті світу, 
що надзвичайно шкодить міжнародному іміджу Української держави. 

Ще одним із негативних наслідків розмежування української 
православної спільноти є втрата Україною потенціалу українських громадян, 
бо маючи мільйони прихожан в Україні, Росія нібито представляє інтереси 
нашої країни у всіх міжнародних релігійних організаціях та має змогу 
займати лідируючі позиції у релігійному світі та негативно впливати на 
ведення українських справ. 

Наступна проблема – збереження для Росії (ми не оговорилися саме для 
Росії) апостольської спадковості для церковної ієрархії. Треба розуміти, що 
втрата для Москви апостольської спадковості Києва рівнозначна 
самовбивству. Тільки з цієї причини (а є ще й багато інших) московський 
патріархат ніколи добровільно не відпустить УПЦ МП в автокефалію.  

Свого часу московська митрополія не лише по-злодійськи 
відокремилася від Києва, а знову ж таки злочинно обманом і силою 
підпорядкувала собі Київ. Спочатку за Богдана Хмельницького – політично, а 
через 30 років і релігійно – загарбавши Київську Митрополію під Москву. 

Авторитет і вплив у міжнародному релігійному співтоваристві 
реалізується не лише базуючись на кількості запасів нафти й газу в надрах 
певної держави чи потужності ядерних ракет (порівняти, наприклад, Ватикан 
і Росію). 
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Дуже важливою є апостольська спадковість церковної ієрархії та 
давність традиції. В України ці обидва чинники є! Адже за церковним 
переказом апостол Андрій Первозданний (тобто сучасник Ісуса Христа) 
освятив Київські гори. А Московська митрополія самочинно відокремилася 
від Київської ще 1448 року, тобто, після тих подій пройшло майже 1400 
років. Ясно, що ні про яких живих апостолів Христових йтися вже не могло. 
Це було також однією з вагомих причин, чому Москва вкрала назву Русь, а 
потім і всю нашу історію разом з Українською Церквою. Відтак Українській 
Церкві прийшлося пройти довгий шлях задля здобуття автокефалії та щоб 
стати в рівень із національними церквами інших народів світу.  

Однією з найвагоміших причин, котрі спонукають не лише церковний і 
політичний істеблішмент, а й дипломатію та спецслужби Росії працювати на 
розділення й упослідження українських православних є те, що об’єднання 
всіх гілок православних структур в Україні робить Українську Церкву 
найбільшою серед усіх Православних Церков світу. 

Відтак, коли говоримо про утвердження Православної Церкви України, 
то маємо на увазі конституювання саме Національної Церкви [10] 
незалежної від будь-яких інших зарубіжних національних релігійних центрів. 
Саме тому згодом вона ймовірніше всього буде мати назву Апостольська 
Українська Православна Церква (АУПЦ). 

Поняття «конституювання» має чітке значення і точний зміст (від лат. 
constanta – постійна, незмінна). Конституювання значить упостійнення, себто 
здобуття статусу, котрий, кажучи іншими словами, є найдосконалішим, а 
відтак у розумінні Церкви вічним. Таким є лише статус організації, котра 
має завершену структуру, самостійне управління, нікому не 
підпорядковується й має право рівних зносин із такими же суб’єктами 
означеної діяльності. У Православній Церкві такий стан єдиноможливий при 
статусі помісності, що з необхідністю передбачає канонічно довершену 
ієрархію та здобуття автокефалії. 

Для Церкви це є доконечна вимога позаяк, на відміну від світських 
структур управління державної влади, суду, політики чи бізнесу, у Церкви 
немає абсолютно ніяких посередників і партнерів. Вона не делегує своїх 
повноважень нікому й ніколи. Адже Церква одночасно виконує функції всіх 
гілок влади (законодавчої, виконавчої й судової) та охоплює не лише Землю, а 
й Небо. Тобто Церква складається з двох частин: на Землі – «Церква, яка 
бореться» й на Небі, – «Церква, яка торжествує», а Головою цілої Церкви є 
Христос. Ось чому Він сам «є Шлях і Істина, і життя» (Йн. 14: 6), та згідно зі 
вченням Церкви вона «є Тіло Христове» (Кол. 1: 24).  

Враховуючи наведене вище, проблема помісності Українського 
Православ’я відноситься до розряду безпекових і суспільно вагомих 
особливо від моменту поновлення незалежності України. Ось як про це 
говорив Патріарх УПЦ КП Філарет: «Якби ми мали одну Українську 
Православну Церкву, не було б анексії Криму й війни на Донбасі. Церква 

143



 
 

виховала б свою паству в патріотичному дусі. Де Київський Патріархат 
сильний, там сепаратистських настроїв немає. Де слабкий – є» [1].  

УПЦ МП й на сьогоднішній день виконує роль одного з істотних 
інструментів залежності Української Держави від Росії. Про що 
неодноразово вказував і Президент України: «Йдеться про наше остаточне 
унезалежнення від Москви. Тут не лише релігія, тут – геополітика. А для 
мене справа утвердження незалежної помісної Церкви – такої ж ваги, як 
вже здобуті безвіз та Угода про асоціацію з Євросоюзом. Як наша спільна з 
вами боротьба за членство в Євросоюзі та членство в НАТО, які ще 
попереду. Це – питання національної безпеки і нашої оборони у гібридній 
війні, бо Кремль розглядає РПЦ як один із ключових інструментів впливу на 
Україну» [5]. 

А найреальніший і єдиний спосіб цієї залежності позбавитися – 
утвердження власної Помісної Православної Церкви України. 

Багато європейських країн пішли саме таким шляхом. Щоб нівелювати 
вплив національних іноземних релігійних центрів на внутрішньополітичну 
ситуацію та врегулювати міжцерковні конфлікти, зпродуковані зовнішньою 
релігійно-політичною експансією, Албанія, Болгарія, Греція, Грузія, Кіпр, 
Румунія, Сербія домоглися помісного статусу для власних православних 
церков у різні історичні часи після того, як самоствердилися державно та 
політично. Навіть такі країни, як Польща і Чехія з порівняно незначною 
кількістю православно віруючого населення мають автокефальні 
(самокеровані) православні церкви. 

Тому прагнення України утвердити свою Українську Помісну 
Православну Церкву, котра буде потужним чинником консолідації 
Українського народу є природними і закономірними. 

Імперська позиція РПЦ переконує в необхідності пошуку інших шляхів 
утвердження Помісної Православної Церкви України, відмінних від тих, 
котрі роблять виключний акцент на досягненні відповідних домовленостей із 
московським патріархатом. Найкращий із них – опертися на православ’я 
Київської традиції та інтенсифікувати його діалог з Повнотою світового 
православ’я (передусім із Вселенським Патріархатом) за сприяння всіх 
механізмів та інструментів Української Держави. Саме так усі народи світу 
без виключення виборювали незалежність своїх церков у своїх державах. 

Особлива проблема в демократичному суспільстві (наголошуємо, бо 
тоталітарне в цьому не має потреби) – процеси, котрі відбуваються у 
православному середовищі України, повинні бути зрозумілими для її 
громадян. Але із цим розумінням є проблеми. Одна з причин неадекватного 
сприйняття ситуації – невідповідність назв релігійних організацій їхній суті. 
Так, найменування «Українська православна церква» зовсім не відтворює 
істинну природу цієї структури, що, безумовно, вводить в оману десятки 
мільйонів віруючих українців і світову громадськість. Тому необхідні 
відповідні кореляції на всіх рівнях, а особливо в законодавстві, освіті, ЗМІ 
тощо. 
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Саме тому, що УПЦ (МП) є структурною складовою РПЦ, то 
відповідний її статус має бути відображений і в назві. А відтак особливе 
завдання української влади полягає в тому, щоби донести повноцінну 
правдиву інформацію до всіх громадян України, які мають конституційне 
право на об’єктивну інформацію та захист своїх прав і свобод від впливів 
гібридної війни Росії проти України. 

Нині Україна значною мірою просунулася у даному сегменті 
державної політики, зміцнивши свої позиції стосовно захисту 
національних інтересів та захисту конституційних прав своїх громадян. 

З метою консолідації українського суспільства та демократичного 
впорядкування діяльності православної спільноти України Верховна Рада 
України ще 16 червня 2016 року прийняла відповідне Звернення до 
Вселенського Патріарха Варфоломія [13]. 19 квітня 2018 року Президент 
України підписав «Звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія про 
надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні» [9] й того 
ж дня Верховна Рада України прийняла Постанову «Про підтримку 
звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про 
надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні» [14]. 

Важливим кроком на шляху до отримання Томосу (06.01.2019) стало 
прибуття в Україну Делегації Вселенського Патріархату для спільного 
святкування 1030-річчя прийняття Україною християнства. Делегація 
прибула на запрошення Президента України та вручила йому Послання 
Вселенського Патріарха Варфоломія, де чітко була означена основна мета 
такої діяльності: «Визнаючи високу відповідальність першопрестольної 
Константинопольської Церкви, яка ніколи не переставала і не змирялася 
перед незаконними і неканонічними ситуаціями, які потрясали природне 
функціонування православної церкви і в ці відповідальні часи вона взяла на 
себе ініціативу відновити єдність православних віруючих України з кінцевою 
ціллю дарувати українській церкві автокефалію» [6]. 

Важливо відзначити також консолідуючу роль предстоятелів УПЦ КП 
та УАПЦ, всіх ієрархів цих Церков «за виявлений дух єдності і за одностайне 
звернення до Вселенського Патріарха» [3]. 

Наш час увінчався низкою доленосних рішень Вселенської Патріархії у 
відповідь на боротьбу українців за автокефалію власної Церкви. 

Особливою віхою стали рішення Синоду Вселенського Патріархату від 
11 жовтня 2018 року [15]. На ньому було: 
1) підтверджено вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський 
Патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України; 
2) відновлено станом на той день Ставропігію Вселенського Патріарха в 
Києві, одну з його багатьох Ставропігій в Україні, які завжди там існували;  
3) прийнято та розглянуто апеляцію від Філарета Денисенка, Макарія 
Малетича та їх послідовників, які опинилися у схизмі не з догматичних 
причин. Таким чином, згадані вище особи були канонічно поновлені у 
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своєму єпископському або священицькому сані, також було відновлено 
сопричастя їхніх вірних з Церквою. 
4) скасовано зобов'язання Синодального листа 1686 року, виданого за 
обставин того часу, який надавав у порядку ікономії право Патріарху 
Московському висвячувати Київського митрополита, обраного собором 
духовенства та вірян його єпархії, який мав згадувати Вселенського 
Патріарха як свого Першоієрарха за будь-яким богослужінням, 
проголошуючи та підтверджуючи свою канонічну залежність від Матері-
Церкви Константинополя. 

3 листопада 2018 року Президентом України підписана Угода про 
співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським Патріархатом у 
створенні незалежної православної церкви в Україні, зокрема, деталізує 
процес надання Томосу. Синод Вселенського Патріархату, котрий відбувся 
27-29 листопада 2018 року призначив дату Собору Православної Церкви в 
Україні, де було обрано її Предстоятеля – Митрополита Київського і всієї 
України Єпіфанія (Думенка). Під час урочистої Літургії 06 січня 2019 року 
Вселенський Патріарх Варфоломій вручив «Патріарший і Синодальний 
Томос надання автокефального церковного устрою Православній Церкві 
України» Митрополиту Єпіфанію і Президентові України Петрові 
Порошенку. 

Цей акт став ще однією підвалиною у боротьбі Українського народу за 
Свободу й Незалежність. Україна стає повноправним суб’єктом міжнародних 
релігійно-церковних відносин, що сприятиме вдосконаленню суспільно-
релігійних та державно-церковних відносин в Україні. 

Невдовзі після отримання «Патріаршого і Синодального Томосу 
надання автокефального церковного устрою Православній Церкві України» 
Верховна Рада України прийняла низку вкрай необхідних законів, котрі 
сприяють врегулюванню проблеми вільної демократичної зміни юрисдикції 
релігійних громад [7] та фіксації релігійними організаціями їхньої 
підпорядкованості іноземному релігійному центрові, котрий знаходиться в 
державі-агресорі [8]. Їхнє прийняття значно зміцнило національну безпеку та 
поліпшило суспільно-політичний і духовно-релігійний клімат в Україні. 

Окрім того, це сприяло реалізації ініціатив Президента України щодо 
визнання та утвердження помісності Православної Церкви України, а саме 
він як Верховний Головнокомандувач має персональну відповідальність за 
стан національної безпеки Української Держави. 

Адже конституювання Православної Церкви України – це не просто 
данина багатовіковій традиції чи формальне наслідування досвіду тих 
держав, де православ’я виступає домінуючим віросповіданням. Насамперед, 
це є фундаментальна вимога сьогодення, від успішної реалізації якої 
залежить стратегія національного поступу Українського народу. Іншими 
словами – це зміцнить суверенітет Української Держави, її безпеку та 
рівноправність у міжнародних відносинах, адже, як наголосив чинний 
Президент України Петро Порошенко: «Це – один із стовпів Української 
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держави, української нації, української національної безпеки. І, врешті-
решт, всієї світової геополітики» [4]. 

Саме тому, враховуючи стратегічні перспективи щодо зміцнення системи 
національної безпеки в контексті євроінтеграції, роль у цьому гуманітарних 
чинників і, зокрема, релігійних, доцільним видається вдосконалення державно-
церковних відносин, зокрема, здійснення наступних заходів: 

– Верховній Раді України законодавчо запровадити в Україні конвенційну 
систему державно-церковних відносин. Тобто забезпечити організацію взаємин 
між інститутами державної влади та релігійними організаціями у договірній 
площині. Подібний механізм, що базуватиметься на конкретних двосторонніх 
договорах, стимулюватиме розвиток прозорих некорупційних партнерських 
засад співпраці між суб’єктами суспільного простору, дотримання сторонами 
відповідних зобов’язань, спонукатиме релігійні організації працювати 
відповідально, на паритетних засадах і на благо всієї Української нації; 

– Міністерству культури України розробити правовий механізм 
упередження переходу у власність іноземних держав українських національних 
святинь, визначних пам’яток архітектури, духовно-літературних і мистецьких 
раритетів, вдосконалення законодавства щодо надання майна в користування 
релігійним громадам тощо; 

– Міністерству освіти і науки України запровадити викладання в 
загальноосвітніх середніх школах предмету «Історія релігій світу», а у вищих 
навчальних закладах нормативного курсу «Релігієзнавство»; 

– Міністерству закордонних справ України провести консультації з 
главами Православних Автокефальних Церков щодо нівелювання впливу 
московського патріархату на релігійне життя в Україні та можливої підтримки в 
міжнародних релігійних організаціях утвердження і визнання Православної 
Церкви України з центром у столиці м. Києві, що відповідає нормам 
міжнародного і церковного права, розвивати активну співпрацю в усьому 
спектрі державно-церковних і суспільно-релігійних відносин із світовими 
релігійними центрами –Вселенською Патріархією та Ватиканом. 

Реалізація такої політики щодо остаточного конституювання помісної 
Православної Церкви України, консолідуватиме українське суспільство, 
зміцнюючи національну безпеку, що надзвичайно актуально для нашої 
інтеграції в європейський та євроатлантичний простір. 

Тож пошануймо самі себе, маючи незалежну суверенну Українську 
Державу, спираючись на Апостольське благословення Андрія Первозванного, 
творімо Соборну Україну, сприяючи розбудові Помісної Української Церкви, 
яка стане духовно-релігійним фундаментом поступу Української нації в сім’ю 
цивілізованих народів Об’єднаної Європи. 
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2.8 ВІДКРИТЕ ПРАВОСЛАВ’Я В ЙОГО ІДЕЇ І РЕАЛЬНОСТІ  
(Георгій-Юрій Коваленко) 

 
При всій історичній вкоріненості і нинішній поширеності православ’я в 

Україні українці мало знають про свою релігійну традицію. Як правило, 
православ’я постає для них як незмінна система догматів, моральних 
настанов та обрядових дійств, що жорстко регламентує життя сучасної 
віруючої людини, яка абсолютно підпорядковується волі священства і не має 
при цьому ніяких прав і голосу. Існуючі стереотипи заважають побачити 
істинну сутність православ’я, яке базується на унікальному релігійному 
досвіді пізнання людської і позалюдської природи, на творчому 
переосмисленні і наповненні новими сенсами традицій, на можливості і 
реальності розкриття в людині її творчих сил і особливого призначення. І 
тільки у фокусі нового осмислення православ’я може постати як відкрита 
система, яка віднаходить переконливі аргументи для самодостатньої 
ідентичності, для мирного співіснування з іншими духовними традиціями і 
для пошуку відповідей на виклики, які постали перед Україною і людством.  

Ми маємо багатовікову традиції неподіленого між собою 
богословського і філософського аналізу православ’я та спроб сформулювати 
його ідеальну модель. Ця традиція на наших теренах починається з Григорія 
Сковороди, яскраво розквітає у релігійній філософії кінця ХІХ – середини 
ХХ століття (від філософів о. Сергія Булгакова і Миколи Бєрдяєва до 
богословів о. Миколая Афанасьєва і о. Олександра Шмемана). І вже в ХХІ 
столітті ця традиція повертається до нас з еміграції в глибоких роботах о. 
Кирила Говоруна [1] та Антуана Аржаковського [2] Саме за участі останніх у 
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2014-15 рр групою православних богословів і філософів було висловлено 
ідею Відкритого православ’я і розпочався процес її формулювання. 

Вже понад 20 років Український центр економічних і політичних 
досліджень імені Олександра Разумкова проводить соціологічні дослідження 
релігійності українців та їх ставлення до питань державно-церковних 
відносин. Останнє дослідження з власною аналітикою було опубліковане в 
березні 2017 року 4]. Результати цих досліджень є матеріалом для 
постійного аналізу політологами і релігієзнавцями, а іноді й богословами. В 
цьому параграфі його автор пропонує власну аналітику деяких даних 
розумковківського дослідження та їх динаміку. Одночасно розглядається 
конфлікт між суспільними і церковними світоглядними трендами. Як 
підсумок, автор пропонує напрямок розвитку для найбільшої релігійної 
спільноти України – Православ’я та запрошує до діалогу щодо нового 
формату єдності всієї багатоконфесійної релігійної спільноти України. 

Може здатися дивним, але за останні 20 років, незважаючи на великі 
суспільні зміни та місіонерську активність релігійних спільнот, в Україні 
майже незмінним залишився релігійний ландшафт. За даними Центру 
Разумкова [5], релігійна самоідентифікація українців залишається стабільною 
(всі зміни на рівні статистичної похибки). Віруючими себе вважають 67% 
українців. З них: православні - це 68,2% (у 2000 році таких було 66%); греко-
католики – 7,8% (7,6%); римо-католики – 1% (1%); протестанти – 1,9% (2%); 
просто християни – 7% (6,9%); юдеї – 0,2% (0,3%); мусульмани – 1,1% 
(0,7%); не відносять себе до жодного з релігійних сповідувань (можемо 
назвати їх “просто віруючими”) – 12,6% (15,3%). 

Натомість зміни настроїв, згідно досліджень соціологів, відбуваються 
всередині Православ’я, принаймні щодо вибору між Київським і 
Московським Патріархатами (у 2010 році 22% - КП і 34% - МП, а у 2017-му: 
38,8% - КП і 17,4% - МП відповідно). Але незмінно третина тих, хто асоціює 
себе з Православ’ям, продовжують самоідентифікувати себе як “просто 
православні” (37,9% у 2010 році і 35,7% у 2017). 

Так само стабільною залишається статистика зареєстрованих 
релігійних громад. Враховуючи, що на рівні невеликих чисел навіть 
статистична похибка може створювати враження динаміки, автор свідомо 
обрав цифри з досліджень 2017 року, які більше відповідають даним інших 
років. Згідно з державною статистикою (6), з 36 617 зареєстрованих 
релігійних організацій, православними було 19 377 (12 675 – Московського 
патріархату і 5319 – Київського патріархату, що є майже дзеркальною 
протилежністю даним соціологічних досліджень конфесійної релігійності). 
Греко-католицьких оргагнізацій в Україні 4068. Римо-католицьких спільнот – 
1122, а протестантських і харизматичних громад – 10087, юдейських 
спільнот – 389, мусульманських – 265. Пропорції статистики відрізняється 
від соціології (особливо в середині Православ’я). Обміну думок щодо цього 
було присвячено окремий Круглий стіл у Відкритому православному 
університеті (7). Але очевидною є невідповідність між суспільними 
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настроями і самоідентифікацією наявних релігійних громад, що може бути 
відображенням певних тенденцій. 

Загальний контекст (якісний). Про наявність невідповідностей і 
внутрішніх конфліктів свідчить і якісний вимір досліджень Центру 
Разумкова. Незважаючи на те, що суспільна довіра до Церкви продовжує 
бути найвищою (63% українців довіряють Церкві), протягом останніх 17 
років кількість українців, які вважають Церкву моральним авторитетом 
зменшилась з 56,3% до 42,2%. Відповідно з 26,5% до 38,8% зросла кількість 
людей, для яких Церква не є моральним авторитетом. Цікавим є і регіональні 
відмінності щодо цього питання. На Заході України Церква є моральним 
авторитетом для 68% українців, в Центрі – для 41%, на Сході – для 28%, а на 
Півдні – для майже 27%. 

Так само неоднорідною є релігійність українців по регіонам – 
віруючими себе вважають 91,3% українців на Заході, 69,9% - в Центрі, 59,5 – 
на Сході і лише 42,7% - на Півдні. І саме на Півдні суттєво збільшилась 
кількість тих, хто знов, як і 17 років тому, вагається між вірою і невір’ям – з 
8,3% до 22,4% протягом останнього року. Так само на Півдні збільшилась 
кількість переконаних атеїстів – з 3,2% до 7,9%. А на Сході збільшився 
відсоток тих, кому релігійні питання байдужі – з 8,2% до 16,3%. Також саме 
на Півдні і Сході України найбільше “просто віруючих” (24%), “просто 
християн” (понад 8%) і “просто православних” (понад 30%). Останні дві 
категорії віруючих складають помітний відсоток і в Центрі України, де 
розташована і столиця. 

Замислитися також спонукає і ставлення українців до різних релігій і 
конфесій, а саме: 77,8% українців позитивно ставляться до Православ’я, 
негативно – лише 1,3%, а 13,5% - байдуже. Українців, які позитивно 
ставляться до Православ’я більше, ніж самих православних в Україні 
(68,2%), а тих, хто в негативі, менше ніж представників інших релігій. 

Зовсім іншою виглядає картина ставлення українців (серед яких 
православні є більшістю) до інших релігій і конфесій. Найкраще ставлення, 
після православних, до греко-католиків – 36,4%, і католиків – 30,9%, але в 
динаміці позитив зменшується. Негатив всього 4,1% і 5%, але він 
збільшується. З іншими ситуація ще гірша. Позитив є невеликим і 
зменшується щодо протестантів (15%), ісламу (12,6%), юдеїв (12,5%) та 
євангелістів і харизматів (9,8%). Негатив у останніх перевищує позитив і 
збільшується у протестантів (16%) і юдеїв (15,4%), а стабільним залишається 
щодо ісламу (20%) і євангелістів і харизматів (19,6%). Переважним 
відношенням до інших є байдужість – до католиків (40,3%), греко-католиків 
(38,4%), протестантів (39,1%), мусульман (37,6%), юдеїв (38,8%) та 
євангелістів і харизматів (34,8%). Байдужість, звичайно, краще за негатив, 
але вона зменшується, як і позитив, а от негатив зростає.  

І з цими тенденціями мала б щось робити саме православна спільнота, 
бо вона не тільки є найбільшою релігійною спільнотою в Україні, але має 
усвідомити, що соціологія описує ситуацію всередині Православ’я, яку не 

151



 
 

дуже помітно за величчю відбудованих храмів і блиском позолочених 
іконостасів. 

Одночасно для українців світоглядно зафіксованим і незмінним 
протягом останніх років є твердження, що “Людина може бути просто 
віруючою і не сповідувати якусь конкретну релігію” – 61,5%. Також 
переважна більшість українців (майже 75%) не заперечують право на 
існування будь-якої релігії, особливо тих, що проголошують ідеали добра, 
любові, милосердя і не загрожують існуванню іншої людини. При цьому 
частка тих, що стверджують, що “Істинною є лише та релігія, яку я 
сповідую” є невеликою і зменшилася за рік з 9,3% до 6,1%. А це означає, 
що в суспільстві дуже високий рівень толерантності до релігійного вибору 
іншого, а відтак свобода совісті і світогляду в Україні не є декларативною. 

Тренди зовнішні (суспільні) і внутрішні (церковні). З одного боку, 
ми маємо розуміти, що неможливо відокремити Суспільство, Державу і 
Церкву один від одного в країні, де переважна більшість громадян є 
віруючими. З іншого боку, носіями суспільних трендів є більшість 
громадян (для цього якраз й існує соціологія), а також представники 
громадянського суспільства, політичних партій і державної влади. А ось 
носіями внутрішньоцерковних трендів є представники церковної ієрархії і 
духовенства, яких у 42-мільйонній країні трохи більше ніж 30 тисяч на всі 
конфесії разом, а також ті, кого можна назвати постійними парафіянами. А 
таких, за даними соціології, не більше 20% (це завдяки традиційності 
західних регіонів), а за оцінками експертів і того менше (від 6 до 10%). 
Тобто загальні (суспільні) тренди – це ставлення до релігії, церкви і їх 
відносин з суспільством 80-90% українців, а внутрішньоцерковні тренди – 
це ставлення до тих самих питань 10-20% українців. Звичайно, можна 
сперечатися щодо фаховості цих точок зору і умовності розподілу, але це 
тема іншої розмови. Зараз нас турбує полярність цих точок зору.  

З іншого боку, щодо внутрішніх трендів не існує фахових досліджень 
(соціологи свідчать про неабиякий спротив релігійних спільнот) і 
спиратися доводиться на експертну думку фахівців, а також на власний 
багаторічний досвід перебування одночасно всередині православної 
релігійної спільноти і в постійному діалозі з громадянським суспільством і 
науковим середовищем. Абсолютна ж більшість духовенства не помітна і 
не почута в суспільному просторі, то ж описаний мною 
внутрішньоцерковний тренд може бути й міфом, але таким, який 
вкорінений в масовій свідомості більшості українців з обох боків 
церковної огорожі. 

Відтак, очевидною є невідповідність зовнішніх (суспільних) і 
внутрішніх (церковних) трендів щодо суспільного устрою в цілому і 
внутрішнього устрою релігійних спільнот, зокрема Православ’я, 
незалежно від приналежності до Московського чи Київського патріархатів 
(хоча про більш-менш подібні проблеми говорять і представники інших 
релігійних спільнот). 
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Зовнішні (суспільні) тренди Внутрішні (церковні) тренди 
Відкритість Закритість 
Єдність Розділення 
Позаконфесійність Ексклюзивізм 
Плюральність Догматизованість  
Мережевість Ієрархічність 
Демократичність Фундаменталізм 
Толерантність Ворожнеча (Hate Speech) 
Свобода Тоталітарність 
 
Українське суспільство, яке поступово виходить з радянського 

тоталітарного минулого і намагається будувати демократичну країну, прагне 
і вимагає більшої свободи, відкритості, плюральності і толерантності, в т.ч. і 
від релігійних спільнот. Натомість, релігійні спільноти (особливо 
православні) продовжують бути закритими, жорстко ієрархізованими на 
зразок середньовічних, імперських і тоталітарних політичних і державних 
структур. Більш того, відчувається незбагненна ностальгія за перебуванням у 
радянському атеїстичному гетто. Ієрархи і духовенство старшого покоління 
відверто не люблять демократію і живляться апокаліптичними міфами щодо 
західного світу і європейських цінностей. Церковні люди ностальгують за 
тоталітарною і деспотичною владою, одночасно вибудовуючи власні 
організаційні структури і відносини всередині них, відверто потураючи при 
цьому людську гідність і забуваючи про Христову заповідь любові. 
Притаманний Церкві консерватизм дуже часто межує з відвертим 
фундаменталізмом, традиціоналізм з фарисейством, догматичність з 
нетерпимістю до того, хто вірує або мислить інакше. Ставлення до інших 
релігійних спільнот базується на апологетичних (захисних) міфах, які 
малюють в негативних фарбах, а іноді відверто демонізують представників 
інших конфесій. Hate Speech - мова міжконфесійної, а іноді і міжнаціональної 
ворожнечі, є нормою у конфесійному вихованні вірних, яке базується на 
власній екслюзивності і зверхності щодо інших.  

В Україні розвивається громадянське суспільство, яке будує свої 
мережеві зв’язки. Беручись за спільну справу захисту і розбудови країни, 
українці, які належать до різних релігій і конфесій, створюють 
позаконфесійні або міжконфесійні об’єднання. Натомість, церкви 
продовжують бути жорстко ієрархічними структурами, а сам термін 
“соборності” і “соборноправності” – тут під підозрою.  

Суспільство бажає єдності церков, але негативно ставиться до 
розв’язання міжконфесійних конфліктів силовими методами. Але церковна 
свідомість не мислить іншого, ніж адміністративно-ієрархічний, формату 
єдності, реалізація якого неможлива в суспільстві, де Церква відокремлена 
від Держави та існує свобода совісті, світогляду та віросповідань. 

Відкрите Православ’я як можливість. Те, що Православ'я тяжіє до 
консерватизму, а іноді і до фундаменталізму, не є новиною. Але після 
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початку «перестройки» в СРСР, падіння богоборчого атеїстичного режиму і 
розпаду комуністичної імперії, коли до віри навернулися мільйони людей, 
здавалося б, що Церква має бути совістю і дороговказом для народу, який 
виходить з полону рабства до свободи. Саме з такими сподіваннями 
наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ століття до Церкви прийшли 
люди, які потім протягом 20-25 років займалися релігійною освітою і 
просвітою, створювали медійні і видавничі проекти, брали участь в діалозі з 
суспільством. Ці люди стали невід’ємною і дієвою частиною українського 
Православ’я. Одночасно вони продовжували бути активною і невід’ємною 
частиною українського громадянського суспільства. Саме в цьому 
середовищі очевидною стала невідповідність суспільних сподівань щодо 
Церкви і її внутрішнього потенціалу.  

Після Революції Гідності стало очевидним, що надії і сподівання на 
суспільні зміни неможливі без глибинної світоглядної зміни. Тоді багато 
говорили про європейські цінності, але для нас це дорівнювало цінностям 
біблійним і євангельським, які лежать в основі цінностей загальнолюдських. 

Саме в такому зовнішньому контексті, а також через усвідомлення 
власної відповідальності за долю своєї Церкви, де очевидно починали брати 
гору фундаменталістські й ізоляціоністські тенденції (які ще й підігрівалися 
ззовні ідеями “русского мира” і “політичного православ’я”), а також власного 
народу, який прагнув змін, але перестав відчувати підтримку і розуміння від 
ієрархії Церкви, з якою віросповідно не збирався поривати, було 
сформульовано ідею Відкритого Православ’я як власної самоідентифікації і 
можливої перспективи для православної спільноти. 

Відкрите Православ’я для нас – це: Православ’я відкрите до 
суспільства і людей; Православ’я відкрите до знань і технологій; Православ’я 
відкрите до діалогу і пошуку відповідей; Православ’я відкрите до інших 
конфесій і релігій; Українське православ’я, яке відкрите до Світового 
Православ’я; Православ’я, яке відкривається; Православ’я, яке відкриває себе 
собі.  

Відкрите православ’я – це неієрархічна соборноправна спільнота 
православних християн з відкритою громадянською позицією, які 
займаються освітою і просвітою та, спираючись на традиції Православ’я та 
сучасне знання, намагаються втілювати біблійні цінності у власному житті та 
спільних проектах. Неієрархічна не означає антиієрархічна. Це означає 
свідоме уникання створення паралельних ієрархій чи організаційних 
структур там, де вже є церковні ієрархії чи відповідні дієві інституції. 

Відкрите православ’я не є організацією. Відкрите православ’я це ідея, 
яку кожен, хто її сприймає, може втілювати у власному житті і у власному 
проекті. Відкрите православ’я намагається бути відкритою системою. 
Відкрите православ’я – це мережа людей і проектів. Це об’єднання зусиль і 
ресурсів кожного заради спільної мети і спільної справи. Відкрите 
православ’я – це простір діалогу і пошуку відповідей. Це намагання 
формулювати образ майбутнього і спроба втілювати його вже сьогодні. 

154



 
 

Відкрите православ’я як реальність. Одним з перших проектів, який 
намагається втілити ідеї Відкритого православ’я в реальності, став Відкритий 
православний університет Святої Софії-Премудрості, створений в Києві на 
початку 2016 року тими, хто формулював ідею Відкритого православ’я. 
Відкритий православний університет не дорівнює ідеї Відкритого 
православ’я. Це лише одна з можливих спроб реалізації цієї ідеї.  

ВПУ не є релігійною організацією і не є конфесійним закладом. Воно 
є громадською організацією, яка об’єднує представників різних релігій і 
конфесії, а також нерелігійних людей, які займаються освітою і просвітою. 
ВПУ є майданчиком для діалогу різних заради спільного майбутнього. Він є 
просвітницьким проектом, а не класичним університетом, але має освітні 
програми і співпрацює з українськими та закордонними вишами в царині 
дистанційної та післядипломної освіти. Докладніше з Відкритим 
православним університетом Святої Софії-Премудрості та його проектами 
можна познайомитися на офіційному сайті 8 , на сторінці у Facebook 9  та 
YouTube-каналі 10 . 

Іншим проектом, який намагався втілити ідеї Відкритого православ’я в 
медійному просторі, а також був спробою створювати новий образ 
православного священика в публічному просторі, став телевізійний серіал 
“Таємний код віри” 11 , який вийшов на найрейтинговішому телевізійному 
каналі України “1+1” і був розрахований саме на ту аудиторію, яка позитивно 
ставиться до релігії, але не входить до тих 10-20 відсотків, яких можна 
вважати “професійними” віруючими. Але і в цьому середовищі проект був 
помічений і здебільшого сприйнятий позитивно. 
 Відкрите християнство. Ідея Відкритого православ’я народилася в 
середовищі православних християн, але була почутою і сприйнятою 
представниками й інших християнських конфесій. Наприклад, протягом 2017 
року в рамках дистанційної освітньої програми ВПУ “Премудрість-онлайн” 
12  було записано курс відомого протестантського богослова Михайла 
Черенкова “Відкритий протестантизм”, друкована версія якого вийшла у 
серії “Бібліотека відкритого православія” до 500-річчя Реформації. А в 
березні 2018 року у Відкритому православному університеті відбулася 
публічна лекція від директора Інституту релігійних наук святого Томи 
Аквінського о. Войчеха Суровки під назвою “Відкритий католицизм”. 

Все це свідчить, що ідея відкритості і діалогу між християнами і з 
суспільством (на противагу закритості і конфесійному ексклюзивізму) є 
актуальною не тільки для православних. Але при цьому нам потрібен новий 
формат єдності релігійної спільноти. Нам потрібна така єдність, яка не буде 
знищувати унікальності кожного. Єдність – це не тільки те, що було в 
минулому, а чи ж має бути у майбутньому. Єдність – це те, що є вже 
сьогодні, якщо ми спромоглися цю єдність віднайти, осягнути і 
продемонструвати. Більше того, якщо ми відкриємо Євангеліє, то побачимо 
відкритість Ісуса Христа до усіх людей і народів.  
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2.9 РЕЛІГІЙНИЙ СВІТОГЛЯД ПРАВОСЛАВНОГО ВІРУЮЧОГО В 
ПРОЦЕСАХ ПРОТИДІЇ ФОРМУВАННЮ УКРАЇНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ (Ганна Кулагіна-Стадніченко) 
 

Особливістю будь-якого світоглядного вибору є необхідність 
самовизначення між кількома парадигмами життєво важливих реалій. 
Водночас, світогляд православного індивіда зводить до мінімуму 
необхідність такого вибору, оскільки ґрунтується на вірі, а відтак, пропонує 
віруючому беззаперечно-задогматизовану картину світу. У даному контексті 
православна віра унебезпечує віруючого від необхідності світоглядного 
вибору, надаючи остаточні, авторитетні з огляду на їх апеляцію до Бога та 
Його божественних істин, відповіді на головні світоглядні питання. 

З іншого боку, релігійно-філософська категорія «віра» не визначається 
лише з позицій формальної логіки. Це явище постійно знаходиться у 
змінному стані, трансформується під впливом певних подій, міжкультурного 
діалогу, особистих психологічних чинників православної особи, спирається 
на її індивідуальний досвід, переконання, сприймається від попередніх 
поколінь в історико-культурному контексті, або ж у формі традиції. Релігійні 
уявлення православного віруючого формуються не лише під впливом 
почуттів та емоцій, а й відображають раціональний компонент, утворюють 
релігійний світогляд, у якому може виявлятися як конструктивний, так і 
деструктивний вплив релігійного чинника.  

Для обґрунтування зазначеної вище тези, окреслимо типи релігійного 
світогляду православного віруючого з їх вірогідними позитивними й 
негативними, з огляду на соціальну взаємодію, рисами. Методологічним 
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підґрунтям для нас слугуватиме розроблена українським релігієзнавцем Б. О. 
Лобовиком класифікація типів релігійного світогляду, яких він виокремлює 
сім [5, c. 246], а саме: компенсаторний, двовірний, ортодоксальний, 
неформальний (неортодоксальні віруючі), еклектичний, дуалістичний, 
матеріалістично-атеїстичний. 

Так, особи з компенсаторним релігійним світоглядом звертаються до 
Бога у важких життєвих обставинах, релігія стає для них підтримкою, 
способом вирішення етичних проблем. Проте православний віруючий  цього 
типу, зазвичай, не має високого рівня релігійної освіченості, його релігійні 
твердження поверхові, спираються на побутові, не завжди істинні, соціальні 
стереотипи, а це сприяє поширенню негативних думок про інші релігійні 
культури, провокує соціальні конфлікти. 

Двовірному типу віруючих властиво визнання православ’я, його 
ритуалів, при одночасній реалізації у житті язичницьких обрядів, що 
віднаходить своє місце у підтримці етнічних традицій, зміцнює зв’язок між 
поколіннями, зберігає культурно-історичний досвід. Завдяки дотриманню 
традиційних для нього вірувань, православний індивід відтворює власну 
етнічну та національну ідентичність. Разом із тим, реконструкція магічних 
обрядів, забобонів, у сучасному суспільстві можуть створювати передумови 
для психологічних маніпуляцій одних людей над іншими. 

Ортодоксального типу світогляду дотримуються служителі культу, а 
також ті віруючі, які  чітко наслідують православні приписи. Відзначимо 
існування щонайменше двох форм православної ортодоксії, а саме, - жорстку 
та помірну.  

Крайні прояви православної ортодоксальності  існують у вигляді 
фанатизму, екстремізму, виродження православ’я у релігійну ідеологію, 
обслуговування інтересів політичних еліт суспільства, нав’язування власного 
способу життя іншим спільнотам. Для такого типу православної ортодоксії 
властиві відсутність гнучкості, низький ступінь сприйняття життєвих 
трансформацій, нетолерантність до сповідників власної віри, агресивність 
відносно до «інших», які не поділяють відповідної світоглядної позиції, 
світоглядний фундаменталізм. Натомість, помірна форма православної 
ортодоксальності передбачає дотримання індивідом поширених у своїй 
соціальній групі норм, правил, приписів віросповідання. 

Неформальний (неортодоксальний) тип світогляду православного 
віруючого виявляється через релігійний символізм, коли православ’я 
видається важливим в якості чинника національної самосвідомості,   
виступає символом національної культури. Загалом, такий віруючий не 
дотримується всіх релігійних ритуалів, традиції, а домінуючими рисами його 
релігійного світогляду виступають демократизм та модернізм. Релігійна 
культура такого вірянина має відкритий характер, враховує вимоги 
сучасності, існує у правовому полі певної держави. Відтак, тут надто 
ускладнюється вияв негативних рис релігійності, особливо, - у її крайніх 
формах.  
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Еклектичний світогляд православного віруючого поєднує релігійні 
ідеали й практики різних релігійних традицій. Так, у переселення душі після 
смерті вірить певний відсоток православних семінаристів [2, c. 215 – 226]. 
Виявляється, що свідомості майбутніх служителів культу властивий 
синкретизм світоглядних уявлень, в якому поєднуються західні та східні 
релігійні традиції, спостерігається захоплення позавіросповідною містикою 
(спілкування з духами, астрологія, знахарство, магія), поєднання як 
релігійних, так і нерелігійних компонентів. Досить поширена віра у 
переселення душ (реінкарнацію): 13% студентів духовних навчальних 
закладів православного спрямування погоджуються з цим, а ще 30% вірять у 
телепатію та яснобачення [4, c. 134]. 

Загалом, еклектичний світогляд православного віруючого у пошуках 
релігійної істини більш спрямований до релігійного діалогу. Водночас, 
уможливлюється включення до власного способу життя віруючого чужих за 
походженням та релігійною сутністю медитативних практик, релігійних 
ритуалів. Тут справжні сенси містико-духовного досвіду Сходу, релігій 
Центральної та південно-східної Азії, не розкриваються, а скоріше - 
використовуються з метою психологічного впливу на адепта віри. 

Дуалістичний тип світогляду православного віруючого визнає як 
ідеальний, так і матеріальний чинники створення світу. Еволюція 
індивідуальних цінностей, зазвичай, призводить до трансформації такого 
світоглядного типу до іншої форми релігійної свідомості. Якогось впливу на 
релігійні чи антирелігійні дії тут не відбувається. 

Нарешті, вкажемо на новий для пострадянської свідомості, тип 
«православного атеїста» [6, c. 531 – 534]. Як відомо, матеріалістичний та 
атеїстичний світогляд заперечує чи відкидає релігію, ідею надприродного 
походження світу. Відтак, маємо установку «православного атеїста» на 
практичне виключення себе з релігійного життя. Бога для нього може 
підміняти наука, ідеологія, інші форми суспільної свідомості.  

Існує точка зору на православний атеїзм, як інструмент політизації 
релігії, оскільки особи, що декларують себе таким чином, безпосередньо 
пов’язані з органами влади, а відтак, зацікавлені у православному культі, як 
політичному інструменті впливу на широкий загал громадян певної країни. 
Зрозуміло й те, що за радянських часів не могла існувати подібна 
самопрезентація особи.  

Термін «православний атеїзм» виникає у середині 2000-х років, коли 
релігія почала активно входити до публічного простору, але інерція страху 
переслідування за релігійні вподобання, а, також, вкрай зраціоналізоване 
мислення, вочевидь, позбавляла індивіда можливості відкрито заявляти про 
свою релігійність. З іншого боку, спекуляція терміном «православний 
атеїст», передусім, властива пострадянським країнам із сильною 
тоталітарною домінантою, де православ’я виконує функцію інструменту 
управління, слугує конкретним представникам державної влади, перетворює 
релігію на політику, цементує цей оксюморон у вигляді «духовних скреп». У 

158



 
 

такому випадку, православ’я може зіграти злий жарт з очільниками 
тоталітарної держави, оскільки історія знає непоодинокі приклади, коли 
релігія переходила від одного «покровителя» до іншого [7]. 

Статистика засвідчує, що матеріалістична картина світу зазвичай 
виявляється у соціальних групах з високим рівнем освіченості, пріоритетами 
наукового пізнання світу. Водночас, крайні прояви атеїстичної свідомості 
подеколи зреалізовуються у войовничо-політичних формах, як це 
відбувалось за часів Радянського Союзу, де нав’язувався атеїстичний 
світогляд, а права віруючих всіх віросповідань порушувались. У 
демократичному суспільстві, внаслідок банальної зневаги до релігійних 
традицій ортодоксальних віруючих, атеїсти можуть вступити у протистояння 
та конфлікти з ними.  

Отже, «православний атеїст» - це формалізована за соціально-етнічною 
ознакою релігійність, що визначається прагматичною, подеколи – 
традиційною, приналежністю до конкретної релігійної культури. За своєю 
сутністю «православний атеїст» - людина невіруюча, з матеріалістичним, 
зраціоналізованим, світоглядом, яка використовує православ’я в якості 
одного з чинників соціально-особистісної ідентифікації. 

Проаналізовані типи релігійного світогляду демонструють, що залежно 
від міри та якості індивідуальної релігійності віруючого, православна віра 
здатна виявлятися як цементуючий та, одночасно, дестабілізуючий чинник 
суспільно-політичних відносин, соціального життя, особистісних 
взаємостосунків, формування української релігійної ідентичності.  

Вкажемо також на можливість апелювати до ціннісно-смислової сфери 
православного віруючого, яка вимагає осмислення буття православним 
індивідом як особистісного утворення. Тут індивідуальна релігійність 
православного віруючого розглядається відповідно до структури його 
особистісних смислів.  

На думку З. І. Рябікіної, особистісний смисл не є дублікатом, або ж 
простим перенесенням до свідомості православного віруючого певної події, 
що відбувається у зовнішньому середовищі, а виступає наслідком «зустрічі» 
трьох чинників: 1) релігійних потреб6 православного віруючого; 2) події, що 
набуває особистісної значущості і рефлексується через норми православного 
                                           
6 Релігійні потреби входять до структурних компонентів духовних потреб віруючої особистості. 
Постають як сукупність релігійно інтерпретованих світоглядних, психологічних, екзистенціальних 
чинників, яких потребує індивід, певна спільнота віруючих для зняття у трансцендентному вимірі 
життєво значущих суперечностей і проблем власного буття, компенсації безсилля, залежності від 
зовнішніх і внутрішніх факторів, наповнення життя новим сенсом. Об’єктивуються у процесі 
культових, поза культових дій, релігійних відносин; виявляють себе у неусвідомлених прагненнях 
і усвідомлених мотивах релігійної поведінки; тісно пов’язані з релігійним інтересом, який є 
реальною причиною, стимулом релігійної діяльності, відносин і знаходить своє втілення у 
релігійному світогляді, тотальному баченні світу, у релігійній інтерпретації буття, смислу і мети 
існування людини. Релігійний інтерес є опосередковуючою ланкою між релігійними потребами і 
мотивом релігійної діяльності, передбачає усвідомлення об’єктивної потреби. Релігійні потреби 
мають історичну, соціальну і конфесійну обумовленість. // Релігієзнавчий словник / За ред. 
професорів А. Колодного і Б. Лобовика. – К.: Четверта хвиля, 1996. – С. 248 – 249. 
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віровчення; 3) релігійно обумовленого способу діяльності православного 
віруючого, через який засвоюється, «опредмечується» зовнішня подія [8, c. 
188 - 189]. 

Особистісні смисли формують автентичну індивідуальну релігійність 
православного віруючого.7 У своїй автентичності (природності виявів) 
індивідуальна релігійність православного віруючого  онтологізується, 
реалізується в умовах повсякденного спілкування з Богом, що означає з 
одного боку, - безпосереднє наближення віруючого до проблем 
повсякденного життя, оперування ними через власний спосіб апеляції до 
Бога (зокрема, через молитву), а з іншого боку надто сакралізує  життєвий 
простір православного українця. Тут його світоглядна парадигма подеколи 
наближується до пантеїстичної, коли Бог «розлитий» усюди, і заради вдалої з 
Ним комунікації завжди слід враховувати фактор буття «іншого», оскільки в 
останньому також закладена божественна присутність. У цьому випадку 
маємо значний вплив дохристиянського, землеробського за своєю суттю, 
світогляду давніх українців, згідно з яким встановлення діалогічних зв’язків з 
навколишнім середовищем було життєво необхідним. Нині відповідні 
погляди оприсутнюються через індивідуальну релігійність сучасного 
українського віруючого, існують у вигляді обрядовір’я. Відтак, обрядовір’я, 
незважаючи на свою деяку заформалізованість, виступає лише одним із 
засобів демонстрації діалогічних взаємовідносин із світом, вказує на контекст 
«включеності» православного віруючого до соціального оточення. 

Водночас, автентичність індивідуальної  релігійності православного 
віруючого може також осмислюватись як етичне явище, з позиції норм 
доброчинності, що з необхідністю передбачає наслідування релігійним 
приписам. Відтак, дослідник постає перед дилемою вписування цієї чесноти 
до особистісного чи-то соціального контекстів. 

Увага до питання автентичної індивідуальної релігійності 
православного віруючого обумовлена й проблемою збереження 
оригінального контексту її становлення, оскільки справедливо вважається, 
що «автентичне виконання, за означенням, перевищує симулякри, підробки, 
наслідування, які можуть ототожнюватись із справжнім» [3, c. 66 - 72]. 
Автентична індивідуальна релігійність вказує на оптимальний спосіб життя 
православного віруючого, якому властиві цілісність, інтенсивність, ясність, 
узгодженість, чесність у виявах релігійної віри, визначеність релігійної 
свідомості «етикою доброчинності».8 

                                           
7 Поняття автентичності (з давньогрецької тлумачиться як «справжній», природній) передбачає 
розгляд індивідуальної релігійності православного віруючого з огляду на її вірогідність, тобто 
доказовість, відповідність першоджерелам щодо особливостей походження та змістовного 
наповнення. Термін «автентичність» зав’язаний на ідеї наявності оригіналу, або ж чогось 
дотичного до нього, а застосування поняття вказує на реальний, дійсний відповідник явища 
певному контексту. 
8 Концепція «доброчинної автентичності» належить американському вченому-філософу грецького 
походження Олександру Нехамасу, яку він розробляє в однойменній праці. 
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Тут доцільно застосувати запропоновану Б.С. Братусем ієрархію 
смислових рівнів автентичної індивідуальної релігійності православного 
віруючого. Вчений вказує на наявність певної «родової сутності» у релігійній 
свідомості суб'єкта віри та зважає на ступінь засвоєння релігійних смислів 
конкретним індивідом [1, c. 248 - 259]. Смисловий підхід до розуміння 
автентичної індивідуальної релігійності ґрунтується на ідеї морального 
ставлення до іншого суб'єкту, акцентує на етичних особливостях соціально-
обумовлених,  міжосособистісних,  комунікацій.  

Відтак, автентична індивідуальна релігійність буде визначатись рівнем 
сформованості смислової сфери православного віруючого, опредмечуватися 
при спілкуванні з іншими представниками соціального середовища, певним 
чином демонструвати засвоєння релігійних смислів. Можемо виокремити 
такі рівні засвоєння релігійних смислів православним віруючим: 1) нульовий, 
або доособистісний рівень вказує на операційнійсть релігійних смислів у 
практичному застосуванні православним віруючим. Ці смисли визначаються 
предметною логікою виконання завдання у даних, конкретних, умовах; 2) 
егоцентричний рівень, при якому релігійні смисли обумовлені прагненням 
особистісної зручності, вигодою, престижем;9 3) групоцентричний рівень – 
релігійні смисли спрямовані на досягнення користі учасників окремої, 
відносно замкненої, групи людей; 4) просоціальний (гуманістичний) рівень 
вказує на внутрішнє прагнення до добробуту інших, навіть особисто 
незнайомих («чужих», «далеких») людей, суспільства, людства загалом; 5) 
духовний рівень - пов’язаний з пошуком незнищенного фактом смерті сенсу 
життя, коли вибудовуються «суб’єктивні відносини індивіда та безмежного, 
ставлення до межових питань та сенсів життя» [1, c. 254 - 255]. 

Особливого значення тут набуває рівень правової культури, 
правосвідомості православної спільноти та православного індивіда, що надто 
корелює із загальним рівнем світоглядної культури.  

Наразі маємо тенденцію, коли православні віруючі окремої конфесії 
протиставляють власну релігійність та правові норми держави, не виконують 
власних функціональних обов’язків як громадяни цієї держави. Слід визнати, 
що за різних часів свого існування Православна Церква завжди перебувала в 
узалежненій взаємодії з апаратом державної влади, змінюється лише 
характер цієї взаємодії, а саме, – від гонінь на Церкву та її представників, до 
повної її співпраці з державними інституціями. 

Водночас, слід зауважити на ціннісно-нормативному характері 
правової культури православного віруючого, що означає не лише дотримання 
ним громадянських прав та обов’язків, наявність громадянської позиції та 
власної відповідальності за неї, а й гарантію верховенства права, як 
головного нормативного принципу діяльності релігійних інституцій. На 
думку професора університету Айови Пола Гаудера, відповідно до принципу 
                                           
9 Сюди, зокрема, можна віднести конформістську соціальну позицію православного віруючого, 
коли його поведінка узалежнюється від конкретних соціальних стереотипів і відбувається за 
схемою: «Як усі, так і я». 
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верховенства права, правові норми мають бути виправданими для всіх 
віруючих, як громадян певного суспільства, «на розумних підставах, сумісних 
із рівністю усіх» (курсив мій. – авт.) [6, c. 29].  

 
ДЖЕРЕЛА: 
1. Братусь Б. С. Личностные смыслы по А. Н. Леонтьеву и проблема вертикали сознания // 
Традиции и перспективы деятельностного подхода в психологии: школа А. Н. Леонтьева / под ред. 
А. Е. Войскунского, А.Н. Ждан, О.К. Тихомирова. – М.: Смысл, 1999. – С. 248 – 259. 
2. Гаврилова Н. Розвиток православної освіти в сучасній Україні // Філософія освіти. – 2006. - № 
1. – С. 215 – 226. 
3. Гиньон Ч. Аутентичность = C. Guignon. Authenticity / пер. Кочнев Р. Л. // Научный вестник. 
Серия «Общество. История. Современность», № 1. - Омск, 2018. – С. 66 – 72. 
4. Кулагіна-Стадніченко Г. М. Індивідуальні вияви релігійності віруючих сучасної України // 
Кулагіна-Стадніченко Г. М. Релігія в її суспільній та особистісній функціональності. Монографія. 
– К., 2011. – С. 134. 
5. Лобовик Б. А. Религиозное сознание и его особенности. — К.: Наукова думка, 1986. — 246 с. 
6. Пол Гаудер. Верховенство права в реальному світі / [пер. з англ. Д. Вовка, В. Гончарова, К. 
Горобця, Ю. Размєтаєвої, О. Стороженко, О. Уварової, О. Шуміло; кер. проекту Д. Лученко; наук. 
ред. Д. Вовк]. – Харків : Право, 2018. – С. 29. 
7. Православный атеизм. 20.04.2014. – Електронний ресурс. Режим доступу: 
https://kritix.ru/religion-and-atheism/448-pravoslavnyj-ateizm - Дата звернення: 7.02.2019. 
8. Рябикина З. И. Проблема аутентичного бытия личности в современном мире // Известия 
Южного федерального университета. Сер. Технические науки. Т. 51. - № 7, 2005. – С. 188 – 189. 
9. Филипович Л. О. «Православний атеїст» як специфічна форма релігійної ідентичності в 
сучасній Україні // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Вип. 28. Частина ІІ. - Львів: 
Логос, 2018. – С. 531 – 534. 

162



 
 

Розділ ІІІ. КОНФЕСІЙНИЙ КОНТЕКСТ СФЕРИ БЕЗПЕКИ 
 

3.1 АПОСТОЛЬСЬКА СТОЛИЦЯ У СТАВЛЕННІ ДО УГКЦ  
І СУЧАСНОЇ СПІВПРАЦІ З МОСКВОЮ (Петро Яроцький) 

 
Український греко-католицизм у ХХ ст., а тим більше на початку ХХІ ст., 

став болісною проблемою для Апостольської Столиці в реалізації її «Східної 
політики». Та й, зрештою, для самих українських очільників греко-католицизму 
виникають проблеми, почавши вже від сучасної назви цієї церкви і прагнення 
декого її змінити або уточнити. У ХУІІ-ХУІІІ ст. ця церква називалася «Русько-
уніатською». В Австро-Угорській імперії з легкої руки імператриці Марії-
Терезії їй надали назву «Греко-Католицька Церква». У міжвоєнний період 
(1918-1939) на українських землях під владою Польщі українці називали її 
«Греко-Католицькою Церквою», а ватиканські й польські владні чинники – 
«Греко-католицькою провінцією Римсько-Католицького Костелу». У Римі, 
судячи з офіційних документів Апостольської Столиці та Римської курії як 
владної структури Ватикану, її іменують «Католицька Церква українсько-
східного обряду», хоча в незалежній Україні з 1991 р. вона офіційно визнана і 
юридично зареєстрована як «Українська греко-католицька Церква». Зрештою, у 
висловлюваннях ієрархів і богословів сучасного українського греко-
католицизму простежується побажання відмовитися в її найменуванні від 
означення «греко» і все частіше (навіть на Синодах УГКЦ) ставиться питання 
про зміну назви УГКЦ на «Київську Католицьку Церкву» чи “Київську 
Православно-католицьку Церкву” або ж “Українську Католицьку Церкву” (хоча 
в римо-католицизмі відсутнє національне найменування будь-якої церкви). 

Традиційне ставлення Апостольської Столиці до УГКЦ. Українські 
греко-католики вже давно очікують від Апостольської Столиці канонічного 
визнання й піднесення своєї Церкви до патріаршої гідності. Після візиту Івана 
Павла ІІ в Україну Синод єпископів УГКЦ прийняв одностайну ухвалу 
звернутися до понтифіка визнати патріархат УГКЦ, оскільки патріархати у 
сучасних Східних католицьких церквах існують. Із 22 Східних католицьких 
церков шість мають статус патріархатів – Коптська, Греко-мелькитська 
(Антіохійська), Сирійська, Маронітська, Халдейська, Вірменська. У відповідь 
на це звернення 6 лютого 2003 р. вперше справу патріархату УГКЦ розглядала 
Курія кардиналів в Римі. За визнання патріаршого статусу УГКЦ із 123 
кардиналів лише троє виступили «проти»: німецькі кардинали Вальтер Каспер і 
Йозеф Ратцінгер (наступний римський папа Бенедикт ХVІ) та представник 
Східної Католицької Церкви Ігнес Мусса Дауд – тодішній префект Конгрегації 
Східних Церков. Кардинал Вальтер Каспер, який на той час був координатором 
«Східної політики» Ватикану з Московською патріархією (до речі, засвідчував 
себе надто вагомим прихильником Москви), негайно інформує Московського 
патріарха Алексія ІІ про спробу надання УГКЦ патріаршого статусу з 
пропозицією, щоб Алексій організував протест проти намірів Православних 
церков,передовсім Константинополя [1, с.8].  
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Відтак справу патріархату УГКЦ було похоронено завдяки 
промосковським налаштуванням в Римській курії Апостольської Столиці. 

У Ватикані не раз демонстрували зверхнє і принизливе ставлення до 
УГКЦ, оскільки ця церква стала зайвою і навіть не потрібною для 
проведення «Східної політики» (ostpolityk). У кінці 70-х – на початку 80-х 
років минулого століття виникло напруження між Верховним архієпископом 
УКЦ (так вона іменувалася в діаспорі) митрополитом Й.Сліпим і 
управлінськими структурами Римської курії, які заперечували право 
Української Католицької церкви (УКЦ) в діаспорі на утворення власного 
патріархату.  

Ватиканські чинники дали зрозуміти ієрархії УКЦ в діаспорі, що 
утворення Київсько-Галицького патріархату неможливе з трьох причин, а 
саме: 1) церковно-канонічного порядку, оскільки для утворення патріархату 
потрібна незалежна територія, якої в УКЦ немає; 2) екуменічного порядку, 
оскільки це перешкодило б екуменічним контактам з Московською 
патріархією, а також із Константинопольським вселенським патріархом; 3) 
політичного порядку, тобто спричинило б напруження між Ватиканом і 
Радянським Союзом. 

На сьогодні перша причина не існує, оскільки УГКЦ діє легально на 
території незалежної України як своєї «канонічної території». Друга і третя 
причина й досі визначаються Ватиканом як актуальні, лише із заміною 
Радянського Союзу на Російську Федерацію. Відтак, висновок очевидний: 
УГКЦ і її право на власний патріархат стали заручниками «Східної політики» 
Ватикану у його відносинах з Російською Федерацією і Московською 
патріархією й відповідно «лакмусовим папірцем» екуменічних устремлінь 
Ватикану на векторному рівні Рим-Москва.  

У своїй «Східній політиці» Ватикан постійно ігнорує інтереси УГКЦ 
і корегує свою тактику залежно від реакції Москви і Варшави. Саме задля 
цього було припинено беатифікацію митрополита Андрея Шептицького. 
Перебуваючи в Римі з візитом ad limina apostolurum («до апостольських 
порогів»), примас Католицької Церкви в Польщі кардинал Стефан 
Вишинський на прощальній аудієнції в Римського папи Івана ХХІІІ 17 
грудня 1958 р. заявив, що «з погляду етноконфесійних конфліктів 
(україно-польських. – П.Я.) започаткування беатифікаційного процесу 
архієпископа Шептицького є передчасним» [2, с.185]. Свій протест Стефан 
Вишинський повторив у травні 1962 р. під час наступного візиту ad limina 
apostolurum. Мотивацію таких демаршів глава Католицької церкви в 
Польщі знову пояснив «не розумінням підстав для беатифікації в 
середовищі польських католиків». 

Противниками беатифікації митрополита Андрея Шептицького були 
(і залишаються) польські католицькі і державні кола. Комуністична 
пропаганда в соціалістичній Польщі і Радянському Союзі організувала 
ґвалтівну кампанію очернення митрополита Андрея Шептицького як 
ворога Польщі й «прислужника фашизму й українського націоналізму». 
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Відтак, комуністично-католицькі чинники у цьому випадку діяли 
одностайно в Польщі й СРСР. І вони добилися свого: беатифікаційний 
процес А. Шептицького заблокований в Римі. 

Такі методи «Східної політики» Ватикану застосовувалися в 20-30-ті 
роки минулого століття, коли на західноукраїнських землях 
запроваджувалася неоунія, тобто «нова унія» у вигляді запровадження 
“католицизму східнослов’янського обряду”. Ініціатива творення «нової 
унійної церкви» вийшла з Польщі – від латинського єпископа 
Пшездзецького, який подав Апостольскій Столиці план створення і 
впровадження «католицизму слов'янського обряду». Ватикан до цієї акції 
залучив спеціально сформоване ним східне відгалуження «Товариства Ісуса», 
тобто ієзуїтів, яке відіграло вирішальну роль у спробах динамізації нової унії 
на східних теренах тодішньої Польщі – Волині, Поліссі, Підляшші, де 
проживали в основному українці, які сповідували православ’я. Римський 
папа Пій ХІ пов'язував неоунійну акцію із планами навернення православних 
в Росії, сподіваючись на швидке падіння в цій країні сталінського режиму.  

Неоунійну акцію проводили лише єпископи Польщі латинського 
обряду за рекомендацією Ватикану, зокрема Апостольської Столиці, яка 
категорично виключила можливість єпископів Греко-католицької церкви 
залучитися до неоунійної акції, оскільки польські єпископи вважали, що 
«греко-католики поєднуватимуть свою участь з українською національною 
діяльністю». Неоунія як складова ідея «Східної політики» Ватикану на 
українсько-білоруських землях під владою Польщі була малоефективною і, 
зрештою, зазнала краху з початком Другої світової війни і втратою Польщею 
своєї незалежності. Але варто зазначити, що неоунія, як складова «Східної 
політики» Ватикану, подавалася для українців, білорусів, росіян у вигляді 
«справжнього слов'янського обряду», який, за задумами її ідеологів у 
Варшаві і Римі, мав би бути «привабливим для населення православно-
слов'янської ментальності». 

Зрештою, Апостольська Столиця мала досвід, як вирішувати складні 
етно-релігійні, обрядові, мовні проблеми, які періодично виникали в 
середовищі греко-католиків. Прикладом може бути Лемківщина 30-х років 
ХХ ст. Греко-католицизм в той час був під тиском повільної, але виразної 
латинізації (особливо у Станіславській та Перемишльській єпархіях, які 
очолювали єпископи Г.Хомишин та Й. Коциловський), що сприяло чіткій і 
фіксованій відмінності від православ’я. Серед лемків, які були греко-
католиками, стабільною була первісна релігійність, обрядовий православний 
пуризм, вірність звичаєвим православним формам. На цьому тлі, поруч із 
етнічним, наростав конфлікт між певною частиною лемків, які були під 
русофільським впливом, і греко-католицькою ієрархією і духовенством, які 
намагалися модифікувати Лемківщину літургійно й українізувати 
національно. По суті, на Лемківщині зіткнулися різні течії – полонізаційна, 
русофільсько-православна й українська. Вплив останньої був вирішальним. 

 

165



 
 

Посилений вплив українськості, місіонерська активність російського 
православ’я, втручання польської влади спричинили наростаючі на 
національно-релігійному грунті конфлікти, що гостро поставили питання про 
етнічно-релігійну ідентичність лемків та їх перебування в Католицькій 
церкві. Польська санаційна влада намагалася не допустити поширення 
українського впливу на лемків і водночас не підтримувала експансії 
Російського православ’я. Зацікавленою у вирішенні лемківської проблеми 
була Римська курія, яка швидко домовилася з польською владою. Рішення 
було прийнято без зайвої бюрократичної тяганини і головне – без будь-якого 
канонічного узгодження з Греко-католицькою митрополією, очолюваною 
тоді митрополитом Андреєм Шептицьким. 

Апостольські адміністрації – неканонічне втручання у внутрішні 
справи УГКЦ. 10 лютого 1934 р. Ватиканська Конгрегація Східних Церков, 
без узгодження, більше того – навіть без попередження митрополита А. 
Шептицького, опублікувала декрет «Que optimus concularet», яким 
встановлювалася Апостольська адміністрація для Лемківщини. У такий 
спосіб від Перемишльської греко-католицької єпархії було відокремлено 10 
деканатів. Ця нова ватиканська структура в 1936 р. мала 111 парафій, 130 
греко-католицьких священиків і 230 храмів [3, с.192-193]. 

Номіновані Ватиканом адміністратори для Лемківщини проводили 
«генеральну лінію», яка влаштовувала і санаційну Польщу і Апостольську 
Столицю. Її адміністратори В. Масцюх, Ян Полянський, Я. Медвецький 
упродовж 1936 р. протидіяли «українській національній інфільтрації»: 
перегруповували кадри духовенства, вилучали в парафіях греко-католицьких 
священиків, налаштованих на сприяння українській національній ідеї, 
замінювали їх священиками русинської орієнтації. Відтак, «дотримуючись 
генеральної лінії» Апостольської Столиці, узгодженої з державними і 
церковними чинниками Польської держави стосовно національних меншин 
та етнічних груп, Апостольські адміністратори не посилали своїх кліриків до 
греко-католицьких семінарій, протидіючи українізації майбутніх 
душпастирів, а навчали їх в польських семінаріях латинського обряду. 

Конфесійно-етнічні трансформації відбувалися на Закарпатті. В умовах 
різних владних систем, які окупували Закарпаття (Австро-Угорщини, 
Угорщини, Чехії), викристалізувалися різні політичні симпатії: посилювалося 
мад’яронство, москвофільство, чехофільство. Після короткотривалої 
незалежності Карпатської України (1939 р.) закарпатське греко-католицьке 
духовенство і особливо ЧСВВ (василіани) розмежувалися на українців-
патріотів і русинів-мад’яронів. 

Така ситуація склалася у 90-ті роки ХХ ст. після проголошення 
незалежності України. Сучасний сценарій так званої «інкультурації», 
застосований Апостольською Столицею в Закарпатті, призвів до вилучення 
греко-католицької Мукачівської єпархії зі складу УГКЦ та безпосереднього 
підпорядкування Конгрегації східних церков у Римі. Створено Апостольську 
адміністрацію для Закарпаття. У зв’язку з політичним та етнічним 
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сепаратизмом, спричиненим проблемою русинства, справа юрисдикції 
закарпатських греко-католицьких єпархій ускладнюється ще й спробою 
утворення окремої Закарпатської греко-католицької митрополії. Виникає 
закономірне питання: на якій підставі Апостольська Столиця втручається у 
внутрішні етноконфесійні, по суті, суспільні українські проблеми, 
створюючи для їх вирішення Апостольську адміністрацію для Закарпаття 
(так як вже зазначалося, була створена Апостольська адміністрація для 
Лемківщини, але з погодженням з Польською державою). 

Адже між Україною і Апостольською Столицею, як суб’єктами 
міжнародного права, немає відповідного договору про співпрацю і взаємодію 
у вигляді конкордату. У більшості європейських країн, у яких існують 
Католицькі церкви, їх діяльність в межах цих країн регулюється саме 
конкордатами (міжнародними договорами між Апостольською Столицею і 
державами, з якими встановлені дипломатичні відносини). Ці конкордати 
гармонізовані з чинним національним законодавством кожної держави. 
Відтак, діяльність Апостольської адміністрації в Закарпатті – це непристойне 
втручання Апостольської Столиці у внутрішні справи. Зрештою, це – 
девальвація ієрархічної чинності УГКЦ, порушення недоторканості її 
канонічної території в межах всієї України. 

Сутнісне значення ідеологеми «уніатизм» та її векторний напрямок 
Рим – Москва. Цей напрямок актуалізувався після створення у 1979 р. 
Римським папою Іваном Павлом ІІ «Змішаної міжнародної Комісії з 
теологічного діалогу Католицької церкви і Православної церкви», до якої 
долучився Константинопольський Вселенський патріарх Димитрій І з метою 
«досягнення обопільної згоди для відновлення повної церковної єдності між 
Католицькою і Православною Церквами» [8. - § 52]. Московський патріархат 
не брав участі в роботі цієї Комісії, наполягаючи на тому, щоб «спочатку 
дати оцінку церковним уніям, які ускладнюють екуменічний діалог» між 
Церквами, що представлені в цій Комісії. Тривалий час ця вимога 
Московського патріархату, яка стосувалася «нейтралізації відродження і 
розвитку» УГКЦ на «канонічній території Московської патріархії», а відтак у 
першу чергу України, де після понад 40-річного «катакомбного стану» УГКЦ 
легалізувалася і вийшла із «галицького загомінку» на простори 
Наддніпрянської України, не сприймалася і не вирішувалася цією «Змішаною 
Міжнародною Комісією». Московська патріархія стала бойкотувати всі 
екуменічні заходи Комісії. Щоб «умилостивити Москву» і актуалізувати 
напрям «Східної політики» Рим-Москва, проблема унійності Східних 
католицьких церков, а отже і УГКЦ, таки була поставлена на розгляд цієї 
Комісії, яка опрацьовувала і прийняла в 1973 р. так званий «Баламандський 
Документ», яким була витворена і спрямована на унійні церкви рушійна 
ідеологема “уніатизму”. Увесь пафос «Баламандського Документа» 
скерований «проти ментальності навернення інших християн до своєї церкви 
запровадженням уній методом уніатизму» у таких його визначеннях [4,§ 12]: 
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=різні спроби досягнення єдності церков, практиковані раніше 
соборними методами, залежно від політичних, історичних, теологічних 
ситуацій кожної епохи, не сприяли єдності між західними і східними 
церквами, а навпаки – загострили відносини між ними, спричинили нові 
суперечності; 

=унійні ініціативи останніх чотирьох століть у різних регіонах Сходу, 
які привели до з'єднання окремих спільнот з Римською церквою, стали 
причиною розриву цих спільнот з материнськими Східними церквами не без 
інтервенції позацерковних інтересів; відтак повсталі Східні католицькі 
церкви стали джерелом конфлікту і терпіння найперше для православних, а 
потім і для католиків; 

=унії з Римською церквою не досягли привернення єдності між 
Католицькою і Православною Церквами, хоч ці унії ґрунтувалися на інтенції 
й авторитетності заповіту Христа: «Щоб всі були одно»; у цій ситуації 
Католицька Церква керувалася теологічною ексклюзивною візією, яка 
дозволяла їй вважати себе єдиним депозитарієм спасіння – “Extra Ecclesia 
Romanum nylla salus” – “Поза Римською Церквою спасіння немає”; а 
Православна Церква в свою чергу керувалася такою ж самою візією своєї 
виняткової (ексклюзивної) ролі щодо спасіння тільки в ній; 

=з погляду на спосіб, в який католики і православні по-новому 
відкривають і визначають себе як церкви-сестри, «уніатизм уже не може бути 
прийнятим ані як метод для застосування, ані як модель досягнення єдності 
між церквами»; 

=Католицька і Православна церква визнають себе “церквами-
сестрами”, екуменічні зусилля яких спрямовані на “досягнення повної і 
цілковитої спільноти між ними щодо змісту віри та імплікації, яка не була б 
ані поглинанням, ані підпорядкуванням, а лише зустріччю в правді й 
любові”; 

=«Баламандський Документ» дає практичні настанови, як вести себе 
греко-католикам після цього засудження церковних уній (а відтак і 
Берестейської унії 1596 р.) як «уніатизму»: вони повинні «приготуватися до 
повного сопричастя між Католицькою і Православною Церквами»; «не 
здійснювати прозелітизму серед православних», «проводити спільні 
консультації з православними перед тим, як плануватимуть свої 
душпастирські заходи на спільній території проживання»; «розпочати 
підготовку нових кадрів священнослужителів, які б не були пов’язані із 
застарілою еклезіологією уніатизму»; підготувати «об’єктивну і правдиву 
презентацію історії, щоб мати узгоджену і навіть спільну історіографію двох 
церков – Православної і Католицької із засудженням уній як уніатизму» [5]. 

Це якоюсь мірою влаштовувало Московський Патріархат, хоча він був 
налаштований на «цілковите викорінення уніатських церков» на колишній 
материнських православних територіях. Зрештою, засудження уній як 
уніатизму відкрило шлях до зустрічі Московського патріарха Кирила з 
Римським папою Франциском. Зустріч їх в Гаванському аеропорті на Кубі 12 
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лютого 2016 р. характеризується як «досягнення єдності на марші». 
Безумовно, формат цієї зустрічі дещо дивовижний, проте ця зустріч 
ґрунтовно готовилася групами спеціалістів: з ватиканської сторони – 
архієпископом (згодом кардиналом) Куртом Кохом, президентом Папської 
ради сприяння єдності християн і співголовою Змішаної міжнародної комісії 
з теологічного діалогу Католицької Церкви і Православної Церкви; з 
московської сторони – митрополитом Іларіоном (Алфеєвим), який очолює 
важливу структуру Московського Патріархату – відділ зовнішніх церковних 
зв’язків. Підготовлена ними і підписана Франциском і Кирилом «Спільна 
Декларація» оцінюється як «історична і перспективна», хоча фактично 
відзначається уступками і здобутками як з боку одного, так і другого. 

По суті, перші сім пунктів цієї Декларації – це тріумфальний здобуток 
Франциска, який залучив Московського патріарха до визнання актуальності 
основних положень «Східної політики» Ватикану у її векторних напрямах 
«Рим-Константинополь», «Рим-Москва», що, зрештою, було оцінено 
консервативними колами російського православ’я як «єреське поєднання 
патріарха з папізмом». Мабуть, православними доктринерам і консерваторам 
не сподобалася висловлена папою Франциском подяка Московському 
патріарху за його «братерську покірність» і за висловлене Кирилом 
побажання «працювати спільно задля досягнення єдності» [5]. 

Московський патріарх Кирило подякував папі Франциску за погоджену 
з ним позицію у «ставленні до унії як до уніатизму», за спільне засвідчення, 
що «метод уніатизму у значенні приєднання однієї церковної спільноти до 
іншої відриває її від своєї материнської Церкви» (що фактично означило 
негативну оцінку папою Берестейської унії 1596 р., а також інших уній 
Східних католицьких Церков).  

Висновок. Апостольська Столиця, реалізуючи «Східну політику» 
Ватикану, знецінила, а фактично скасувала канонічну вартість і сучасну 
актуальність своїх власних документів про канонічну легітимацію Східних 
католицьких церков, в тому числі й Української греко-католицької Церкви. 
Це такі документи як «Декрет про Східні Католицькі Церкви» ІІ 
Ватиканського Собору (1962-1965 рр.), «Кодекс канонів Східних 
Католицьких Церков» (прийнятий 18 жовтня 1990 р.), який надав цим 
церквам статус «Ecclesia sui juris» – «Церква свого права». 

Ідеологема «уніатизм» в значенні негативної оцінки церковних уній як 
моделі досягнення єдності церков стала наріжним каменем «Східної 
політики» Ватикану у векторних напрямках Рим-Константинополь, Рим-
Москва. Московський напрям «Східної політики» Ватикану став 
стратегічним з метою залучення Московського патріархату і його очільника 
Кирила до співпраці з Апостольською Столицею ціною девальвації сучасної 
сакральної вартості Східних католицьких Церков, передовсім Української 
греко-католицької Церкви, клеймом «уніатизму», що було зафіксовано у 
«Спільній Декларації» папи Франциска і патріарха Кирила 25 лютого 2016 р. 
(пункт 25). 
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Повертаючись до Вступу (де йшлося про адекватність сучасного 
найменування УГКЦ), варто зазначити, що, мабуть, ця проблема буде знову 
актуалізуватися у дискусіях в греко-католицькому середовищі у зв’язку з 
девальвацією церковної унії ідеологемою «уніатизм». Можливі три варіанти 
її перейменування: ватиканський – Католицька Церква українсько-
візантійського обряду» (яку застосував Іван Павло ІІ); превалійоване на 
Синодах УКЦ – «Київська Католицька Церква»; або ж «Київська 
Православно-Католицька Церква»; пропонована назва Любомиром Гузарем – 
«Об'єднана Київська Церква». 
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3.2 ВЛАДИКА МЕЧИСЛАВ МОКШИЦЬКИЙ – ДЗЕРКАЛО 
ПОЛЬСЬКОГО ШОВІНІЗМУ В УКРАЇНІ (Павло Павленко) 
 
В інтерв’ю польському тижневику “Niedziela” (21/2017) Львівський 

архієпископ-митрополит Римо-Католицької Церкви Мечислав Мокшицький 
зауважив, що на українському народі лежить гріх “геноциду поляків” і 
допоки він (цей народ) не очиститься від цього гріха — не визнає свою 
провину перед польським народом, доти у нього не буде благословення і не 
настане мир [2]. Владика, пов’язуючи воєдино “гріх геноциду” і війну на 
Донбасі, у такий спосіб прагне доводити, що ця війна є наслідком 
невизнаної українцями провини перед поляками за Волинську трагедію 
1943 р. (чи, як її називають у Польщі, «Волинську різню»), а тому її (війну 
на Сході) слід розглядати передусім метафізично — як Боже знання, як 
покарання всього українського народу за цю провину, бодай поруч 
священнослужитель і обмовляється, що “Господь не є Богом, який карає 
свій народ”. 

Судження Мокшицького: “Протягом декількох років українська нація 
переживає складний період. Війна ведеться на Сході, але її наслідки 
відчуваються в усьому світі. Вся громада залежить від війни, не тільки в 
матеріальному плані, і в економічному, а й у духовному вимірі. ... На мій 
погляд, Україна мусить замислитись і відповісти на питання, чому це 
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відбувається. Господь не є Богом, який карає свій народ, своїх дітей, а дає 
нам знати, нагадуючи про своє право любові до іншої людини. ... На 
українському народі надалі лежить гріх геноциду, в якому йому важко до 
цього часу признатися і від якого важко очиститися, хоча було декілька 
спроб так зробити, між іншим в 70-у річницю подій на Волині. ... Я 
переконаний, що доки цей народ не визнає своєї провини, не визнає правду і 
не очиститься від цього гріха, не зможе насолоджуватися благословеннями. 
Проте я сподіваюся, що річниця Фатімських явищ приведе до розуміння, що 
відсутність миру на Україні вимагає жесту, якого ми чекаємо в любові і з 
любов’ю” [2]. 

З огляду на вищенаведену цитату прес-секретар Львівської 
архідієцезії Римо-Католицької Церкви о. Андрій Легович поспішив 
застерегти, що, мовляв, у М.Мокшицького немає слів, що Донбас є карою 
українців за “геноцид поляків”. “...Спробуйте знайдіть там слова, що 
митрополит нібито сказав, що Донбас є карою за Волинь. Там немає таких 
слів”, - зауважив отець [8]. Між тим весь контекст наведеної думки владики 
вказує саме на це — оскільки “на українському народі лежить гріх 
геноциду”, тому й існує “відсутність миру на Україні” і допоки не 
відбудеться визнання “провини” перед польським народом, не станеться 
очищення українців від “гріха геноциду”, “миру на Україні” не буде, тобто 
буде війна як покарання за неспокутуваний “гріх”. “Хоч як би опісля 
секретар архієпископа Мєчислава Мокшицького не прагнув оправдати свого 
керівника, - зауважує о. Юстин Бойко, - незаперечним фактом є те, що у 
даному випадку церковний ієрарх дуже виразно зайняв не церковну, а 
політичну позицію. Ще й до того таку, яка симфонічно йде у парі з 
ідеологією праворадикальних і шовіністичних польських партій та 
організацій” [7]. 

Якщо владика Мечислав і справді прагне повноти історичної 
справедливості, воліє “визнати правду”, то поруч нехай згадає, як “в любові 
і з любов’ю” століттями польська шляхта поневолювала, грабувала 
українців, як перетворювала їх на своїх рабів-кріпаків, як їх, як bydło, 
продавала і купувала, як мордувала тільки за те, що вони чинили опір 
польській окупації і хотіли бути вільними на своїй, Богом даній землі. Хай 
владика скаже, як за Польщі заборонялась українська мова, Українське 
християнство — заборонялось все, що давало силу українцям бути, 
відчувати, усвідомлювати себе українцями. Показово, що Польський 
Костьол, “в любові і з любов’ю”, закриваючи очі на муки українців, 
схвалював подібну колонізаторську політику Речі Посполитої. 

Чи може такі, як пан Мокшицький, вважають, що колишня окупація 
Польщею чималої частини українських земель була справою праведною і 
благородною в очах Божих, чинилась винятково гуманними засобами? 
Аннали історії України фіксують агресивне ставлення Польщі за Юзефа 
Пілсудського до Західно-Української Народної Республіки, його таємний 
договір із В.Леніним допомогти російським більшовикам перемогти УНР. А 
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якими методами за Пілсудського Польща проводила деукраїнізацію 
Західної України, коли той приєднав її до Польщі годі й казати. Наслідки 
жахливі — тисячі інтернованих, репресованих, убитих за наказом польської 
влади українців (і то не лише на Волині). То може українцям ще слід 
подякувати Польщу за всі ті безчинства? 

“Немає диму без вогню” — численні антипольські постання українців 
ще від часів Козаччини на окупованих Польщею українських територіях, 
пізніший рух українських націоналістів були справедливою реакцією на 
польську антиукраїнську політику. Тому якщо владика Мечислав і 
заходився діставати “скелети” з історичних шаф, нехай уже дістає зразу всі 
— і передусім свої, польські. А то розкручуючи своє богослов’я про якийсь 
колективний гріх українського народу щодо поляків, він в упор не бачить 
(скоріше не хоче бачити) у своєму оці “власної колоди” — польського гріха 
етноциду і геноциду українців. І щось не чути, щоб поляки визнавали за 
собою сліди такого гріха. Між тим такий гріх (і не малий) все ж був. 

Принагідно згадаємо хоч би Березу-Картузьку – відомий своїми 
знущаннями над сотнями українських патріотів польський концентраційний 
табір, розміщений у приміщенні монастиря картузіан. Ось як згадує про 
нього колишній в’язень Берези Володимир Макар: Цей арештантський 
будинок був оточений з-на 6 метрів широкою смугою колючих дротів 
висотою на яких три метра. Єдина брама, що вела до цього чистилища, 
являла собою справжню твердиню із колючих дротів В кількох місцях 
напроти трьох вхідних дверей до арештантського блоку були збудовані й 
оточені кількома дротами кулементні гнізда. Увесь табір був огороджений 
триметровим парканом із загородою із колючого дроту довжиною 4 
кілометри. А при дерев’яній брамі знаходилися сторожа при зброї». 

Колишній в’язень Берези-Картузької Володимир Гоцький згадує: 
«Крім фізичного терору та виснажливої, безглуздої праці, застосовувався 
ще й психічний терор. Забудь в Березі тата і маму. Тут поліцай тобі і пан, і 
Бог, а його каральна палка привчить тебе до дисципліни». Перший 
комендант табору Болеслав Геффнер казав в’язням: «Із Берези можна вийти 
або на власний похорон, або ж до божевільні». 

Ті, хто був в’язнем Берези, а опісля німецьких казетів, свідчать, що 
умови життя польського в’язня були далеко тяжчими, ніж німецького. І такі 
концтабори для українців по польських теренах були десятки. Гинули люди 
від холоду і голоду. Польська влада не дає можливості нині навіть 
вшанувати пам’ять цих українських патріотів..  

Знайомий із поселенцями Березо-Картузького табору провідник 
польської молодіжної організації «Фаланги» Болеслав П’ясецький свідчить: 
«Між нами, поляками, є ще такі, які заперечують навіть існування 
української нації. Я мав нагоду в Березі добре пізнати українських 
націоналістів. І я тверджу, якщо б навіть припустити, що української нації 
ще немає, то ця група людей і була здібною таку націю творити» (Див.: 
Ільїн М., Мазур П., Гудима А. За тебе, Україно! – Тернопіль, 2014).  
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Заувага Мокшицького про український гріх “геноциду поляків” надто 
подібна до тієї, яку висловив дещо раніше про український народ 
предстоятель УПЦ МП владика Онуфрій. Останній наголосив, що українці, 
як “катюга по заслузi”, Голодомором 1932-1933 рр. “отримали те, що 
заслужили” і що цей Голодомор, мовляв, був покаранням українського 
народу за якусь його “гординю” [9]. Утім і в заяві Онуфрія, і в заяві 
Мокшицького ходить про одне й те ж само — про українців як “пропащих 
грішників”, виною яких виступає чи не саме їх існування на цьому світі. 

Ще якось можна зрозуміти антиукраїнську риторику московсько-
православних, бо ті “канонічно” залежні від Москви, а тому їхня позиція 
приречена за визначенням бути антиукраїнською. А чого прагне 
Мокшицький? — На догоду польським шовіністам і праворадикалам 
напоумити українців? В односторонньому порядку, як вважає собі цей 
владика, без взаємного прощення з боку поляків цього не вийде. Та й як він 
це собі уявляє, коли поруч, як підкреслює український історик і журналіст, 
відомий дослідник польсько-українських відносин Андрій Павлишин, цей 
церковник “вважає слушною смерть українських, російських, голландських, 
американських й інших дітей на Донбасі, а загибель тисяч українських 
військових, в т.ч. українських громадян польського походження 
“справедливим” (…) покаранням України за відмову визнати події на 
“Волині” “геноцидом”” [1]. 

Пам’ятаємо, у березні 2013 року архієпископ Мокшицький відмовився 
підписати спільну заяву католицьких єпископів греко- та римо-
католицького обрядів України з нагоди 70-річчя Волинської трагедії, 
мотивуючи це тим, що провина лежить винятково на одних українцях. При 
цьому він дав зрозуміти, що формула “вибачаємо і просимо пробачити”, 
запропонована українськими греко-католиками, для нього є неприйнятною, 
бо це, бач, одна українська сторона мусить “вибачатися і просити 
вибачення” у поляків [6]. 

Ким же насправді є М.Мокшицький і яку Церкву він презентує в 
Україні? — Перед нами польський громадянин, який вважає “Господа Бога 
палким польським націоналістом” і на цій підставі є “прихильником 
польської колоніальної “місії на кресах””[1]. За його словами, “нині 
Латинська Церква в Україні не є польською, однак ми є спадкоємцями 
спадщини Церкви у Польщі. Разом із тим Церква в Польщі не може 
залагоджувати наші справи без нас”[5]. Інакше кажучи, оскільки Римо-
Католицька Церква в Україні є “спадкоємицею спадщини Церкви у Польщі”, 
цебто Польського Костьолу, то й презентує вона в Україні католицизм 
передусім у польському його релігійному розумінні й етнокультурному 
вияві. Не дивно, що більшість римо-католицьких священиків, ченців і 
місіонерів в Україні є етнічними поляками. В офіційній звітності Держдепу 
релігій МКУ за 2018 рік в РКЦУ із 608 священнослужителів 326 - іноземці, в 
масі поляки. Під виглядом поширення латинського обряду українцям не 
просто нав’язується ідеологія польського шовінізму, польський 
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праворадикальний погляд на Україну, а відбувається тиха розбудова в 
Україні, принаймні на рівні римо-католицьких громад, такого собі 
“польського світу” чи “польської України”. Мокшицький подібне називає 
шляхами, які будуть “зближувати два сусідні народи”, процесом 
“примирення поляків і українців”, що має “відбутися в правді” [5]. 

Владика Мечислав як єпископ і глава Римо-Католицької церкви в 
Україні мав би представляти позицію всіх римо-католиків України, 
натомість в його церковній діяльності переважає його польськість, а відтак 
він здебільшого опікується інтересами однієї національної громади — 
польської. Ми вже не будемо говорити про його ставлення до української 
історії, яку він розглядає, з одного боку, через призму колишніх радянських 
і сучасних російських штампів, а з іншого боку, дивиться на неї очима 
теперішньої ультраправої польської пропаганди, які, по суті, нічим не 
відрізняються, оскільки зближуються на хвилі, притаманному їм обом, 
антиукраїнського дискурсу. 

Приміром, виступаючи від імені Римо-Католицької Церкви в Україні, 
цей архієпископ обвинувачує українців у тому, що вони у масовому порядку 
співпрацювали з гітлерівцями і разом із ними винищували євреїв [6]. 
Прикметним для нас є й наступний факт. Презентуючи перед польською 
аудиторією Римо-Католицьку Церкву в Україні, цей священнослужитель 
показує, що Україну він вважає частиною потенційних польських територій, 
оскільки говорить “na Ukrainie” (на Україні), а мусів би, як представник 
української Церкви, наголошувати “w Ukrainie” (в Україні) [3]. Нарочито 
вживаючи форму “na Ukrainie”, отець тим само показує, що насправді він 
представляє не Римо-Католицьку Церкву в Україні, а саме польський 
“Kościół Rzymskokatolicki na Ukrainie”, а щодо назви конфесії “Римо-
Католицька Церква в Україні”, то це для нього усього-лише вимушена 
формальність. 

Незважаючи на те, що єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-
Католицької Церкви Станіслав Широкорадюк доволі обережно засудив 
висловлювання владики Мокшицького про те, що Бог карає українців війнами 
за темні сторінки історії, аргументуючи це тим, що католицизм не має вчення 
про покарання цілого народу, оскільки вина за злочин завжди кладеться на ту 
особу, яка його вчинила [11], факт залишається фактом — Мокшицький 
вимагає від українців спокути, якою вважає війну на Донбасі, тим само 
показуючи, що він в даному випадку чинить не, як служитель Церкви, а як один 
із польських праворадикалів, які “вимагають крові, бо їхнім девізом є 
переконання, що якщо існує на світі правда, то тільки та, яку диктують вони. 
Отож, коли вживання терміну “геноцид” по відношенню до подій на Волині не 
є однозначним у міжнародному праві і за яким стоять чисто політичні 
спекуляції, митрополит Мечислав вирішив присвоїти їх собі. В такий спосіб він 
опинився на чисто політичному полі боротьби. … Він посередньо визнав, що 
йому набагато комфортніше перебувати думками в уявних теренах Польщі “від 
моря і до моря”, аніж у реальних теренах сучасної незалежної України” [7]. 
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Чимало сторінок спільної українсько-польської історії ще потребують 
свого ретельного і незаангажованого наукового вивчення. Слід ще буде 
розбиратися у причинах і наслідках Волинської трагедії. Утім однозначно 
можна тут сказати одне: однобічний погляд є далеким від істини. Ми свідомі 
того, що сприйняття нами Польщі, усього польського народу, а також Римо-
Католицької Церкви в Україні не слід робити зі слів митрополита 
Мокшицького. Це доводять хоча б наступні факти. Від часу відновлення 
державності України у 1991 р. Польща залишається одним із головних 
стратегічних партнерів України. Багато представників польського народу — 
політиків, військових, бізнесменів, науковців, представників культури — є 
надійними друзями України. Серед громадян України польського 
походження можна знайти чимало справжніх українських патріотів, які і 
словом, і ділом (у тому числі й на фронті) доводять свою відданість Україні. 
На трибуні Майдану ми часто бачили представника РКЦУ архієпископа 
Станіслава Широкорадюка. Він навіть видрукував книгу «Боже, спаси 
Україну!» (Луцьк, 2014), в якій висловив свої патріотичні бачення нашої 
долі. Майданівці знаходили притулок в дні Революції Гідності в 
католицькому храмі Києва на вулиці Костьольній. Тут був і госпіталь, і 
їдальня, і місце для притулку «безпалаточників».  

Один владика Мечислав — це далеко не вся Церква. Хоча й нехтувати 
його словами не варто. Зауваги М.Мокшицького про українців — це чіткий 
сигнал українським римо-католикам, попередження, що якщо не стати на 
заваді антиукраїнським випадам у Римо-Католицькій Церкві, ця конфесія з 
часом може перетворитись не просто на філію Польського Костьолу в 
Україні, а й стати осередком антиукраїнського руху польських 
праворадикалів в Україні, які вже будуть набагато конкретнішими у своїх 
висловлюваннях й активнішими у реалізації своїх намірів, ніж владика 
Мокшицький. То ж з часом можна очікувати від цієї Церкви небезпеку для 
України, якщо її й далі буде очолювати Мокшицький. 

Політична позиція М.Мокшицького, яку той висловив тижневику 
“Niedziela” дещо уподібнюється тій, яку обстоює апостольський нунцій 
Ватикану в Україні Клаудіо Ґуджеротті. І перший, і другий останнім часом 
діють, на жаль, не на користь Україні, а навпаки — на руку Кремля. 
Обстоюючи фактично проросійську політичну позицію щодо України, ці 
церковні служителі римо-католицизму в такий спосіб допомагають Ватикану 
черговий раз підігравати Росії, доводити в угоду їй, з одного боку, що 
Україна є всього лишень країною, яка “оберталася в зоні Російської 
Федерації” [4] і що на цій підставі вона й справді мусить визнаватись 
“канонічною територією” Москви, а з іншого боку, що війна на Донбасі є 
внутрішньою справою України, якимсь “братовбивчим протистоянням”, 
“громадянським конфліктом”, до якого Росія, мовляв, жодним чином не 
причетна. Така позиція Ватикану, а вона звучить і в судженнях папи 
Франциска про події в Україні, навіть в Різдв’яному його поздоровленні, 
чітко відповідає антиукраїнському духу так званої “Гаванській декларації”, 
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яку підписали Патріарх Кирило і Папа Римський Франциск 12 лютого 2016 р. 
у столиці Куби і яка (що видно із її змісту) писалася в Москві. 

Сьогоднішні антиукраїнські заяви з боку окремих польських громадян, 
так звана війна цвинтарів і пам’ятників, численні випадки побиття 
праворадикалами українських заробітчан у Польщі — це наслідки розписаної 
у Кремлі спеціально для Польщі антиукраїнської акції, елементи розв’язаної 
Росією проти України гібридної війни, метою якої, з одного боку, стоїть 
відволікти увагу польського суспільства від російсько-української війни на 
Донбасі, від анексії Криму, зганьбити Україну перед європейською 
спільнотою, а з іншого боку, підсовуючи полякам антиукраїнський контекст 
історичного дискурсу, передбачається посварити між собою польський та 
український народи, по суті, нацькувати Польщу проти України. 

Україна, боронячи свою свободу і незалежність у гібридній війні з 
Росією, тим само сьогодні захищає свободу і незалежність Польщі. Без 
вільної, соборної, сильної України не буде й незалежної Польщі, бо вона, як 
частина колишньої Російської імперії, разом із країнами Балтії і Фінляндією, 
також входить у сферу неоімперських зазіхань Путінської Росії. Слід 
зважати, що євразійські плани Путіна з розбудови Росії передбачають 
реанімацію Російської імперії з подальшим перетворенням її на 
трансконтинентальну супер-імперію — Росію-Євразію. То ж пригадуючи 
“від Адама і Єви” один одному минулі історичні трагедії (а їх у нашій 
спільній історії було таки чимало), обвинувачуючи один одного за колишні 
вчинки предків, і Польща, й Україна будуть чинити виключно на догоду 
одній Москві. Справді, час вибачення настав, але вибачення взаємного. Без 
взаємного вибачення українсько-польські відносини будуть тільки буксувати. 
І від цього виграватиме завжди наш спільний ворог — Росія. 
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3.3 ЄВРАЗІЙСЬКА ЗОРІЄНТОВАНІСТЬ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ 
СПІЛЬНОТ ЯК ВИЯВ НЕГАТИВУ ЩОДО ВИБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ (Павло Павленко) 
 
Згідно з уявленнями сучасного протестантизму, глобалізація, розбудова 

“світу без кордонів”, а, отже, руйнація національних, культурних, релігійних 
відмінностей розглядаються, до певної міри, як позитив, оскільки у такий 
спосіб начебто відбувається наближення есхатологічних часів [3]. Ставка ж 
на національне тільки гальмує це наближення, а значить суперечить духу 
Євангелії. То ж якщо західні протестанти і неопротестанти, проповідуючи 
про “вселенське християнське братство”, в такий спосіб є носіями 
постмодерної глобальної культури, виступають пропагандистами 
вестернізації світу, то місіонери з країн, так званого, “близького зарубіжжя”, 
об’єднуючись в різного роду євразійські інститути, семінарії, союзи, місії, 
служіння, конференції, об’єднання, зорієнтовані на підтримку зв’язків на 
рівні колишнього СРСР, а відтак на розбудову імперськості Росії — Росії як 
Євразії, “Росії-Євразії”. 

Що стосується протестантських конфесій в Україні, то деякі з них 
(передусім це баптисти і адвентисти), ще з радянського часу, маючи свої 
керівні центри в Росії або входячи вже у пострадянський час до якихось 
наднаціональних релігійних структур із центрами в Росії, перебувають під 
потужним російським впливом, а, отже, інерційно становлять частку 
російського політичного протестантизму і, як наслідок, постають 
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співучасниками пропутінських політичних сил, як у самій Росії, так і за її 
межами. 

Не випадково ідея, на зразок “русского мира” вже на початку 90-х років 
м.ст., тобто зразу після розвалу Радянського Союзу, складала осереддя 
пострадянського протестантизму — в його теології, в системі цінностей, у 
способі життя, в соціальній позиції. Але оскільки першоосновою Кирило-
Путінського “русского мира” оголошувалося Російське православ’я, то для 
протестантів той із суто релігійних мотивів був неприйнятним [2]. 
Альтернативу протестанти (якщо не сказати — протестантам) віднайшли з 
допомогою російських владних структур в концепції євразійства. Це реально 
виявилося в тих змінах/замінах керівних осіб, які пройшли за однаковим 
сценарієм в легально існуючих і в радянські роки християнських спільнотах 
православних, баптистів і адвентистів. Так, усуваючи на початку 90-х років 
м.ст. від керівництва Української Православної Церкви митрополита 
Філарета, заміну йому знайшли в Росії, направивши до Києва митрополита 
Ростовського Володимира (Сабодана). В цей же час на зміну баптистському 
лідеру Якову Духонченку в Україну прислали з Росії Григорія Коменданта 
(також українця за національністю), а на місце Президента Церкви 
Адвентистів сьомого дня Миколи Жукалюка приїхав із Росії українець 
Михайло Мурга. У такий спосіб російськими спецслужбами було збережено 
неподільність фактично російських відповідних конфесій спільнот. Як УПЦ, 
так і всеукраїнські спільноти баптистів і адвентистів з утворенням незалежної 
України продовжували свою діяльність в євразійському (євразійському) 
конфесійному просторі, Центри яких знаходилися в Росії. Не вдався цей трюк 
із Церквою Християн віри євангельської – п’ятидесятників. Їхній президент 
Микола Мельник розгадав задум російських спецслужб і вивів із 
підпорядкування Москві свою Церкву. 

За утворенням на пострадянському просторі протестантських 
євразійських інституцій стоїть не просто збереження існуючих ще з 
радянських часів зв’язків, а відродження СРСР бодай на рівні 
пострадянського протестантизму. Власне, це й є, євразійський “собор 
народів” по-протестантському. Зазначимо тут принагідно, що 
основоположником і лідером пропутінського політичного протестантизму в 
Росії є С.Ряховський — голова “Російського Об’єднаного Союзу християн 
Віри Євангельської” [10; 5]. Цей протестант є офіційним радником Путіна з 
релігійних питань. Саме під його кураторством проводяться різні мілітарні 
заходи з участю в них релігійних діячів Федерації. При цьому С.Ряховський, 
маніпулюючи своєю конфесійною належністю, явно ігнорує біблійну 
заповідь “Не вбий!”. Для нього вона не поширюється не лише на захисників 
суверенітету України, а й тих, хто йде у загони вояків-добровольців Росії для 
війни з Україною. 

У реалізації протестантського євразійського проекту російський 
політичний протестантизм здійснює ставку перш за все на російськомовних 
вірян за межами Росії. Євразійський проект втілюється передусім через 
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програму русифікації віруючих у країнах “близького зарубіжжя”, шляхом 
нав’язування російськомовності як в церковному, так і позацерковному 
середовищах. Наприклад, у нашій країні переважна більшість перекладів 
Біблії, Нового Завіту, біблійних коментарів, богослужбової літератури, 
періодики друкується і поширюється серед протестантів переважно 
російською мовою, богослужбові заходи здійснюються, як правило, 
російською, проповіді здебільшого виголошуються російською, тому 
більшість протестантів в Україні є, а новонавернені україномовні з часом 
стають, російськомовними. Російська мова, домінуючи на релігійних заходах, 
у подальшому стає нормою і в буденному житті [8]. Україномовність, чітка 
проукраїнська громадянська позиція серед українських протестантів є радше 
винятком, ніж правилом. Тому більшості протестантів дуже легко прищепити 
євразійське мислення. “Євразія” протестантів чітко окреслюється межами 
колишнього Радянського Союзу [4], що вже саме по собі означає, що ця 
територія відповідним чином буде підпорядкована “єдності політичній” і 
“єдності внутрішній”, згідно з чим усе її (території) населення утворить свій 
особливий “національний світ” як “союз націй” [9]. Зазначимо тут 
принагідно, що окрім мови, лідер російського політичного протестантизму 
С.Ряховський доходить до такого нахабства, що наголошує на важливості 
наявності в Будинках молитви й інших атрибутів російськості. “Для нас це 
принципово, щоб люди слухали проповідь і бачили при цьому російський 
прапор” [10]. 

Євразійські тенденції з недавнього часу стали притаманними і для 
неопротестантів України. Традиційно консервативне, закрите від зовнішніх 
релігійних впливів середовище, нині воно активно розвивається у полі 
євразійського геополітичного дискурсу. Так, окремі Церкви Христа в Україні 
(приміром, “Київська Церква Христа”) вже стали частиною “Конференції 
Поклоніння Церков Христа Євразії”, увійшли до спільноти “Євразійських 
Церков Христа”. Це означає, що Кремль у своїх геополітичних іграх здійснює 
ставку на всі релігійні організації, яким, у той чи інший спосіб, можна 
нав’язати євразійську ідеологію і в такий спосіб перетворити на власних 
політичних агентів в Україні. Здійснити подібне легко, оскільки практично 
всі протестантські і неопротестантські громади в Україні суцільно 
російськомовні, як, зрештою, зрусифікованою є більшість протестантів в 
Україні. 

Водночас слід сказати добре слово про українських п’ятидесятників і 
українських лютеран. Так, українські п’ятидесятники відкрито доводять свою 
проукраїнську громадянську позицію, культивують українськість своїх 
громад, на ділі позиціонують себе патріотами України. Причина проста — 
вони не є членами будь-яких під орудою Москви євразійських союзів, 
асоціацій чи місій: вільні від московсько-євразійських наративів, українські 
п’ятидесятники дедалі повніше стають українськими по духу. Чимала заслуга 
в цьому належить чинному президенту Всеукраїнського Союзу Церков 
християн віри євангельської-п’ятидесятників Михайлу Паночку. 
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Поруч й Українська Лютеранська Церква (УЛЦ) робить все можливе 
для того, щоб бути українською не лише за назвою. Примітно, що українські 
лютерани є на сьогодні єдиними, хто з усіх існуючих традиційних 
протестантських конфесій в Україні виношує ще з початку 90-х років м.ст. 
ідею стати національною Церквою українського народу. Українськість УЛЦ 
виявляється насамперед в її чіткій проукраїнській позиції. Оцінки 
українських лютеран різко дисонують з позицією не лише інших 
протестантів в Україні, а й передовсім лютеран німецької і шведської 
традиції, бо ті зазвичай тримаються нейтралітету стосовно політики й 
української національної ідеї [6]. 

Незважаючи на те, що євангельський протестантизм у СРСР зазнавав 
серйозних утисків, його розвал, як це не видається парадоксальним, 
більшість протестантів сприйняли, як трагедію. Тому після розпаду 
Радянського Союзу саме протестанти виявились першими, хто подався 
створювати свої наднаціональні структури з тим, щоб хоч у такий спосіб 
продовжити для себе існування відносин у “радянському форматі” [2]. Так, 
паралельно з утворенням на пострадянських теренах незалежних країн “зі 
своїми кордонами, митницями, законами, валютами, для того щоб 
підтримувати духовне спілкування євангельських християн-баптистів”, у 
1991 р. створюється “Євро-Азіатська федерація союзів євангельських 
християн-баптистів”, яку один з її лідерів — В.Нестерук, президент ЄАФ з 
2008 р. — навіть порівняв із “Радянським Союзом”, що існує на рівні 
пострадянського баптистського братства [1]. 

Євразійську ідеологію Кремль підкинув українським протестантам із 
далекоглядною метою. Російськомовність, радянська ментальність, широка 
розгалуженість організаційних зв’язків, чітка ієрархічна структура і, як 
наслідок, вплив керівних органів на підпорядковані інституції, рядові 
громади, віруючих — все це перетворює протестантів на пострадянських 
теренах, а, отже, і в Україні, на потенційних популяризаторів євразійства, а 
значить — пропагандистів ідей розбудови нового “СРСР”, який наново б 
“сплотіла Вєлікая Русь”. Подібні тенденції вкрай небезпечні особливо 
сьогодні, коли, як зауважує В.Горбулін, “після провалу плану по силовому 
встановленню “Новоросії”, Росія буде працювати над “самоліквідацією 
України як держави” [7]. 

Якщо протестанти в Україні найближчим часом не зміняться — не 
стануть в Україні діяти на її користь, не стануть шанувати її державну 
незалежність, не стануть на захист української мови, не стануть 
утверджувати українськість своїх громад, зрештою, не стануть патріотами 
України, вони й надалі будуть допомагати Кремлю нищити Україну. 
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3.4 ІДЕОЛОГЕМА ПАНСЛАВІЗМУ В РІДНОВІРСЬКИХ 
КОНФЕСІЯХ УКРАЇНИ (Дмитро Базик) 

 
Як це не парадоксально, однак в умовах інформаційної та гібридної 

війни, розв’язаної Російською Федерацією на теренах України, навіть в 
українському рідновірстві, яке апріорі мало б бути оплотом формування та 
розбудови української ідентичності, можемо зустріти ворожі для 
національної безпеки України ідеологеми панславізму. Сутність останніх 
зводиться до постулювання та екстраполяції концептуального обґрунтування 
ідейного комплексу етнічної єдності всіх слов’янських народів, що в своєму 
розвитку веде до ідеї політичної інтеграції «всіх слов’янських етнічних 
ідентичностей», що має зрештою наступити у формі федерації або 
конфедерації. В рідновірському русі наявні дві базові ідеологеми 
панславізму: ідея «слов’янської єдності» та похідна від неї ідея «відродження 
Русі», яка використовується як самоназва та засіб етнічної самоідентифікації 
окремих рідновірів. 

Ідея слов’янської єдності наявна в офіційному віровченні переважно 
двох рідновірських конфесій України - Слов’янської духовної течії «Великий 
Вогонь» та Родового Вогнища Рідної Слов’янської Віри. Очільником 
Слов’янської духовної течії «Великий Вогонь», князем Огіном є в миру 
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Геннадій Боценюк. У віроповчальній доктрині Великого Вогню ідея 
слов’янської єдності відтворюється заявою про себе як релігійну течію, що 
відроджує давню дохристиянську духовність та філософію наших предків - 
давніх слов’ян. Основною міфологічною лінією віровчення Великого Вогню 
є легенда про трьох братів, синів Роду, яка споріднює слов’янську міфологію 
з давнім культом балтів. Перун (Перкунас) нібито був прямим кровним 
пращуром слов’янських та балтійських жерців. 

Україна – свята земля для огнищан, «наш дім», «наша батьківщина». 
Не будучи прихильниками примітивного націоналізму, огнищани називають 
всі слов’янські народи братськими, але готові протистояти імперським 
спробам появи «старшого» брата. Багатоманітність та рівноправ’я різних 
виявів слов’янської культури – основний пріоритет «Великого Вогню» [4]. 

Як бачимо, в даному випадку ретранслятори ідеологеми панславізму, з 
одного боку, начебто виступають в ролі патріотів України, а з іншого - не 
зрозумілим та не обґрунтованим залишається постулат про те, що позиція 
націоналізму називається примітивною, адже націоналізм – це, передусім, 
відправна платформа формування національної ідентичності, етнічної 
самоідентифікації індивіда та головна світоглядна та емоційно-почуттєва 
складова, яка виступає запорукою збереження територіальної цілісності 
національного надбання держави.  

Керівник іншої рідновірської конфесії – Родового Вогнища Рідної 
Слов’янської Віри у своїй конфесії йменується верховним волхвом. Нині ним 
є Володимир Куровський. Ідею слов’янської єдності він репрезентує в такий 
спосіб: «Бути слов’янином – це набагато більше, ніж бути просто 
росіянином, українцем або білорусом, поляком, чехом і т.д. Будучи 
слов’янином, можна пишатись досягненнями кожного слов’янського роду, 
збираючи силу як пальці в кулак. Більш того, якщо при цьому вважати себе 
Орієм, то весь Близький Схід та Індія – теж наш духовний ресурс! Це 
колосальна енергетика, здатна привести до руху будь-який корпоративний 
організм» [2].  

Від себе відзначимо, що якщо слідувати логіці автора вищенаведеної 
думки, то наступним і найпростішим кроком-продовженням «набору 
енергетики» є не що інше як ідентифікація власної космополітичності для 
того, щоб «акумулювати в собі всі енергетичні ресурси планети». 

Дещо нижче в тексті своєї праці створювач-конструктор озвученої 
ідеологеми продовжує: «Третє тисячоліття несе загрози, які можуть 
обернутись для людства катастрофою, однак в наших силах зробити так, щоб 
воно стало епохою Слов’янського Світу. Це і є Слов’янська Ідея» [2, c. 256]. 
Остання дуже нагадує сумнозвісну обстоювану московським православ’ям 
ідеологему «русского мира», але в ній замість «русского мира» фігурує вже 
якийсь «слов’янський світ». 

Характерним є той факт, що спільними для обох вищезгаданих 
рідновірських конфесій є підвалини їх утворення, які полягають в захопленні 
давньослов’янськими бойовими мистецтвами та констатацією наявності 
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прямої наступності давньої духовної традиції. В першому випадку 
наголошено на поєднанні двох династій хранителів - слов’янської 
(древлянської) та балтійської (пруської). Цікавим є те, що в записах 2003 
року сповідники «Великого Вогню» себе презентували навіть як 
представників якогось атеїстичного язичництва.  

У своєму віровченні В. Куровський наголошує на тому, що він є 
спадкоємцем учнівська наступність від подільських волхвів, які нібито 
походять від так званого «Болохівського князівства», яке деякий час існувало 
на території Поділля після офіційного хрещення Русі.  

Характерно, що кожен із представників нині наявних на теренах 
України рідновірських конфесій вважає себе «єдиним» і прямим 
спадкоємцем духовних скарбів предків. Це в свою чергу дає підстави 
стверджувати, що очільники рідновірських течій панславістичної 
спрямованості в створенні своїх віроповчальних доктрин стали заручниками 
власних міфологем, які складно як обґрунтувати, так і верифікувати. 

Другою ідеологемою панславізму є ідея «відродження Давньої Русі» на 
новому етапі розбудови української державності та відповідної зміни 
самоідентифікації українців. Так, волхв Межимир (Роман Миколаїв) 
зазначає: «Родове Вогнище переконане, що створений наприкінці ХІХ на 
поч. ХХ ст. етнонім «українці» перестав відігравати ту позитивну роль, яка 
надавалась йому національною інтелігенцією. Використання, як 
переважаючих термінів «Україна» та «українці» призвело до втрати 
прадавньої самоназви наших Предків – Русини. Сьогодні, коли ми стали на 
межі існування і виживання, повернення до витокової самоназви Русь та 
русини є питанням життя чи смерті Роду Нашого. Тому ми свідомо 
відмовляємось від новоявленого терміну «українці», вживаючи натомість 
звичаєві – Русини, Русь, Україна-Русь» [3, c. 11].  

В більш пізніх працях цей самий автор, але вже під іншим 
рідновірським ім’ям – волхв Богумир, стверджує, що назви «Україна» та 
«українець» перехідними, тимчасовими, а на перспективу прогнозують 
повернення до давньої самоназви «Русь» та «русини». Мотивує свою позицію 
автор іншим нетрадиційним смисловим навантаженням цих термінів, 
відмінних від загальноприйнятих. Зокрема, він вважає, що «українець» з 
якоїсь таємничої мови волхвів означає «той, що воює з чужинцями, між 
собою та самим собою». Відтак, «Україна» постає як «країна вояків, які 
захищають рідну землю від засилля чужинців та власних зрадників». В той 
час як назва «Русь» ототожнюється із санскритським «Р’с або Р’ш», що 
означає «мудрість», відповідно «р’си або ріші» перекладаються як «мудреці» 
або «Русі сини» і, відповідно, «русини» – «мудреці вони» [1].  

В 2016 році, у викладеному відео на каналі You Toube означений вище 
конструктор альтернативної ідентичності українців відзначив, що на даний 
момент його світогляд кардинально змінився і звернувся до керівництва 
Родового Вогнища не використовувати написані ним раніше публікації з 
метою популяризації висвітлених в них ідей. Потім на сторінці у Facebook 
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він поставить своє фото із підписом: «Я – бандерівець, цим пишаюсь». Крім 
того, будучи кандидатом на посаду начальника управління освіти і науки 
Хмельницької міськради привселюдно заявив: «Я за своїми релігійними 
переконаннями – сповідник язичництва, за світоглядними переконаннями я – 
український патріот» [5]. 

Окреслена вище трансформація особистості та світоглядних орієнтирів 
одного з рідновірських створювачів та речників ідеологем панславізму 
свідчить про те, що останні не містять в собі належного смислового 
підґрунтя та про незавершеність процесу формування чіткої 
самоідентифікації в рідновірському середовищі України. 

В цілому ж фігурування ідеї відродження Русі в рідновірських 
конфесіях засвідчує той факт, що більшість рідновірів спрямовують свій 
погляд в ретроспективу, а не в перспективу. Вважаємо доречним в даному 
випадку звернутись до слушної думки ідеолога українського націоналізму Д. 
Донцова, який стверджував, що нація повинна жити майбутнім, а не ставати 
заручником минулого. Адже необхідно усвідомлювати те, що Русь – це наше 
минуле, яке безумовно потрібно шанувати, однак Україна – наше теперішнє, 
від збереження та захисту якого буде залежати наше майбутнє.  

 
ДЖЕРЕЛА: 
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3. Волхв Межимир. Малий требник Рідної Православної Віри. – Київ, 2005.  
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3.5 НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ: ЧИННИКИ СПРИЯННЯ ЧИ 
ПРОТИДІЇ НАЦІОНАЛЬНІЙ РОЗБУДОВІ? (Людмила Филипович) 

 
З’явившись в Україні наприкінці 80-х-початку 90-х років ХХ ст., нові 

релігії за роки свого існування стали елементом її релігійного ландшафту, 
фактором духовного життя, суб’єктом міжрелігійних, навіть 
державно-церковних відносин, об’єктом постійної уваги з боку мас-медіа. 
Навколо нових релігій йдуть багаторічні дискусії щодо їхньої суті, причин 
виникнення, наслідків функціонування в суспільстві, впливу на свідомість 
особи і спільноти тощо. Але особливо гаряче в ЗМІ та експертних колах 
обговорюється питання небезпек і загроз, які несуть з собою нові релігійні 
течії (НРТ). При цьому аналітики, виходячи із національних інтересів 
України, з’ясовують те, чи сприяють НРТ національному поступові України, 
наскільки цінності, які проповідуються ними, сприяють розбудові 
української держави і формуванню національної свідомості. 
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Саме тому назріла необхідність розібратися: чи дійсно НРТ такі вже 
небезпечні для України і як реагувати українському суспільству та державі 
на їх присутність в українському релігійному полі? Що таке сьогодні 
національний і державний інтерес, що складає основу і тло національної 
свідомості, чи є в цих процесах місце НРТ? Як втримати баланс між 
національним інтересом держави, законодавством України у сфері свободи 
совісті та вимогами міжнародного співтовариства, зафіксованих в 
різноманітних документах з прав людини? 

Виходячи із статистичних даних щодо нових релігій в суспільстві, 
немає підстав ані перебільшувати, ані применшувати їхнє значення ні в житті 
всього людства, ні в житті українського народу. Серед загальної кількості 
віруючих доля прихильників НРТ складає не більше 1,5% [Див.: 3]. 
Близькими є статистичні показники і щодо кількості релігійних організацій 
новітньої орієнтації – до 5 відсотків [Пораховано за: 6; 5, с.204-212].  

За оцінками експертів, абсолютна кількість неовірян може зростати, але 
відносні показники будуть залишатися в межах до 10%.  

Враховуючи молодість НРТ та відсутність тривалої віросповідної 
традиції, треба передбачати, що прихильники нових релігій занадто активні в 
сповідуванні того чи іншого вчення, сповнені надмірним бажанням 
поділитися зі всім світом результативністю своїх духовних пошуків у рамках 
якоїсь нової системи поглядів, агресивно налаштовані щодо тих, хто 
критикує їх, виступає проти їхньої діяльності тощо. Так званий синдром 
неофіта проявляється в надмірній екзальтації, в незвичних реакціях на події 
індивідуального й суспільного життя. Але з часом нинішні НРТ, долаючи 
“дитячі хвороби росту”, стають респектабільнішими та більш 
врівноваженими.  

Вже зараз ми спостерігаємо, що настає новий етап у поширенні НРТ в 
Україні. На зміну першому – екстенсивному – етапові приходить 
інтенсивний, що пов’язаний з певною стабілізацією стрімкого зростання 
кількості релігійних громад, некерованому притоку нових віруючих. Зараз 
головним стає те, чи обрана релігія відповідає зовнішнім і внутрішнім 
потребам людини, чи здатна вона дотримуватися всіх тих приписів, які 
сповідуються даною релігією, жити відповідно до релігійно-церковних 
вимог. Тому нині відбувається відбір дійсно віруючих з випадково чи 
корисливо зайшлих до церкви, настає етап сутнісної трансформації вірних, їх 
якісного внутрішнього зростання, утвердження і зміцнення у вірі; 
організаційного оформлення громад, висування лідерів вже українського 
походження, здобуття себе як інституції серед інших подібних інститутів. 
Все це визначає характер сучасного стану НРТ в Україні, який можна 
кваліфікувати як суперечливий, що детермінований як певними успіхами, так 
і поразками.  

Беручи до уваги достатньо складну ситуацію, в якій перебувають 
новітні релігії в Україні і яка буде погіршуватися у зв’язку з глобальною 
економічною кризою, бажано виходити з того, що НРТ не постають якимось 

185



 
 

ексклюзивом для релігійного життя України, тому природно означити своє 
ставлення до них як до будь-якого іншого типу релігійних організацій, які в 
пріоритетах державної політики займають не домінантне місце, які не є 
головною проблемою суспільства. НРТ – це не особливий, а ситуативний 
сегмент нинішньої релігійної ситуації, державно-церковних відносин, щодо 
якого держава демонструє рівноправну і законом визначену позицію: ніяких 
преференцій, але й ніяких дискримінацій чи переслідувань. 

Виділяючи деякі результати присутності НРТ в українському соціумі, 
ми неодноразово наводили докази вітальності неорелігійних явищ [7, с.293-
367]. Але присутність НРТ в релігійному полі України актуалізувала і деякі 
проблеми, які пов’язують із наявністю нетрадиційних для України релігій. 
Частина з них є реальними, але частина – уявними, будучи продуктом наших 
стереотипів, необізнаності, конфесійності, а тому потребують особливої 
уваги науковців. 

Не зупиняючись на тих позитивних речах, з якими пов’язуємо 
присутність НРТ в українському суспільстві і про що ми вже писали [8, с. 5-
10], варто зосередитися на викликах, особливо безпекового характеру, які 
пов’язані із НРТ. 

Незважаючи на збільшення кількості неофітів, появу все нових церков, 
НРТ не здатні охопити духовним впливом більшу частину українців, які у 
своїй основній масі залишаються все таки поза конфесіями, ставляться до 
релігії індиферентно, незважаючи на проповідницькі та організаційні зусилля 
як традиційних церков, так і нових течій. Повній адаптації нових релігій до 
українських умов і перетворення їх на українське духовне явище заважають 
чимало факторів, серед яких домінуючими є інтрарелігійні або 
внутрішньоцерковні проблеми НРТ, що відбивається на їх невизначеному і в 
цілому невизнаному статусі в українському суспільстві. В цілому українське 
суспільство й досі не прийняло НРТ як свої, рідні, природні. Незважаючи на 
певні успішні спроби організувати повноцінне релігійне життя НРТ, вони й 
досі є маргінальними і не зовсім вписаними в культурний контекст України, 
почуваються чужими в цьому середовищі, важко сприймаючи українські 
реалії. На перших порах неовіряни ставилися до своїх громад як до 
можливості виїхати за межі України, на батьківщину НРТ. Міграційні настрої 
серед них були надто високі, зокрема до НРТ американського коріння. 
Багатьох неорелігійців прийняли спільноти мормонів і саєнтологів у США. 
Але з часом стало зрозуміло, що всі виїхати в зарубіжжя не зможуть, а тому 
потрібно пристосовуватися до життя в Україні. До цього закликали їх і лідери 
зарубіжних центрів НРТ. Так часто із такими закликами виступав Президент 
Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів Роберт Хінклі. Хоч багато неовірян 
так і живуть, перебуваючи в Україні як в еміграції, оскільки їхні сподівання на 
краще життя продовжують бути пов’язаними насамперед із країною 
походження їхнього релігійного руху. Все це накладає свій відбиток на 
взаємини між релігійною організацією, напрямом, деномінацією, об’єднанням 
і державою, суспільством, переважно історичними релігіями і церквами. 
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Немаловажними для негативного сприйняття НРТ, які не є українським 
явищем (крім рідновірів), виявляється їхня реакція на національні процеси, 
ставлення неорелігій до етнонаціонального сегменту суспільного життя. В 
цілому ж, будучи позаетнічними, а інколи й антиетнічними, що не 
притаманно українській ментальності, в умовах відновленої актуалізації 
етнічного фактора в очах українців посилюватиметься чужість цього явища. 
Хоча позаетнічність НРТ також зазнає змін: все менше є таких нових рухів, 
які в ситуації національного відродження хотіли б набути репутації 
неукраїнського руху, маргіналізуватися, не вписавшись в місцевий контекст. 

Слабка соціальна інтеграція українського суспільства сприяла 
безконтрольному поширенню різних НРТ. Всі вони від самого початку не 
мали ніякої проукраїнської орієнтації. Скоріше навпаки. Саме НРТ 
виступили активними русифікаторами українців, які, якщо б захотіли пізнати 
нові істини в рідній мові, мали переходити на російську, бо ж і література, і 
відео, і проповідники були російськомовними. Очікування Крішнаїтів, що 
новонавернуті українці вивчать санскрит і англійську для вивчення праць 
Прабхупади, не виправдалися.  

Тому переважна маса джерел існувала в російському перекладі, а 
зроблені українські переклади тривалий час просто стояли на полицях. І 
тільки зараз, коли українське суспільство нарешті явно сформувало запит на 
український крішнаїзм (зустрічі із студентами українських вузів, виступи на 
конференціях, в мас-медіа, прихід саме україномовних вірян, спілкування із 
українськими чиновниками із влади тощо), МТСК активно заявило про 
готовність існувати як міжнародне товариство, але в українських реаліях, а 
відтак і з українським колоритом. Хоча ніхто не контролює, якою мовою 
відбувається внутрірелігійне життя в громадах МТСК. Через 
російськомовність богослужінь громади НРТ постають дієвим чинником 
оросіянення своїх одновірців, засобом відторгнення їх від українського світу.  

Мова є важливим, хоча і не єдиним маркером у визначенні свого 
ставлення до національної держави, до націотворчих процесів. Ніхто і не 
очікував, що НРТ, які за своєю природою є іноетнічними, інокультурними, 
іномовними, будуть будувати український світ, а тим більше по-українськи, в 
автентичних для українців формах. Нові течії фактично були виключені і 
українським суспільством, і традиційними церквами, і самими собою із 
державотворчих процесів. І тільки релігієзнавці весь час нагадували їм, що 
вони є частиною українського релігійного життя. Поступово формується 
нова ідентичність (українські крішнаїти, україньскі буддисти, українські 
бахаї тощо), на основі взаємовпливів різних культур виникають синкретичні 
форми, що проявляється в одязі, у звичаях, в певній манері поводження, в 
структурі харчування тощо.  

Інопоходження і невписаність в український контекст призвели до 
певної сектантизації та сепаратизації неорелігійних течій. Останні виявилися 
безсилими відстоювати свої інтереси навіть як релігійних меншин, бо не 
відчували себе частиною відродженої або новонародженої української 
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культури. НРТ - це культура протесту, інакшості, опозиції до ідеологічної 
радянської культури чи традиційно релігійної (переважно православної), які 
вони не сприймали в силу усвідомлення своєї ексклюзивності, новітності, 
обраності, інтелектуальності. НРТ творили альтернативний життєвий світ, 
комфортний для себе, відмінний від наявного. Відокремившись від 
загальноукраїнських процесів, НРТ не помітили, що в традиційному 
релігійному світі теж відбуваються зміни, проходять модернізації.  

Політика традиційних церков в їх ставленні до НРТ як до чужеродного 
і ворожого явища для України, неприйняття їх спільнот до представницьких 
міжконфесійних об’єднань. ігнорація в міжрелігійному спілкуванні, явна 
зневага, а навіть відраза як до чогось недосконалого, сприяла замкненості і 
замкнутості НРТ, яка не дозволяла уявляти себе частиною українського 
соціуму. Так, жодна неорелігійна конфесія не входить до Всеукраїнської 
Ради Церков і релігійних об’єднань, хоч деякі з них, зокрема свідомість 
Кришни чи бахаї, заявляли про своє бажання ввійти до неї якщо не членом, 
то хоч би спостерігачем. Нині бачимо входження їх до новоз’явленої 
Всеукраїнської Ради релігійних об’єднань. 

Релігійна свобода, право людини вільно сповідувати будь-яку або не 
сповідувати ніякої релігії чомусь пов’язують лише із життєдіяльністю НРТ. 
Реальні ж обставини свідчать. що це стосується кожного. І ця свобода не є 
незворотною, тобто вона в будь-який момент може обернутися несвободою 
(як в Росії для свідків Єгови). Як бачимо, духовна стабільність, міцність і 
єдність соціальної системи, в якій діють рівноправно різні релігії, не 
закарбовані на вічно.  

Розгойдують ситуацію важко досягнутого балансу різні організації, в 
т.ч. й антисектантські, які дезінтегрують суспільство за релігійною ознакою, 
конфесійною належністю. Крім того, кришу НРТ активно використали і 
ворожі щодо України держави, скориставшись нібито невинними духовними 
ініціативами (Алатра) для дестабілізації українського суспільства, гірше 
"русского мира". 

Українське суспільство має підстави для незадоволення діяльністю тих 
релігійних течій, які не враховують історичної релігійної традиції українців, 
в непритаманній українській ментальності силовій формі нав’язують те чи 
інше вчення, вважають цінності своєї конфесії далеко вищими (а то й єдино 
прийнятними) за традиційно українські, безпардонно й примітивно 
проводять місіонерську роботу, не поважають українську мову тощо. 
Нещодавно оприлюднені факти масового фінансового ошукування українців, 
шахрайського заволодіння їхнім майном, коли обманним шляхом 
заставляють працювати на інші держави тощо. Якщо порушуються права 
громадян України, держава повинна захищати останніх. Але переслідувати за 
погляди, які відрізняються від загальнопоширених, якщо вони не явно 
антигуманні, заборонено; піддаються засудженню тільки дії та наміри 
здійснити протиправну дію. 
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Гадаємо, що НРТ відчули “дихання зими” у ставленні до них як з боку 
держави, так і суспільства загалом. Вони готові як до відлиги (і 
використовують будь-яку можливість проінформувати суспільство про себе в 
позитивному ключі), так і до морозів (обмежень, ускладнень, заборон, 
переслідувань) у своєму бутті в українському соціумі, яке стало більш 
обізнаним (хоч і однобічно) щодо НРТ. Нові релігії вже не дивуються 
негативізму і спротиву державних, церковних та частини громадських 
структур на свої ініціативи. Не здивуєш НРТ і антисектантськими виступами 
ЗМІ. Можна передбачити, що все це тільки посилиться: і ворожість та 
упередженість людей щодо НРТ, і невиконання державою конституційних і 
законодавчих норм у сфері свободи совісті, й необґрунтовані обмеження з 
боку держави на пропаганду неотечіями своїх релігійних істин тощо.  

За таких умов можна очікувати декілька моделей або стратегій 
поведінки і розвитку НРТ, які вкладаються з усією варіативністю останніх у 
дві основні лінії: відмовна (rejection) й пристосовницька (adaptation). Перша 
стратегія, що базована на неприйнятті, відкиданні цінностей сучасного 
секуляризованого світу, нагадує за своїми формами і методами “релігійну 
революцію” [1, р.1-18], наслідком якої буде створення релігійної 
субкультури, інституалізованої чи неінституацізованої, але яка прагнутиме 
до інституалізації. НРТ все більше орієнтуватимуться на практичну 
корисність й результативність. Тому вони мають бути дієвими і тотальними. 
Цим шляхом вже йдуть багато неорелігійних утворень, які розвиваються в 
межах консервативних і фундаменталістських парадигм. В даному випадку, 
як слушно зазначає Грейс Деві, неможлива “віра без належності”, а тим 
більше “належність без віри” [2, р. 455-469]. 

Через свою нечисельність НРТ не здатні будуть продемонструвати 
протест чи боротьбу проти історичних релігій і конфесій, в тому числі й в 
Україні, проти державної політики дискримінації. Хоча є поодинокі спроби 
відстояти свої інтереси та авторитет в судах через відповідні позови, де 
відповідачами постають мас-медійні засоби. Але переважна більшість НРТ своє 
невдоволення зафіксує ігноруванням суспільства, ще більшою ізоляцією від 
нього, створенням закритих структур у рамках своїх релігійних об’єднань. 

Друга стратегія – стратегія “пристосування до секулярності” – мала б 
забезпечити можливість НРТ вижити в складних умовах сучасних 
суспільно-релігійних і міжрелігійних відносин. Це стосуватиметься тих нових 
релігій, які відносно давно існують в Україні і мають певну підтримку, негласну 
симпатію або нейтральність щодо себе з боку суспільства та влади. Живий 
приклад – Товариство свідомості Крішни, Церква Ісуса Христа Святих останніх 
днів, бахаї, харизматичні спільноти тощо. Ця стратегія, яка домінувала у другій 
половині ХХ ст. в політиці більшості церков та релігійних організацій, 
зрештою, на думку більшості експертів, зазнала поразки. Але Україна ще не 
пройшла свого історичного шляху в цій еволюції, тому адаптативна стратегія 
буде активно використовуватися НРТ доти, доки ця політика приноситиме 
користь таким релігіям. 
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Але будь-яку агресивну критику на свою адресу, несправедливість у 
ставленні, переслідування своїх послідовників НРТ сприймуть як знак до 
протесту – активного чи пасивного, видимого чи невидимого. Скоріше 
всього вони підуть в опозицію до соціуму, втомившись доводити йому свою 
світоглядну нешкідливість, соціальну корисність, навіть український 
патріотизм. Суспільство дивним чином вже розділило всі НРТ на ті, які 
можуть існувати в Україні, і ті, які є небезпечними для її духовного і 
національного розвитку. Тому свобода віросповідання все більше залежатиме 
не від законів, які регулюють цю сферу суспільних відносин, а від тих, хто їх 
інтерпретуватиме і застосовуватиме на практиці, від орієнтацій носіїв 
громадської думки, від суб’єктивних преференцій лідерів держави, від 
політики керівників церков і релігійних організацій, на що впливає позиція 
звичайних віруючих, кліру, наукових і громадських інституцій як 
антисектантського, так й об’єктивно-наукового спрямування.  

Виокремлення двох стратегій функціонування НРТ в Україні не 
означає, що не виникатимуть якісь інші моделі, зокрема й суспільно 
небезпечні, які враховуватимуть безліч обставин, зокрема ступінь загальної 
релігійності суспільства, характер державно-конфесійних і міжконфесійних 
відносин, рівень релігійної свободи, тенденції внутрішнього розвитку самих 
релігій, зокрема нових, співвідношення “зрілої” і “незрілої” релігійності 
[Див.: 4], тісно пов’язаних з так званою дорослою чи дитячою релігійністю 
(не за віком, а за внутрішніми сутнісними характеристиками). Чим скоріше 
НРТ здолають стадію “незрілої” і перейдуть до “зрілої” релігійності, тим 
ефективніше вони набуватимуть ознак терпимого, а може й співчутливого 
ставлення до інших релігій та їх носіїв, характеризуватимуться високою 
вимогливістю до свого віровчення і поведінки, соціальною відповідальністю 
і солідарністю. 

Пророковане тотальне панування нової нетрадиційної релігійності на 
фоні постійних попереджувальних месседжей щодо небезпеки нетрадиційних 
і нових вірувань не відбулося, а останні, досягнувши свого кількісного піку в 
середині 90-х рр. м.ст., з часом почали навіть спадати. Не кращі часи зараз 
переживають громади неорелігійного спрямування та їх члени. Приток нових 
вірян до НРТ дуже повільний, оскільки виявилося, що бути послідовником не 
пануючої релігії в Україні не так просто, незважаючи на всі законодавчі 
гарантії свободи совісті та віросповідань. І повального захоплення новими 
релігіями не сталося не тому, що активізувалися антисектантські організації в 
Україні (вони заявили про себе як інституалізований рух лише в останні 7-10 
років) чи українська держава відреагувала попереджувальними кроками на 
заклики ультраправославних патріотів. Загалом у світі з кінця 90-х рр. ХХ ст. 
з’явилася і набирає сили тенденція до пригальмування поширення НРТ. 
Основна причина повільності проникнення НРТ в Україну в тому, що нові 
течії – генетично, ментально, культурно не укорінені в житті нашого народу. 
Вони й досі виступають як чужеродний феномен, який ґрунтується не на 
українській матриці, не на українських звичаях, не на українській мові. І тут 

190



 
 

не виняток рідновірні течії, які формуються не на живій народній традиції, а 
скоріше на вифантазуванні і штучному конструюванні свого віровчення і 
обрядової практики. НРТ часто несуть в собі інакшість, навіть чужість, яку не 
хочеться опановувати, з якою не виникає потреби навіть знайомитися. 
Скажімо, що може значити для українця витворювана еллінська чи римська 
релігії, претендуючі на реєстрацію саєнтологи чи муни, поширювана 
Богородична Церква чи Церква Божа? А в ситуації війни із Росією, яка є 
основним поставщиком НРТ або їх транзитером через російську мову, а 
інколи і прямим замовником (секта догналітів), нові релігії сприймаються як 
носії ідеології агресивної держави, яка використовує їх для дестабілізації 
ситуації в Україні, до розхитування так важко складеного суспільного 
консенсусу, для обробки свідомості тих українців, які сумнівалися в 
істинності історичних релігій, а тепер задумались над праведністю шляху 
України до Європи, до демократії і свободи. За ці роки втратилася цікавість 
до іншого, не нашого, зростає агресія щодо чужого, ворожого. 

Ця інакшість навіть почала дратувати, оскільки хочеться знайомого, 
зрозумілого, спокійного, впевненого, перевіреного, устабілізованого світу. 
Прагнення до стабільності надзвичайно зростає в ситуації війни і соціального 
неспокою. Хвиля активного експериментування в духовній сфері сходить 
нанівець, суспільство досить обережно ставиться навіть до незначних реформ 
у традиційних течіях і церквах. Все більше людей схиляється до традиційних 
форм релігійності, сприймаючи поодинокі зацікавлення новітніми формами 
релігійності як тимчасове і невизначальне явище. В ситуації екзистенційних 
максим між життям і смертю множинність думок, варіативність духовних 
пошуків втрачає свою актуальність. Суспільство саме відпрацьовує захисні 
механізми. А тотальне заборонство на існування нових релігій з такою 
знайомою “застережливістю” і широкомасштабною боротьбою із 
“зловредними явищами” тільки зміцнить нові релігії в бажанні протистояти 
монополізму однієї ідеології, однієї точки зору.  

Життя вимагає широкого просвітництва, достовірного інформування, 
широкого розуміння того, що нові релігійні явища завжди будуть 
обов’язковим елементом духовного розвитку людства. Вони свідчитимуть 
про вітальність релігії. Без сумніву, окремі релігійні напрями можуть 
зникати, трансформуватися, перероджуватися, з’єднуватися, утримуючи в 
собі потенційні можливості певних небезпек для культурної і духовної 
тожсамості (ідентичності) народу і держави, серед яких треба навчитися 
розрізняти уявні і реальні загрози, щоб вчасно сформулювати адекватні 
відповіді на виклики епохи. 

 
ДЖЕРЕЛА: 
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3.6 БОГОРОДИЧНА ЦЕРКВА В КОНТЕКСТІ РЕЛІГІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ (Анатолій Колодний ) 

 
Оцінюючи надані матеріали про Богородичну Церкву СБУ, експертна 

рада МКУ наголошує, що конфесія відповідає всім тим критеріям, які 
використовуються релігієзнавцями при дослідженнях різного конфесійного 
вияву власне релігійних феноменів. Тут маємо чітко окреслене розуміння 
Бога як творця і промислителя, християнська Трійця додається особливим 
вшануванням ще й Матері Божої, чітко розписану богослужбову практику 
при певній абсолютизації при цьому місць з’явлень Божої Матері, маємо 
закріплену ієрархічну структуру Церкви, триразовий розарій та ін. Відтак це 
є Церква, а не секта, як того в кваліфікації богородчан хочуть бачити деякі 
православні спільноти.  

Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України вже 
більше 10 років відслідковує діяльність Богородичної Церкви, має 
спілкування відповідно до своїх службових обов’язків із очільниками 
конфесії в Україні, зустрічалося з лідером Церкви блаженним Іваном під час 
приїзду його до Києва тощо. Маємо для релігієзнавчого опрацювання 
величезний масив видруків Богородичної спільноти. Наукову статтю про цю 
Церкву нами видрукувано у 8-му томі «Нові релігії України» з 
десятитомника «Історія релігії в Україні» і в №11 за 2002 рік часопису 
«Релігійна панорама». Відзначаємо загалом толерантне ставлення богородчан 
до інших конфесій, окрім Церкви Московського Патріархату. Російська 
Православна Церква, керована в РФ патріархом Кирилом, фактично вижила 
їх з Росії, зробила там якимсь кримінальним феноменом, оскільки вчення 
течії багато в чому неспівзвучне з православ’ям, традиційним християнством. 

Інститут філософії не проводить експертизу віровчення різних 
конфесій (а їх нині в Україні біля ста) на предмет якоїсь їх істинності чи 
неістинності, відповідності вченню домінуючого у нас в Україні православ’я. 
Для нас всі релігії, як людські витвори, мають однаковий рівень істинності. 
Зрозуміло, що вчення і обрядова практика, ієрархічна структура декількох 
десятків наявних у нас християнських конфесій багато в чому не 
співпадають, але це не є підставою для оголошення вчення однієї з них 
істинним, а інших – похибкою. В своїй істинності/неістинності вони квити. 
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Ці питання конфесії мають вирішувати самі у своїх богословських виданнях, 
дискусіях, а не в прагненнях прилучити на допомогу собі в своєму 
протистоянні іншим якісь зовнішні чинники, в даному разі релігієзнавчі 
спільноти України чи владні органи. Для релігієзнавців і православне вчення 
і богородичне є витвором ідеологів цих конфесій, Таким є і вчення владики 
Івана. Він – творчо мислячий християнський богослов, який не зупинився на 
змісті Нового Завіту, а розвинув його, оголосивши про якесь своє 
безпосереднє спілкування з Богородицею, одержання від неї послань до всіх 
християн. Якщо дехто з вірян сприймає саме вчення Івана Береславського за 
істину, то право на свободу такого їх сприйняття гарантоване кожному 
Конституцією України, зокрема правом кожного на свободу віросповідань. 
То ж якоїсь крамоли, яка дає право розглядати Богородичну Церкву як 
спільноту, що загрожує безпеці України, немає. І якщо домінуюча в деяких 
областях Московсько-Православна Церква у своїй боротьбі із Богородичною 
спільнотою прагне використати державні структури, зокрема Службу 
безпеки, то в цьому ми вбачаємо не тільки порушення принципів 
українського законодавства, а й прагнення цієї антиукраїнської Церкви, а це 
– УПЦ, у своїй ворожій щодо України діяльності звести до заборони всі інші 
конфесії, які нині активно підтримують Українську владу в її протистоянні 
московському фашизму. Радимо Службі безпеки проглянути скоріше всі 
видання єпархій УПЦ МП, книги, що продаються в їх кіосках і знайти в них 
хоч якесь засудження російської агресії, заклик до проведення волонтерської 
роботи, розбудови Української України, відродження української духовності 
тощо. Знайдемо оспівування царя і царської сім’ї, заклики до повернення 
самодержавства, але ж це є антидержавна діяльність, діяльність, небезпечна 
для суверенності України, за яку треба притягувати до кримінальної 
відповідальності, садити у в’язниці.  

При прочитанні праць владики Івана звертає на себе увагу його 
прагнення подеколи наголосити на особливій ролі Росії в світовій історії, а 
водночас і на її деструктиві в ній. Зокрема, в книзі «Белая Церковь» 
блаженний пише: «Россия, насажденный самой Богородицей сад райский, 
элизиум небесный, елисейские поля, - превратилась тогда в чудесный 
архипелаг Соловьиной горы» (с.135). «С конца VІІІ ст. … обернулась на 
противоположное Святая Русь. Перестала быть светлой Девой-красой – 
обратилась в Черную деву.. Чернобох пришел на Святую Русь. Завоеватели 
затоптали наш архетип. Растоптали наши благоуханные белые лилии… 
Загубили архетип российский…. Уничтожен цвет нашего народа, 
талантливейший люд божий… Духовносные старцы и огненные пророки 
Белой церкви настаивали на том, что Византия приведет Святую Русь к 
гибели и распространит свое зло по всему миру» (с.138-139); «Видит 
Богоматерь Россию большою черню иконой, желает ее обрести вновь как бы 
переписать оригинальный лик Россиии заново. И пусть молятся к Богоматери 
царице мира – об истинном обращении России, о возвращении ее и 
белоцерковные елиссейвчикие поля, к бессмертному архетипу добрых отцов 
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и матерей, сыновей и дочерей, братьев и сестер. Мир на селения твои 
российская земля» (с. 141). 

В працях владики Івана «исконно российский, словянский архетип – 
Святой Грааль. Россия – прямая наследница Атлантиды. Слушать сегодня 
будут помазников Святой Руси» (ААВе,с.9). Україна в наданих для 
рецензування працях владики не згадується, хоч і звучать подеколи вислови 
про «святу Русь» без розкриття змістовного наповнення цього поняття. 

Враховуючи гарантуванну Конституцією України і законом про 
свободу совісті діяльність різних віросповідань, ми не знаходимо можливим 
в якийсь спосіб заборонити продаж книг блаженного Івана (зокрема і в 
громадах Богородичної церкви). Тим більше, що за змістом вони чисто 
богословські, не зорієнтовані на розпалювання міжконфесійної ворожнечі. 
Богородчани діють за принципом толерантності: доведи правоту свого 
вчення і в такий спосіб ти висловиш своє відношення до інших. У своїх 
книгах владика прямо не критикує інші християнські конфесії. Те, що вони 
по своєму розуміють Бога, Біблію, місце Ісуса Христа та Богородиці в 
християнському світобачення та ін., може сприйматися як крамола 
православними, католиками чи протестантами, але це не дає підстав 
науковцям для такої ж їх оцінки. То є вияв свободи думки християнських 
богословів і це маємо сприймати за можливе. Важливим для нас є 
формування толерантності в міжконфесійних відносинах, хоч в деяких 
висловлюваннях у працях владики Івана маємо негативні оцінки певних 
елементів вчення католиків і православних Так, богородчани не сприймають 
«понтифіка вікарієм Христа і непогрішимим, а відтак і Церкву, якою керує 
потифік, «безгріцшним тілом Бога» (Белая Церковь, с. 304). Слушною є 
думка богородчан, що «релігійні політехнологи створюють свого Христа: 
воєнізованого, систематизованого, катехизованого, міфологізованого, 
ряженого в цезаропапістський одяг… Візантійська симфонічна модель, яка з 
часом стала зразком державного устрою для Третього Риму (Московського 
царства), є дияволоцивілізація в чистому вигляді. Якщо церковна влада у 
тісній співпраці із світською владою напряму служить князю світу цього – це 
Церква Люцихриста (Обличение Ялдаваофа, с.160). 

Науковці Інституту філософії НАН України радили б Службі безпеки 
не бути сліпими, не діяти так, нібито не було Революції гідності, краще 
подивитися на ті антиукраїнські видруки, які поширюються Церквою 
Московського Патріархату, зокрема її періодичні видання (і саме їх, а не 
праці владики Івана, прислати нам на експертизу), вивчити неукраїнську 
діяльність антиукраїнських за своєю природою московсько-православних 
братств, зміст проповідей священнослужителів УПЦ та ін. Чогось до цього у 
Служби Безпеки не доходять руки, що дало підставу нам порушити питання 
перед найвищими органами влади питання українськості діяльності у сфері 
релігійного життя СБУ. Ваше звернення про експертизу (чогось так думаємо 
на основі тих наявних окреслень олівцем по текстам книг, але раді були б 
помилитися) зініційоване Церквою Московського Патріархату, Церквою, яка 

194



 
 

обстоює путіно-кирилівську ідеологему «русского мира», і з Вашою 
допомогою прагне припинити діяльність Богородчинської спільноти. Ми 
маємо сприймати як бажане те, що в Росії Богородична Церква критикує 
симфонію путінівської влади і кирилівської православної церкви і не 
добивати її і в Україні. Ця Церква не стане в Україні масовою із-за її 
російськості, із-за складності для сприйняття тих богословських 
розмірковувань, до яких вдається владика Іван у своїх працях і незначної 
поширеності їх, несприйняття чужого громадською думкою українців. Із 
свого боку ми вже наголошували керівництву українських громад 
Богородчиної Церкви на необхідності чітко визначитися у своїх оцінках 
подій української історії. Відтак Богородична Церква із-за своєї 
непоширеності не становить якусь загрозу безпеці України і, враховуючи її 
протистояння із світською і церковною владою Москви, громади її в Україні 
можна реєструвати.  

 
 

3.7 МУСУЛЬМАНСЬКА УММА УКРАЇНИ:  
ПРОБЛЕМИ МІЖІНСТИТУЦІЙНОГО ДІАЛОГУ  

(Анатолій Колодний, Денис Шестопалець) 
 
Свої міркування з теми подамо узагальненими висновками, яких автори 

дійшли при дослідженні історії й сьогодення мусульманства на українських 
теренах. Документ Відділення передало до владних органів. То ж висновки: 

1. В Україні нині офіційно зареєстровано шість всеукраїнських 
мусульманських управлінь і центрів, низка ґрунтованих на ісламі 
громадських і політичних організацій, товариств національних меншин, на 
батьківських землях яких домінуючою є мусульманська релігія. Ісламську 
спільноту країни поповнюють щороку мігранти і студенти з країн різної 
ісламської орієнтації. Зрозуміло, що все це актуалізує проблему буття 
ісламського чинника на наших теренах, міжінституційних відносин в ісламі 
України, пошук шляхів і форм мінімізації і відвернення можливих 
протистоянь і конфліктів між ними.  

2. У з’яві мусульманських структур в роки незалежності України 
можна чітко простежити взаємодію етнічного та територіального принципів: 
Духовне Управління мусульман Криму (ДУМК) та Духовний Центр 
мусульман України (ДЦМУ) являли собою скоріше моноетнічні спільноти 
(кримські та волзькі татари відповідно), розселені більш-менш компактно на 
певних територіях. Духовне Управління мусульман України (ДУМУ), 
утворене в Києві в останньому десятилітті минулого століття, підпадає радше 
під характер мульті-етнічної структури, що об’єднала різні діаспори Кавказу 
та Середньої Азії, розселені по всій території України. Цей аспект дав 
підстави ДУМУ репрезентувати себе у цьому розумінні як дійсно 
всеукраїнську структуру. Об’єднання «Альраїд» (і створене на його основі 
дещо пізніше Духовне Управління мусульман України «УММА») 
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об’єднувало попервах мусульман-іноземців і, з огляду на його діяльність як 
ісламського культурного центру, може розцінюватися як метаетнічна 
структура, спрямована на нівеляцію етнічних поділів.  

3. Перша хвиля інституалізації ісламу в Україні (а це останнє 
десятиліття ХХ століття) охопила основні групи мусульман відповідно до 
територіального та етнічного поділу, встановивши координати відліку для 
подальшого розвитку ісламу на українських теренах. Друга хвиля 
інституалізації ісламу з кінця 2000-х років й дотепер відображає відносини та 
внутрішні особливості розвитку вже існуючих мусульманських структур, 
відгалуження від них і появу нових (але детермінованих уже іншими 
чинниками). Вона втілила тенденції до перегляду status quo, встановленого 
першою хвилею, а точніше – стала спробою подолання «територіальності» 
ісламу в її різних проявах. Зокрема, ключовою є боротьба за «всеукраїнський 
статус» та полеміка щодо його легітимності в умовах України.  

Так, зареєстрований у 2007 році «Київський муфтіят» можна вважати 
спробою створення поза Кримським півостровом і Донецьким регіоном 
«татарської» мусульманської структури із релігійним авторитетом 
загальноукраїнського значення, але базованої на волзько-татарській етнічній 
основі. У 2008 році було зареєстровано Духовне Управління мусульман 
України «УММА», що фактично стало інституалізацією «Альраїду» в 
українському релігійному просторі, або спробою, без втрати зв’язку із 
глобальним ісламом, отримати специфічну для України структуру 
релігійного авторитету (також використавши волзько-татарське підґрунтя). 
За визначенням муфтія ДУМУ «УММА» Саїда Ісмагілова, останнє є спробою 
створення єдиної організації мусульман: «У багатьох містах не перший рік 
існують мусульманські громади, але не було єдиного мусульманського 
духовного центру, тому ідея об’єднання визрівала давно», - наголошує він. 
Очевидно, що на практиці цей духовний центр був покликаний стати 
альтернативною щодо ДУМУ (яке було звинувачене у проводі ідей  
хабашизму, а не традиційного сунізму) структурою всеукраїнського рівня; 
засобом протидії розповсюдженню впливу ДУМУ по всіх регіонах країни, з 
його прагненням до монопольної репрезентації абсолютно всіх мусульман 
України.  

Значимим є обґрунтування Духовним Управлінням «УММА» свого 
ставлення до України й українства. Муфтій конфесії Саїд Ісмагілов, 
пояснюючи необхідність видання друкованого органу – газети «УММА» – 
українською мовою, зауважує, що «ми – мусульмани України, а не в Україні. 
Не Росії, не Туреччини, ніякої іншої країни. Пора це усвідомити на 
глибинному рівні. Ми живемо тут, працюємо тут, для багатьох із нас Україна 
стала Батьківщиною чи Батьківщиною наших дітей. Відтак кожен 
мусульманин країни повинен вивчити й вільно володіти державною мовою, 
поважати культуру країни, дбати про її розвиток і процвітання. Зрештою всі 
мають визначитися: якщо ми живемо тут, то треба якомога скоріше 
розпрощатися з «фантомними болями» за далекими рідними краями й, 
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засукавши рукава, розвивати ісламську умму саме України. А для успішної 
реалізації цього завдання нам усім треба вивчити мову, бути патріотом цієї 
держави й робити свій максимальний внесок у відродження Ісламу в 
Україні» (Умма. – 2012. – №12). Ці слова муфтія є своєрідною реакцією на 
ту, не стільки волзько-татарську орієнтацію (звідки йдуть фінансові 
вливання) «Київського муфтіяту», як на орієнтацію останнього на Росію як 
«свою Вітчизну». Свідченням останнього є нагородження державними 
нагородами РФ фактичного керівника Муфтіяту Канафії Хуснутдінова. 

До слова, муфтій ДУМУ Ахмед Тамім, навчаючись роками у 
київському виші й біля 30 років виконуючи функцію керівника найбільшої 
ісламської спільноти України, не виявив здібності опанувати задля духовної 
діяльності мову її корінного народу. Десятки років керуючи ДУМУ, Тамім не 
вдався до перекладу Корану українською мовою, бо ж вважає її нездатною 
передати смисли священної книги мусульман. Через це, він прямо 
конфронтує із перекладачем українською мовою смислів Корану Михайлом 
Якубовичем. Чомусь з боку Таміма не чуємо критики на адресу російських 
перекладачів Корану. То ж як: російська мова, виявляється, може передати 
смисли Корану, а українська – така недолуга, що не здатна на це? 

Деякі з мусульман України засуджують використання під час хаджу 
українськими прочанами національного прапора як орієнтиру. Реагуючи на 
це, муфтій ДУМУ УММА Саїд Ісмагілов наголосив: «Мусульмани або не 
знають про це, або не розуміють дозволеність цього. Багато прочан із різних 
країн використовують національну символіку, щоб не загубитися у 
багатотисячній юрбі однаково одягнених людей…. Використання 
національної символіки жодним чином не порушує правильність хаджу або 
приписів шаріату, не ображає прочан з інших країн світу. Під час хаджу 
збираються вірні з усіх країн світу – мусульманських і немусульманських. 
Цей факт – одна з найбільших окрас хаджу. В такий спосіб мусульмани з 
різних країн виявляють єдність у поклонінні Всевишньому». 

Якщо мусульманин живе в немусульманській країні, він повинен 
зберігати свою релігійну ідентичність і дотримуватися всіх законів цієї 
країни, що не суперечать мусульманським нормам. Якщо країна світська, чи 
в ній будь-яка інша форма державного ладу, у разі, якщо там дозволено 
вільно практикувати й проповідувати свою віру, – таку країну вважають за 
дружню для ісламського світу. У такому місці можна жити, практикувати 
іслам народжувати дітей, брати участь у розбудові країни. 

Третьою структурою нової хвилі став зареєстрований в грудні 2010 
року Духовний Центр мусульман Криму (ДЦМК) з центром у Євпаторії, який 
фактично є відгалуженням ДУМУ та постає як спроба останнього подолати 
«територіальність» у зворотному напрямку, створивши нову локальну 
структуру на Кримському півострові.  

Поруч з цим, на материковій території в останні роки постало два 
кримо-мусульманські об’єднання, а саме: Духовне Управління мусульман 
Криму з 5 громадами (три – в Херсонській області і по одній в Донецькій та 
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Харківській) і Духовний центр мусульман Криму в Одеській області з двома 
громадами.  

4. Означену множинність в контексті ісламського віровчення, а головне 
– в контексті сучасних тенденцій його розвитку, по-перше, аж ніяк не слід 
інтерпретувати за аналогією з християнством, яке тривалі роки мало в 
Україні три свої Православні Церкви, дві – католицькі, десятки 
протестантських і наявну тенденцію до подальшого дроблення вже на 
неопротестантській основі. На відміну від християнства, де найвищий 
релігійний авторитет належить саме інституції (церкві), в ісламі він належить 
сакральним текстам – Корану та Сунні, й жодна установа або особа не 
можуть претендувати на те, щоб перебрати на себе цю функцію. По-друге, 
саме відсутність в ісламському віровченні ідеї специфічної релігійної 
інституції (єдиної чи ні) або навіть чіткої структури/ієрархії релігійного 
авторитету призвела до формування численних центрів, які виконували і 
виконують функції тлумачників Корану та Сунни й виведення з них норм, які 
були необхідні для облаштування соціальної реальності відповідно до волі 
Аллаха. Таким чином, плюралізм інституційних та індивідуальних форм 
релігійного авторитету, що йдуть слідом за Кораном та Сунною, є фактично 
природнім станом в ісламі, що його прийнято називати фрагментацією 
авторитету. 

5. Разом із тим, існує інший підхід до проблеми, який визначає сучасну 
ситуацію як системну кризу релігійного авторитету в ісламі, яка 
найяскравішого прояву набула після ліквідації халіфату у 1924 р. Саме 
нездатність традиційних мусульманських вчених – «улама» – адекватно та 
оперативно реагувати на виклики сучасності, їхня конформістська позиція щодо 
офіційної влади сприяли розчаруванню в них та виникненню цілої низки 
ісламських рухів, які пропонували власні «істинні» інтерпретації ісламу. Звідси, 
одним із найгостріших питань у цій сфері постали: «Хто говорить від імені 
ісламу?» або «Хто може легітимно репрезентувати «правильний», «істинний» 
образ ісламського віровчення та продукувати такі відповіді на найгостріші 
проблеми, які б визнавалися мусульманами всього світу?». 

6. На сучасному етапі, поруч із офіційно діючими мусульманськими 
інституціями, існує величезна кількість ліберальних та радикальних 
ісламських рухів, незалежних вчених та суфійських шейхів, які сперечаються 
за роль авторитету. Саме конфлікти між цими агентами є свідченням 
системної кризи цієї світової релігії. Ці прояви конкуренції, яка швидко 
переходить у конфлікт між різними мусульманськими структурами, значною 
мірою актуальні й для України, що спонукає нас визнати українську 
ситуацію як частину глобальної кризи авторитету в сучасному ісламі.  

7. Не маючи значних суперечностей на богословському рівні, 
конфлікти, які вже виникли в українському ісламі та перешкоджають 
досягненню єдності, «упорядкованості» релігійного авторитету, у нас мають 
певні глибинні підвалини. Оцінимо коротко деякі конфлікти між 
мусульманськими релігійними установами в Україні. 
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Першим, найбільш проявленим в українському публічному просторі, 
постав загострений на початку ХХІ століття конфлікт ДУМУ та 
мусульманського громадського об’єднання «Альраїд». Очевидно, що він був 
і є радше боротьбою двох структур за авторитет на всеукраїнському рівні. З 
точки зору інституційних форм, він являє собою зіткнення двох різних типів 
організованих мусульманських спільнот: ДУМУ претендує на статус 
локального центру релігійного авторитету – муфтіяту, натомість «Альраїд» є 
громадською організацією, що виконує функції культурного центру та 
земляцтва для мусульман-іноземців.  

В цьому аспекті «Альраїд» постала представництвом 
«інтернаціонального» ісламу, частиною глобальних мережевих структур, 
дещо близьких до «Братів-мусульман», які спрямовують свою активність на 
проповідь ісламу (даʻва) у різних країнах. Її ідеологічний базис так само 
репрезентує рух «помірного ісламу», або васатійя, що фактично є одним з 
проявів традиціоналістського ісламу. В свою чергу, ДУМУ, об’єднуючи 
локальні мусульманські діаспори, демонструє чіткі ознаки належності до 
іншої глобальної мережевої структури – Асоціації ісламських благодійних 
проектів (AICP), що водночас ідентифікується з ліванською релігійною 
течією ал-ахбаш. Про це, зокрема, свідчить ісламська література, яка 
видається видавництвом ДУМУ «Ал-Іршад», публікації творів та висловів 
найбільшого авторитету ал-ахбаш – Абдаллага ал-Хабаши ал-Гирари (1910-
2008), активна пропаганда проти екстремізму в ісламі, а також підвищена 
увага до специфічних теологічних питань (атрибути Аллага і т.п.). Найбільш 
важливим однак є те, що образ ісламу, який пропагується ал-ахбаш має 
виражений суфійський компонент, що, хоч і не висувається на перший план, 
однак присутнє в ідеології ДУМУ як пропаганда «правильного суфізму». 

Зрештою, Україна постає ареною зіткнення двох глобальних 
мережевих структур, а в більш широкому розумінні – двох глобальних 
образів ісламу – суфійського та традиціоналістського, що, в свою чергу, 
представляє один з найдавніших та глибинних конфліктів мусульманської 
історії. Відтак це маємо прийняти як даність, яку здолати якимись світськими 
шляхами неможливо, і вдаватися до цього не слід за умов відокремлення 
церкви від держави. Головне – добитися толерантності їх взаємовідносин. 

8. Іншим конфліктом в українському ісламі є той, що виник у 2010 році 
внаслідок створення в Криму другого локального центру релігійного 
авторитету – Духовного Центру мусульман Криму (ДЦМК), який фактично 
постав «дочірньою» структурою ДУМУ. Ключовим аспектом цього 
конфлікту є ніщо інше як питання «канонічної території»: очевидно, що цей 
акт порушував неформальний територіальний status quo (зони впливу 
духовних управлінь, що склалися з 1990-х років), а головне – гіпотетичну 
монополію ДУМК на ексклюзивний релігійний авторитет серед етнічної 
спільноти кримських татар. Так само створення паралельного муфтіяту 
постало як пряме звинувачення ДУМК у неспроможності забезпечити 
належне релігійне керівництво Кримською уммою.  
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Конфлікт двох духовних управлінь супроводжується активною 
полемікою з метою компрометації та алієнації опонента. Так, ДУМК робить 
головний наголос на приналежності ДЦМК до структури ал-ахбаш, 
використовуючи при цьому специфічну релігійну риторику – «розкол», 
«секта» тощо. У свою чергу, ДЦМК, продовжуючи глобальну боротьбу з 
радикалізмом, звинувачує ДУМК у сприянні розвитку екстремістських 
сектантських рухів та відсутності чіткої позиції відносно таких напрямів, як 
ваггабізм, «Хізб-ут-Тахрір», «ал-Джамаʻат ал-ісламійя» та ін.  

Враховуючи вище означені компоненти ідеології ДУМУ, можна 
стверджувати, що конфлікт ДУМК та ДЦМК (зрештою – ДУМУ) являє 
собою зіткнення локального (етнічного) та глобального релігійного 
авторитетів в українському ісламі: якщо авторитет ДУМК до останніх років 
базувався на його зв’язках із кримсько-татарським етносом (та інституційно з 
Меджлісом кримсько-татарського народу), то авторитет ДЦМК в першу 
чергу спирається на ідеологічні засади – певний набір ідей, що утворюють 
нібито якийсь «істинний образ» ісламу, а відтак такий, що лише він має 
право поширюватися як засіб протидії сектам в ісламі. В останні роки ДУМК 
увійшло в конфлікт із Меджлісом кримсько-татарського народу й стало на 
шлях підтримки сепаратистської промосковської Кримської влади. 

9. Відтак зіткнення ДУМК та ДЦМК являє собою своєрідну класичну 
боротьбу за «ринки збуту релігійних товарів та послуг». Очевидним є те, що 
за останні двадцять років простір континентальної України фактично вже 
освоєний, а відтак перспективи для росту тут духовних управлінь значно 
зменшилися. Водночас «ринок» Кримського півострова, де компактно 
проживає більша частина мусульман України, залишається відкритим через 
відсутність у ДУМК достатньої організаційної та ідейної єдності, а головне – 
достатніх релігійних ресурсів, й неосвіченість його муфтія – колишнього 
тракторного бригадира. Це створює основу для беззаперечного релігійного 
авторитету per se потужних локальних навчальних закладів та більш-менш 
видатних особистостей мусульманських вчених-ʻулама. То ж сподіватися на 
скоре примирення мусульманських інституцій Криму не доводиться. 
Питання полягає в тому, чи зможуть нинішні владні спільноти Криму, як і 
самі мусульманські центри, не допустити переходу їх протистояння в гарячі 
форми, залишити право лише на словесні баталії. 

10. В перспективі українського соціокультурного простору ситуація в 
ісламі має очевидну подібність із аналогічними тенденціями в українському 
православ’ї, з його нинішнім станом розколу. Але владним і релігійним 
структурам слід усвідомити, що ця подібність є лише зовнішньою, бо ж в 
ісламі немає інституту церкви, немає канонів, формальної ортодоксії, немає 
того, що претендувало хоча б на яких усталених підставах на 
єдиноістинність. На жаль, має місце деколи механічне проектування 
владними органами ситуації в православ’ї на іслам, без урахування 
принципової відмінності структур релігійного авторитету. В 
мусульманському дискурсі, як і в православному, постійно звучить риторика 
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розколу, звинувачення у сектантстві, пошуки зовнішніх та внутрішніх 
ворогів і, як показує конфлікт ДУМК та ДЦМК, ДУМУ й ДУМУ «УММА», – 
навіть своєрідне питання «канонічної території». При цьому – як в ісламі, так 
і в православ’ї – розділення мають не богословську, а організаційну й 
політичну основу, тобто засадничими є «відносини релігійної влади», що 
реалізуються в ідеологічному протистоянні, коли релігійні доктрини 
перетворюються на ідеологічні дискурси. Такий стан речей наочно 
демонструє (хоч це й безпідставно) спільні соціальні підвалини 
функціонування різних релігійних систем в сучасному українському 
суспільстві, незалежно від того, який богословський контент вони 
пропонують.  

11. Наявні декілька тісно взаємопов’язаних дилем, які визначають 
сучасний стан українського ісламу. Їх слід враховувати всім, хто тією чи 
іншою мірою причетний до ісламських процесів в Україні. Назвемо їх:  

Перша – іслам є одночасно і традиційною, і новою релігією в 
українському релігійному просторі, має столітню історію на теренах України, 
особливо на Кримському півострові й півдні країни, і принципово нові вияви. 
Наразі врахуємо, що десятиліття атеїстичного режиму, а головне – 
депортація кримських татар, призвели до розриву у локальній релігійній 
традиції, порушенню структури місцевого релігійного авторитету. Звідси – 
відродження ісламу в українських реаліях за вищезазначених умов фактично 
має форму «створення наново». Головним наслідком цієї дилеми є очевидна 
залежність ісламу в Україні від зовнішніх впливів, відкритість (і вразливість) 
до різноманітних напрямів та рухів, які діють в глобальному просторі.  

Друга – дихотомія універсальності та етнічності в побудові системи 
релігійного авторитету: переважна більшість мусульман України належать до 
певних етнічних меншин, що відзначаються високим ступенем общинності та 
згуртованості, а водночас іслам, як універсальна релігія, закликає до 
нівелювання всіх кордонів у створенні єдиної умми, спільноти віруючих. 
Відтак релігійний авторитет стає об’єктом конкуренції між претендентами, 
які спираються на етнічну основу, та тими, хто робить наголос на 
універсальності релігійного заклику й спирається на універсалістські 
ідеологеми.  

Третя – в структурі ісламського віровчення не було розроблено ідеї про 
специфічний релігійний інститут, який мав би виконувати функції 
релігійного авторитету, а відтак існування такого інституту в ісламі у будь-
яких його формах не може бути імперативним, обов’язковим (хоч 
необхідність інституалізації мусульманської спільноти і законодавчо 
визначеного права на її існування та діяльність диктуються умовами 
існування релігії в українському соціумі, тобто самою соціальною 
реальністю). Звідси постає дилема для мусульманських громад: 
інституалізуватися, створювати нові структури, а чи ж навпаки – 
автономізуватися, уникати тісного зв’язку з будь-якими духовними 
управліннями та муфтіятами. 
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12. Відзначимо, що процеси інституалізації ісламу в Україні в формі 
численних духовних управлінь та центрів відображають як різноманіття його 
ідеологічних форм, так і значну диверсифікованість мусульманської 
спільноти за етнічними та соціальними параметрами. Така ситуація 
плюралізму є, з одного боку, позитивною та виграшною для розвитку ісламу 
в Україні, адже варіативність форм завжди залишає віруючим широкий 
простір для вибору тієї опції, яка відповідає їхньому уявленню про релігію. 
Однак, з іншого боку, аналіз реальних процесів показує, що, транслюючи 
різні ідеологічні дискурси, релігійні центри можуть переходити від 
конкуренції до конфліктів, що свідчить на користь саме кризи, а не 
фрагментації авторитету в українському ісламі. Ці конфлікти привносять 
додаткову нестабільність в український соціум. 

Очевидно, що ця криза релігійного авторитету сприяє появі з часом 
нових, альтернативних духовних центрів, а також поступовій автономізації 
окремих громад, які не бажають бути втягнутими у вже наявні конфлікти. 

Духовне Управління мусульман Криму (а це біля 800 громад), 
очолюване Еміралі Аблаєвим, увійшло під юрисдикцію Московського 
муфтіяту. Наявна спроба на основі кримсько-татарських мусульманських 
громад Півдня України і частково Криму відродити ДУМК із центром в 
Херсоні (5 громад) а чи ж в Одесі (2 громади). 

Відтак кризовий стан ісламу в Україні і його конфліктогенність є 
причинно зумовленим явищем, а не витвором якогось мусульманського 
авторитету. 

13. Для українських реалій характерним та актуальним є зіткнення двох 
образів ісламу ‒ суфійсько-ашаритського та традиціоналістського. Ці два 
образи являють собою певні ідеологічні системи, що базуються на різних 
підходах до витлумачення основного сакрального тексту ісламу – Корану.  

Основним провідником суфійсько-ашаритського ісламу в Україні є 
Духовне Управління мусульман України під керівництвом шейха Ахмеда 
Таміма. Публікації ДУМУ носять відкриту полемічну спрямованість, 
звинувачення в невірстві, неістинності всіх інших, чим переслідують мету 
дискредитації «опонентів», подання їх як різного роду сектантських рухів, в 
тому числі й радикального спрямування, схильних до використання навіть 
збройних методів боротьби («ваггабіти», такфіристи, «ал-Джамаат ал-
Ісламі», «Брати-мусульмани» та ін.). Проте в декількох публікаціях ДУМУ є 
багато позицій, які висуваються ашаритськими теологами взагалі та 
прихильниками Управління, які насправді не презентують загально прийняті 
позиції мусульманського віровчення, а лише думки окремих теологів ісламу, 
що не можуть поділятися більшістю або значною кількістю мусульман світу. 
Відтак ДУМУ прагне нав’язати всьому українському ісламу певну модель 
ортодоксії, встановити специфічний «режим істини» та контроль за 
поширенням знання про іслам серед мусульманського населення України. 
Такі теологічні протистояння мають не тільки теоретичне значення: в 
питаннях релігії вони призводять до соціального розмежування віруючих. 
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 Наслідком цього може бути чи є: 
(а) створення численних духовних центрів, що конкурують за вплив на 

віруючих, контроль над громадами та репрезентацію віруючих на рівні 
політичної влади. Наразі кожне з шести (чи восьми) офіційно зареєстрованих 
сунітських духовних управлінь чи центрів репрезентує певний сегмент 
мусульманської умми – територіальний, етнічний, ідеологічний. При цьому 
очевидною тенденцією внутрішньокофесійних відносин є намагання 
структурних утворень ідеологічного спрямування отримати контроль над 
етнічно-територіальними утвореннями, якими є, наприклад, Духовний Центр 
мусульман України та Духовне Управління мусульман Криму. У процесі 
цього перманентно виникають конфлікти між мусульманськими 
організаціями, що є маніфестаціями латентного протистояння;  

(б) теологічні/ідеологічні суперечності призводять до розколів та 
поділів в етнічних громадах мусульман (так, в Криму, на додачу до ДУМК та 
ДЦМК, створюються незалежні громади, що керуються ідеологією тієї чи 
іншої течії ісламської думки, зокрема руху «Хізб-ут-Тахрір», що утримує 
потенційну можливість загострення внутрішньоконфесійних відносин в 
ісламській уммі;  

(в) відродилися старі й з’явилися нові проблеми, серед яких, зокрема, і 
суперництво мусульманських лідерів. Ісламський фактор став важливою 
складовою процесу активізації сецесіоністських процесів, націоналістичних 
рухів, рухів суверенізації та регіоналізації; 

(г) якісно іншого змісту набуває саме поняття «відродження ісламу», 
яке поростає загрозливими характеристиками, зростанням виявів 
ісламофобії, розповсюдженням антиісламських суспільних настроїв. Через це 
іслам стає дратуючим громадську думку фактором в місцях його наявності. 

14. Внутрішньо-мусульманський конфлікт в Україні вже пройшов 
стадії визначення його суб’єктів, кристалізації їх позицій та інтересів, 
публічної полеміки та взаємних звинувачень і судових позовів. Кожен із 
конфліктів за участю мусульманських громад є певною мірою загрозою 
стабільності України і вимагає втручання держави з метою їх відвернення чи 
толерантного розв’язання. В Криму офіційний іслам постав в ролі союзника 
антиукраїнської сепаратистської влади, а через спілкування із російськими 
мусульманськими центрами – й союзником московського керівництва. 

На теперішній час у мусульманському середовищі країни конкурують 
три релігійно-ідеологічні доктрини, що розшаровують і дестабілізують 
ісламську спільноту: «кримський» іслам як продукт історичного етно-
культурно-релігійного синтезу; традиційний іслам, що обстоює необхідність 
інтеграції умми у світове мусульманське співтовариство і подолання 
«кримських язичницьких» елементів у культі; зрештою – так званий 
радикальний іслам, прихильники якого найголовнішою стратегічною метою 
вважають створення всесвітнього ісламського Халіфату, заперечують 
легітимність світських урядів, не визнають авторитетів офіційного 
духовенства тощо. Останніми роками з’явилася й поширюється і четверта 
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конкуруюча зі всіма наявними в Україні центрами сунітського ісламу 
доктрина – це шиїзм, який в різний спосіб прагнуть інституалізувати в 
Україні різні іранські організації і товариства. Нині вже маємо більше 
десятка громад шиїтів. Представники шиїтського ісламу прагнуть утворити в 
Україні якісь спільноти цієї течії ісламу. 

15. Кримські татари, як найбільша етнічна група на українських 
теренах, яка сповідує іслам, постали перед необхідністю вирішення низки 
політичних проблем. Їх складові: іслам та Меджліс кримськотатарського 
народу; іслам та державна сепаратистська влада; іслам та два альтернативних 
шляхи в його розвитку – турецький чи арабський. З другої половини 1990-х 
років іслам в Україні стрімко політизується. Мало місце створення Партії 
мусульман України. Її лідер Рашид Брагін нині постає вірним слугою т. зв. 
ДНР. Політизація мусульманського середовища обумовлена також 
проникненням у лави мусульман відомих зарубіжних організацій релігійно-
політичного типу (зокрема, забороненої в багатьох країнах «Хізб-ут-Тахір 
аль-Ісламі», яка висуває завдання «пробудити ісламську умму від того 
занепаду, в якому вона опинилась, і звільнити її від впливу думок, законів та 
систем держав невіри»).  

Водночас наголосимо на тому, що конкуренція між управліннями і 
центрами мусульман, їх громадсько-політичними організаціями значно 
послаблюють ісламський рух, а відтак, з чим мають рахуватися владні 
органи, роблять вплив мусульман України на громадсько-політичне життя 
досить обмеженим.  

Мусульмани не є вагомою політичною силою у загальнодержавному 
масштабі. Вони мають певний вплив подеколи лише на регіональному рівні. 
Змінити таку функціональність ісламу в Україні можна лише шляхом 
консолідації мусульманського середовища, але такі перспективі ще далекі від 
реалій. Спроба Держдепрелігії з ініціативи О.Сагана утворити при собі якусь 
інтегруючу мусульманські спільноти організацію, була марною. По-перше, її 
не визнав муфтій ДУМУ Ахмед Тамім, який вважає, що такою організацією 
вже є його Управління і всі мусульманські громади мають увійти в ДУМУ, а, 
по-друге – ДУМК, яке ввійшло до об’єднаної мусульманської організації 
(разом з ДУМУ «УММА, ДЦМУ і Київським муфтіятом) і очільник якого 
муфтій Аблаєв навіть був визнаний на перші роки її куратором, після анексії 
Криму зігнорував цю спільноту, пішовши служити Москві. 

16. Ставлення мусульман тієї чи іншої інституції (особливо 
фундаменталістської) до представників інших конфесій (іновірців), а 
подеколи й інших мусульманських спільнот, визначається «не політикою», 
а радше тим, як розглядаються «невірні», тобто люди, які нібито не 
причетні до «справжнього» ісламу й не поділяють смисл його «дійсних» 
гасел. В такий спосіб до сонму «невірних» залучається усе людство, яке не 
сповідує радикальний іслам. Тоді неісламський світ опиняється перед 
життєзначущим вибором: необхідністю прийняти радикалізований 
ісламський світогляд або ж бути взагалі знищеним. Навіть мусульмани у 
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разі, якщо вони не відстоюють принципи ісламського радикалізму, можуть 
бути визнані «невірними», звинувачені у «потуранні» християнам, юдеям, 
іншим іновірцям. 

З’явилися і стали дедалі вагомими розбіжності у ставленні різних 
мусульманських інституцій Криму до України, з якою ще донедавна 
кримські татари беззастережно пов’язували свої геополітичні симпатії й своє 
майбутнє. Нині стала помітною тенденція заміни вимоги національно-
культурної автономії автономією національно-територіальною. Українська 
влада офіційно ще з приводу цього не висловлювалася. Вона більше уваги 
приділяє питанням Сходу країни, ніж Криму. 

17. Враховуючи все вище зазначене, наголосимо, що на налагодження 
зацікавленого й толерантного взаємного ставлення і взаємодії інституційні 
спільноти ісламу України самі й відразу не підуть. Жодна з них не може 
постати організатором проведення якогось спільного заходу, бо ж тоді вона 
постає як деякий лідер мусульманської умми, представник єдиноістинного 
ісламу. А відтак організацію різних мусульмано-міжінституційних, а то й 
міжконфесійних заходів має взяти на себе державна (зокрема Департамент у 
справах релігії), чи якась громадська (скоріше, Українська Асоціація 
релігієзнавців), наукова (зокрема Відділення релігієзнавства чи Львівський 
музей історії релігії) або освітянська (релігієзнавчий факультет чи кафедра 
якогось вишу) установа, що стоїть поза ісламом, навіть немусульманськими 
конфесіями. Цей захід попервах має бути не стільки позамусульманським, а й 
взагалі позаконфесійним. Наприклад, можна було б обговорити стан 
морального життя в країні, проблеми забезпечення свободи релігії і 
віросповідань, виховання молоді тощо. Важливо привчати в такий спосіб 
послідовників різних інституцій розуміти і слухати один одного, ширити 
взірці толерантності та спільного життя у демократичному суспільстві. Разом 
легше буде розв’язувати складні питання, які пропонує життя. Необхідно 
з’ясувати спільні духовні цінності для християн та мусульман, можливість 
певної універсалізації таких цінностей. При цьому важливо враховувати те, 
що у мусульманському світі чимало вірян не розуміють фундаментальних 
основ демократії, прав людини, сприймають їх як відхилення від шаріату,  
заперечення тих норм життя, до яких вони звикли. 

18. Послідовники мусульманських інституцій погано поінформовані 
один про одного. Та й поінформованість ця носить часто упереджений 
характер. Тут радимо кожній інституції без критики іншої в спеціальних 
виданнях чи радіо- або телепередачах, на своїх сайтах розкрити в позитиві 
себе, і в такий спосіб, не критикуючи іншого, виявити опосередковано своє 
бачення цього іншого. Варто керівникам інституцій вдатися до взаємних 
контактів і зустрічей, обміну виданнями тощо. Тільки досконало розуміючи 
один одного, можна навчитися толерантно жити разом, усвідомлюючи те, що 
жити поруч, не помічаючи один одного, вже нікому не вдасться. Крім того, 
навчаючись розуміти іншого, бачити його таким, як він бачить сам себе, ми 
вчимося при цьому краще розуміти і самих себе. 
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19. З деякими застереженнями можна стверджувати, що існує й певна 
теологічна основа для проведення з часом діалогу між мусульманськими 
інституціями. Можливість діалогу і співробітництва випливає вже з того, що 
всі мусульмани вірують в Єдиного Бога Аллага, в те, що людина відповідає 
перед Богом та Його законами і настановами, а за свої вчинки підвладна Його 
судові. Існують досить численні «точки дотику» між двома релігійними 
системами: єдність і неповторність Бога, відмова від поклоніння ідолам, 
промовляння Бога до людей через пророків і Святе Письмо, ствердження 
Богом моральних законів для людей. То ж у взаємовідносинах слід 
насамперед наголошувати на тому, що є спільним, а не на тому, що 
роз’єднує. 

20. Діалог – поняття полісемантичне. Воно передбачає і постійний 
процес багаторівневого спілкування, обміну інформацією, і проведення 
конкретних зустрічей між певним колом осіб, і спільні узгоджені дії. Всі вони 
потребують попередньої підготовки. Відзначаючи існуючу на сьогодні деяку 
байдужість вищої адміністрації мусульманських течій до налагодження 
діалогу і пасивність щодо нього середньої і нижчої ланки духовенства, всі 
зацікавлені в діалозі, – а цими посередниками (а не головними діючими 
особами) можуть бути представники владних, наукових, громадських чи 
освітянських організацій, – мають потурбуватися про утворення робочих 
груп із зацікавлених осіб та установ, вирішити, кого запрошувати до участі в 
діалозі. При цьому варто оцінити відстань, яка розділяє людей, котрі 
прагнуть до діалогу, з’ясувати, що вони знають і чого не знають один про 
одного. Заяв про взаємну повагу при цьому вже недостатньо. За наявності 
доброї волі можна подбати, щоб учасники майбутніх зустрічей взаємно 
прочитали щось про свого співбесідника. 

По можливості на перших зібраннях не слід спочатку зачіпати важких 
історичних проблем і образ, відклавши їх обговорення до часу, коли виникне 
і зміцніє взаємна довіра учасників. Варто погодитися одразу, що ті проблеми 
було породжено тогочасними обставинами, життям та менталітетом наших 
пращурів. Конче необхідно домовитися від початку про стриманість у 
демонстрації ексклюзивістської моделі своєї релігійної свідомості і 
поведінки, що властиве передусім послідовникам ісламу. Варто з’ясувати 
попередньо, чи готові майбутні учасники помолитися один за одного, а також 
визначити формат зустрічей. Вони можуть відбуватися у вигляді 
конференцій, симпозіумів, колоквіумів, круглих столів, навіть бесід у 
неформальних умовах. 

21. Учасниками зустрічей можуть бути представники всіх течій в 
ісламі. Діалогічне спілкування може мати декілька рівнів. 
Найпродуктивнішими є зустрічі між окремими категоріями учасників – 
керівники територіальних громад або організацій, учасниками громадських 
організацій мусульман тощо. Ієрархічно-інституційний рівень є необхідним, 
але досвід доводить, що він не є найбільш перспективним, частіше – 
демонстраційно-показовим. Найбільш перспективними є зустрічі груп 
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експертів, навіть мирян. Серед них нині є чимало людей високоосвічених, 
інтелігентних, відкритих для вільного спілкування. Особливо важливо 
провадити діалог на основі прийнятних для кожної сторони принципів; 
абсолютним табу має бути обговорення змісту віри кожної зі сторін. Мову 
насамперед варто вести про спільні цінності універсального порядку, вартісні 
для всіх мусульман. Першою з них є проблема людини, смислу її існування, 
родини. Особливо важливо відшукати те, у чому діалогуючі сторони можуть 
погодитись. Можливо, що це буде положення з Корану про людей, які 
правдиві, богобоязливі (сура 2, аят 117) або віра в єдиного Бога, Господа Дня 
Воскресіння і Суду (сура 1, аят 1-3). 

22. Можливість внутрішньо-конфесійного діалогу засвідчують 
останнім часом видрукувані навіть в Україні твори різних знаних 
мусульманських авторів, в яких вони в наявних різночитаннях вбачають 
благо для розвитку умми, виправдують «в межах дозволеного Аллахом» 
різне бачення і усвідомлення богословських тлумачень на основі 
«передбаченої Кораном свободи особистості» і визнання того, що 
«відмінність думки з питань іджтихаду збагачує богослів’я, розвиває і 
розширює його». Як пише Ю. Аль-Кардаві: «дуже важливо, коли мусульмани 
самостійно розмірковують й уважно вивчають, порівнюють і вибирають 
краще… Завдяки цій різноманітності суджень і поведінки розширюється 
теологічне законодавче багатство» (Аль-Кардави Юсуф. Исламское 
возрождение: в свете дозволенного рассуждения и осуждаемого раскола. – 
К., 2011. – С. 5). Виходячи з того, що сам Аллаг захотів, аби в заповідях його 
були згадані й незгадані питання, щоб серед згаданих були зрозумілі й 
незрозумілі, категоричні й передбачувані, мусульманські теологи 
наголошують, що «відмінності в другорядних тлумаченнях і поняттях аж 
ніяк не шкодять, якщо ми одноголосні в основах і згідні із можливістю 
існування таких, що не приводять до розколу, ворожнечі і ненависті 
розходження з неосновних питань… Ознайомлення із відмінністю думок 
вчених сприяє розвитку взаємотерпимості і взаємовибаченням з приводу 
наявних відмінностей суджень» (Там само. – С. 3).  

23. Діалог повинен мати своє продовження у спільних акціях, про які 
слід домовитись. До спільних справ належать культурницькі акції, 
благодійництво, соціальне служіння, сприяння освіті, одержанню нових 
професій, проектам суспільного добробуту. Є можливим також створення 
громадських організацій, які б поєднували послідовників декількох 
мусульманських інституцій. 

24. Не слід від започаткованих діалогів вже відразу ж очікувати 
задумані наслідки. Поступове, поетапне обговорення найскладніших проблем 
міжінституційних відносин мусульманських спільнот лише відкриє шлях до 
глибшого розуміння широкими верствами суті віри у єдиного Бога, поглядів 
основних спільнот на Нього, пов’язаних з цим мусульманських традицій. 
Якесь подальше зближення позицій мусульманських спільнот станеться 
лише на тлі повільної еволюції загальносуспільної культури і пов’язаної з 
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цим трансформації людини. Маловірогідно, що мінятиметься у цій ситуації 
зміст віросповідання конфесій в його догматичних засадах. Діалог не 
змінюватиме релігійних виявів інституцій, але він навчатиме його учасників 
новому ставленню до оточуючих співгромадян, сприятиме усвідомлювати те, 
що треба вчитися жити разом, що спільноти, які сповідують іслам, своїм 
життям нерозривно пов’язані між собою.  

25. Відтак можна сподіватися, що Україна може стати країною, в якій 
буде започаткований ефективний і толерантний діалог між різними 
мусульманськими конфесіями. Утворенням Ради керівників мусульманських 
управлінь і центрів України було покладено початок цій благородній справі. 
Але вона не знайшла підтримки у декого із керівників мусульманських 
спільнот через їх амбітність і прагнення себе подати за муфтія всіх 
мусульман України (останнє мало бути засвідчено на якомусь всезагальному 
форумі мусульман України). 

26. Одним із можливих примирювальних актів для мусульман України 
має послужити призначений на 2019 рік великий спільний Всеукраїнський 
захід у форматі конгресу чи з’їзду. В основу його роботи будуть покладені 
ісламські принципи братерства й діалогу. Необхідність проведення такого 
заходу зумовлена тим, що ісламська спільнота України поділена на численні 
духовні управління, громадські спілки, організації та окремі незалежні 
мусульманські громади, що працюють вроздріб. Вони уже давно потребують 
не просто внутрішньоісламського діалогу, а й плідної співпраці. Предтечею 
майбутнього конгресу чи з’їзду мусульман України слугує підписання у 2018 
році Хартії мусульман України, яка задекларувала найважливіші засади 
можливого співіснування, діалогу та співпраці між спільнотами і окремими 
мусульманам. Метою Конгресу чи з’їзду буде створення Ради 
мусульманських організацій України. 
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Розділ ІV. РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ В ЙОГО ПРОБЛЕМАХ 
І МОЖЛИВИХ ШЛЯХАХ ВИРІШЕННЯ 

 
4.1 СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ УКРАЇНИ: РИЗИКИ І 
ЗАГРОЗИ В КОНТЕКСТІ НАЯВНОЇ РЕЛІГІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

(Віта Титаренко та Олексій Титаренко) 
 
Рeлiгiйнi процecи, як i cоцiaльнi, полiтичнi тощо хaрaктeризуютьcя 

вeликою cтохacтичнicтю, виcокою нeпeрeдбaчувaнicтю тa клiповicтю 
рeaльноcтi нa фонi поcилeння полiтизaцiї рeлiгiї тa клeрикaлiзaцiї полiтики. 
Водночас, дослідження дозволяють виокремити прогнознi тeндeнцiї, якi, нa 
нaшу думку, мaють нeзворотнiй хaрaктeр i з вeликою ймовiрнicтю мaтимуть 
cвоє розгортaння в мaйбутньому, принaймнi в ceрeдньотeрмiновiй 
пeрcпeктивi, при збeрeжeннi тeпeрiшнiх тeндeнцiй [1]. Серед них, зокрема, 
наступні: 
- Укрaїнcькe cуcпiльcтво розвивaєтьcя як дeмокрaтичнa вiдкритa 
cиcтeмa, якa цiлecпрямовaно проcувaєтьcя по шляху подолaння iдeологiчних 
штaмпiв рaдянcької cпaдщини. Нa cьогоднi в Укрaїнi пeрeвaжaє 
зaгaльногромaдянcькa iдeнтичнicть. 95% опитaних aбcолютно чи cкорiшe 
погоджуютьcя з думкою «Я ввaжaю ceбe громaдянином Укрaїни», 38% 
опитaних ввaжaють ceбe громaдянином cвiту», i лишe 27% опитaних 
ввaжaють ceбe громaдянaми колишнього CРCР (в оcновному житeлi Пiвдня, 
Cходу) [2]. Цeй покaзник y cукупноcтi iз покaзником дeклaровaної 
рeлiгiйноcтi, нaвiть з похибкою caмовизнaчeння дaє пiдcтaви стверджувати 
кореляцію нaцiонaльної iдeнтичності укрaїнcького cуcпiльcтвa з рeлiгiєю.  
- Укрaїнi вдaлоcя подолaти прaвоcлaвний монополiзм, влacтивий 
нинiшнiй роciйcькiй cитуaцiї. Поcтупово вiдбувaєтьcя формувaння нової 
цiннicної мaтрицi cучacного укрaїнця, громaдянинa cвоєї крaїни - 55% 
укрaїнцiв нaйбiльш вaжливою y cвоєму життi ввaжaють рeлiгiю. Тaкож 
рeлiгiя icтотно бiльшу знaчимicть мaє для eтнiчних укрaїнцiв, нiж для 
eтнiчних роciян (вiдповiдно, 57% i 36%), як i для укрaїномовних 
рecпондeнтiв (66%) в порiвняннi з роciйcькомовними (36%) i двомовними 
(48%) [2]. Icтотно змiнивcя хaрaктeр дeржaвно-конфeciйних вiдноcин, в новiй 
iнтeрпрeтaцiї i розумiннi принципу вiдокрeмлeння дeржaви вiд Цeркви. 
Дeржaвa нe cинонiмiзуєтьcя з cуcпiльcтвом, що дозволяє cприймaти Цeркву 
як оргaнiчну чacтину cуcпiльcтвa. Поcтупово формуютьcя пaртнeрcькi 
вiдноcини цeркви i дeржaви, якi розглядaютьcя як рiвнопрaвнi, нeзaлeжнi, 
cпрaвeдливi, вiдкритi i взaємовигiднi. 
- Обнaдiйливим покaзником дeмокрaтизaцiї рeлiгiйного життя в Укрaїнi 
є його полiконфeciйнicть (релігійна мережа України на 01.01.2018 
складається з 36184 релігійних організацій, кiлькicть зaрeєcтровaних в 
Укрaїнi конфeciй пeрeвищує познaчку в 100 – вiд тaких чиcлeнних конфeciй, 
як прaвоcлaв'я i до окрeмих громaд, що прeдcтaвляють, нaприклaд, дaоcизм). 
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- Укрaїнa зa рeзультaтaми щорiчного монiторингу cтaбiльно поcтaє 
хриcтияноцeнтричною дeржaвою з домiнувaнням прaвоcлaвного 
вiроcповiдaння – 67,3% рecпондeнтiв вiдноcять ceбe до цiєї конфeciї [3; C. 4-
5], що дозволяє ознaчувaти цeй трeнд як нeзaпeрeчний i в мaйбутньому. 
- Нeзвaжaючи нa нaявнi проблeми в cфeрi рeлiгiйного життя тa 
дeржaвно-конфeciйних вiдноcинaх, уcклaднeних, в cвою чeргу, зовнiшньою 
aгрeciєю i cпробaми дecтaбiлiзувaти внутрiшньополiтичну cитуaцiю в крaїнi 
пeвними полiтичними cилaми, cлiд зaзнaчити cтiйку тeндeнцiю до 
утвeрджeння cвободи cовicтi тa cвободи рeлiгiї – 68,9% рecпондeнтiв 
ввaжaють, що в Укрaїнi icнує повнa cвободa cовicтi i рiвнicть вiроcповiдaнь 
пeрeд зaконом [3; C.27], що можнa розцiнювaти як утвeрджeння оcнов 
дeмокрaтичного cуcпiльcтвa i нaйвaжливiшої пeрeдумови прaвової 
дeмокрaтiї. Однaк, для об'єктивноcтi виcновкiв cтaн cвободи cовicтi в 
cучacнiй Укрaїнi i формувaння нa цiй оcновi прогнозних тeндeнцiй, вaрто 
здiйcнювaти в дeкiлькох зрiзaх: 1) нa мaтeриковiй чacтинi i окуповaних нинi 
Криму тa Лугaнcькiй, Донeцькiй облacтях, якi cуттєво рiзнятьcя в рeaлiзaцiї 
принципiв cвободи cовicтi (якщо нa мaтeриковiй чacтинi Укрaїнi cитуaцiю 
можнa визнaчити як cитуaцiю динaмiчної рiвновaги, то в окуповaних Cхiдних 
облacтях тa окуповaному Криму, cпоcтeрiгaютьcя рeлiгiйнi пeрecлiдувaння, 
диcкримiнaцiя, порушeння cвободи вiроcповiдaнь.), 2) зaгaльнодeржaвний i 
локaльний рiвнi, оcкiльки, нeзвaжaючи нa вiдcутнicть офiцiйної дeржaвної 
рeлiгiї в Укрaїнi, в рядi рeгiонiв cпоcтeрiгaєтьcя нeрiвнопрaвнe cтaвлeння до 
рiзних рeлiгiй, з боку мicцeвих оргaнiв влaди; 3) в якicному зрiзi – 
зaконотворчi iнiцiaтиви тa рeaльнicть їх рeaлiзaцiї. 
- Зa допомогою ряду мiжконфeciйних об'єднaнь (Вceукрaїнcькa рaдa 
цeрков i рeлiгiйних оргaнiзaцiй, Бiблiйнe товaриcтво, Вceукрaїнcькa рaдa 
рeлiгiйних об'єднaнь, Укрaїнcькa мiжцeрковнa рaдa тощо) утвeрджуєтьcя 
мiжконфeciйнa, мiжрeлiгiйнa взaємодiя i cпiвпрaця, що вiдбувaєтьcя, бeз 
втручaння дeржaвних cтруктур (хочa, cлiд зaувaжити, що влacнi рeлiгiйнi 
iнтeрecи i ґрунт для мiжконфeciйних конфлiктiв, мaють тeндeнцiю до 
збeрeжeння). 
- Вiдмiнною риcою рeлiгiйної cфeри в Укрaїнi, якa хaрaктeризуєтьcя 
позaконфeciйним caмовизнaчeнням укрaїнцiв, розвитком позaцeрковного 
рeлiгiйноcтi пiд чac cклaдних cоцiaльно-полiтичних подiй в крaїнi, cтaло 
формувaння тaкого фeномeну, як громaдянcькa рeлiгiя i громaдянcькa 
«eкклeciя» (в його почaтковому знaчeннi, як «нaроднe зiбрaння»), в контeкcтi 
формувaння громaдянcького cуcпiльcтвa.  

Але для Укрaїни очeвидним є знaходжeння в дeякiй пeрeломнiй, 
кризовiй точцi – точцi бiфуркaцiї, дeякого нового cтaну, зa яким, ймовiрно 
вiдкривaєтьcя новий горизонт подiй. Полiтичний чинник, якщо розглядaти 
його як локaльну дeтeрмiнaнту рeлiгiйної cитуaцiї в точцi бiфуркaцiї, cтaв 
кaтaлiзaтором aктивiзaцiї процecу конcтитуювaння Помicної Цeркви в 
Укрaїнi. Iншими cловaми, нaдaння Томоcу про aвтокeфaлiю Прaвоcлaвної 
цeркви в Укрaїнi поcтaло фaктором впливу нa вciх cуб’єктiв рeлiгiйної 

210



 
 

cитуaцiї, вирішуючи низку питань з одного боку та загострюючи низку 
соціально-політичних ризиків – з іншого. 

Cьогоднiшня cитуaцiя покaзує, що рeлiгiйнa cклaдовa гiбридної вiйни, 
в якiй опинилacя Укрaїнa, оприявнюєтьcя, зa рaхунок  входжeння 
прaвоcлaвного чинникa в ceпaрaтиcтcьку доктрину, поceрeдництвом 
ecхaтологiчної iдeологeми  «Моcквa – трeтiй Рим». Як зaзнaчaє aрхiєпиcкоп 
Хaркiвcько-Полтaвcької єпaрхiї УAПЦ I.Icичeнко: «Цeркву зaохочують cтaти 
знaряддям ceпaрaтизму. Прaвоcлaвнi юриcдикцiї – i кaнонiчно визнaнi i 
caмопроголошeнi – прирiкaютьcя нa роль допомiжного мeхaнiзму 
вiдцeнтрового руху…» [4; C.10]. Cоцiологiчнi доcлiджeння пiдтвeрджують, 
що в громaдcькiй думцi фaктори мiжконфeciйних конфлiктiв нaбувaють вce 
вирaзнiшого полiтичного хaрaктeру, що оcобливо видно з порiвняння 
покaзникiв 2000р. – 20% i 2017 – 37,4% р. (31% - в 2018 р.). Тaк, в 2000р. 
вiдноcнa бiльшicть (39%) опитaних ввaжaли, що причинa мiжконфeciйних 
конфлiктiв полягaє в тому, що «цeрковнi iєрaрхи прaгнуть влaди», в 2018 – 
25,1%. Зa роки вiйcькових дiй нa тeриторiї Укрaїни, змeншилacя кiлькicть 
громaдян, якi ввaжaють, що Цeрквa в cучacному укрaїнcькому cуcпiльcтвi 
вiдiгрaє позитивну роль: тaк думaють 43% опитaних, тодi, як в 2014 р. - 53%, 
в 2016р. - 46%, однaк y 2018 р. приcутнє дeякe зроcтaння цього покaзникa – 
49% [3, 5].  

Отжe, зрощeнicть полiтичної cфeри i рeлiгiйної, рeлiгiйної i бeзпeкової, 
оcобливо в умовaх зaгоcтрeння cитуaцiї в Укрaїнi, нaбувaє знaчeння 
прiоритeтного чинникa впливу нa рeлiгiйну cитуaцiю, оcкiльки нaбуття 
aвтокeфaлiї постає нe мeнш вaжливою подiєю i здобутком, ніж бeзвiзовий 
рeжим, Угодa про acоцiaцiю з ЄC, прагнення здобуття члeнcтвa в ЄC i НAТО, 
тобто здобуття aвтокeфaлiї – цe  питaння нaцiонaльної бeзпeки. 

Рeлiгiйнa cитуaцiя, з прийняттям Томоcу, утримує в cобi cоцiaльно-
полiтичнi ризики, якi можуть розглядaтиcя як вiяло ймовiрних eволюцiйних 
шляхiв  розвитку  рeлiгiйної cитуaцiї в Укрaїнi. Серед них можна виокремити 
наступні – внутрiшнi: до яких можнa вiднecти, влacнe цeрковнi, що 
cтоcувaтимутьcя рeлiгiйної полiтики, впровaджувaної ПЦУ – нacкiльки вонa 
здaтнa будe рeaлiзувaти новi можливоcтi, зaкрiпити cвiй  cтaтуc, 
cформувaвши кeрiвництво, випрацювавши релігійну політику тощо; 
полiтичнi – для полiтичних cил зaлишaєтьcя «cпокуca» викориcтaння «лiнiї 
розлому» cуcпiльcтвa, якa живитьcя icнуючою нaпругою y прaвоcлaв’ї, в 
cвоїх iнтeрecaх. Зокрема це проявляється у підтримці інтересів УПЦ МП 
тими полiтичними пaртiями, що тяжiють до Крeмля. Особливо така ситуація 
загострилася, з з прийняттям Верховною Радою України законів 4128 та 
5309. Агресивна коментарі в ЗМІ та на місцях – як з боку представників 
опозиційних політичних кіл, так і представників УПЦ МП, здaтнi 
збiльшувaти конфлiктогeннicть укрaїнcького полiконфeciйного cуcпiльcтвa. 
До соціально-політичних ризиків можна віднести і месседжі, направлені на 
формування негативного іміджу України, в контексті інтерпретації прaгнeння 
до конcтитуювaння ПЦУ як втручання держави у справи Церкви і ущeмлiння 
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прaв iнших конфeciй. До зовнішніх соціально-політичних ризиків, що мають 
безпосередній вплив на релігійну безпеку в Україні можна віднести наступні: 
нaпруга мiж Вceлeнcькою Конcтaнтинопольcькою Пaтрiaрхiєю тa РПЦ, 
внacлiдок втрaти РПЦ укрaїнcьких пaрaфiй i cтaтуcу однiєї з нaйбiльших 
прaвоcлaвних цeрков; підбурювання з боку РПЦ невизнання ПЦУ іншими 
Помісними Церквами,  ймовiрнicть «лaнцюгової рeaкцiї» y виглядi прaгнeння 
мaти cвою нaцiонaльну цeркву Молдовою, Бiлоруccю, Кaзaхcтaном   та 
ситуація, коли кeрiвні цeнтри Російської Істинно-Православної Церкви 
(РІПЦ), Древлеправославної поморської церкви (ДПЦ) Української 
православної церкви (УПЦ), Руської древлєправославної церкви (РДЦ 
Новозибківська згода), Руської православної старообрядницької церкви 
(РПСЦ)) знаходяться в крaїнi-aгрecорi.  

Потeнцiйнe цeрковнe пeрeформaтувaння в Укрaїнi, нacлiдком можe мaти 
жорcткий cупротив y виглядi рeaлiзaцiї бeзпeкових ризикiв, зокрeмa: 

1. Нa бaзi УПЦ МП як рeлiгiйної оргaнiзaцiї, cтворeно розгaлужeну 
мeрeжу воєнiзовaних, пaрaмiлiтaрних, cпортивних тa iнших пророciйcьких 
оргaнiзaцiй, що дiють пiд її прикриттям. Цi оргaнiзaцiї викориcтовуютьcя для 
формувaння aльтeрнaтивних проукрaїнcьким громaдcьким об’єднaнням 
cтруктур громaдянcького cуcпiльcтвa, що дiють в iнтeрecaх УПЦ МП тa 
Роciї. При цьому, пeрeшкоджaння тaкiй пророciйcькiй дiяльноcтi 
тлумaчитьcя вищим клiром УПЦ МП як диcкримiнaцiя зa рeлiгiйною 
ознaкою. 

2. Тaкi воєнiзовaнi, пaрaмiлiтaрнi пророciйcькi оргaнiзaцiї УПЦ МП 
утримують нeбeзпeку cилових функцiй y протиcтояннi з iншими конфeciями, 
a тaкож зaбeзпeчують cвоєю учacтю мacовicть тa охорону ceпaрaтиcтcьких, 
комунicтичних тa  пророciйcьких aкцiй. 

3. УПЦ МП нa cьогоднi виконує функцiю об’єднуючого цeнтру для 
рiзнорiдних пророciйcьких оргaнiзaцiй тa координaцiї їхньої дiяльноcтi в 
iнтeрecaх РФ. Її оргaнiзaцiйнa тa iдeологiчно-пропaгaндиcтcькa дiяльнicть 
мaє нa мeтi вплив нa cуcпiльcтво тa формує cприятливe для РФ cвiтогляднe, 
полiтичнe ceрeдовищe. Cиcтeмнe тa cиcтeмaтичнe впровaджeння тaкої 
дiяльноcтi пiдтвeрджуєтьcя контeнт-aнaлiзом богоcловcької лiтeрaтури, якa 
друкуєтьcя в Києвi, зокрeмa видaвництвом «Поcлушнiк» [6], «по 
блaгоcловeнию Блaжeннeйшeго митрополитa Киeвcкого и вceя Укрaины 
Онуфрия» й рeкомeндуєтьcя «к пeчaти рeцeнзионной комиccиeй Укрaинcкой 
Прaвоcлaвной Цeркви»10. 

4. Окрeмо cлiд нaголоcити нa згубноcтi впливу УПЦ МП нa шкiльну тa 
cтудeнтcьку молодь, оcобливо вiйcькових тa прaвоохоронних нaвчaльних 
                                           
10 Рeцeнзiйнa комiciя зaпровaджeнa 26.02.2010 р. рiшeнням Cиноду УПЦ МП як нacлiдок 
роботи видaвничого вiддiлу цiєї Цeркви: «Вiдзнaчити нeобхiднicть обов’язкового 
провeдeння Видaвничим вiддiлом УПЦ богоcловcької тa лiтeрaтурної eкcпeртизи iз 
нacтупним приcвоєнням грифу «Рeкомeндовaно до друку рeцeнзiйною комiciєю 
Укрaїнcької Прaвоcлaвної Цeркви» вciх видaнь, признaчeних для розповcюджeння чeрeз 
cиcтeму цeрковної (єпaрхiaльної, пaрaфiяльної, монacтирcької) книготоргiвлi». 
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зaклaдiв, дe УПЦ МП мaє cвої примiщeння для богоcлужiння, здiйcнює 
рeлiгiйнi обряди, зaлучaючи до них молодь тa пeдaгогiчних прaцiвникiв.   

Ситуація з постанням ПЦУ та бажанням низки парафій змінити своє 
конфесійне підпорядкуваня значно зактивізували технології УПЦ МП (а 
точніше РПЦ+УПЦ (МП)) щодо упередження переходів громад до ПЦУ та 
посилила їх зусилля по дестабілізації міжконфесійних відносини. До 
маніпулятивних заходів, які підвищують ризики загострення державно-
конфесійних та міжконфесійних відносин варто віднести наступні:   

- морально-психологічний та фізичний тиск, направлені для зриву 
зборів релігійних громад з вирішення питання переходу до ПЦУ (а в разі 
позитивного ухвалення такого рішення – формування юридичного підґрунтя 
для його дискредитації). Про «летючі групи» Московського Патріархату із 
так званими загонами фізичного захисту, які не дають вірянам здійснити своє 
волевиявлення, неодноразово заявляв у своїх інтерв’ю народний депутат 
В.Єленський. Крім того,  підключаються місцеві кримінальні елементи, 
застосовується фізичне насильство, погрози фізичної розправи, різні форми 
переслідування активістів – прихильників переходу до ПЦУ,  широко 
практикується обман мирян місцевих релігійних громад (відберуть храм, 
служити буде неканонічний священник тощо); 

- організація, альтернативних/фіктивних зборів на підтримку УПЦ 
МП з подальшим використанням їх результатів для пропагандистських заяв 
про переслідування і створення на цьому тлі негативного міжнародного 
резонансу з питань реалізації Україною релігійної свободи. 

- залякування та морально-психологічний тиск на журналістів та 
представників держструктур (йдеться зокрема, про заяви настоятеля Києво-
Печерської лаври митрополита Павла (Лєбєдя), що внаслідок його молитов 
на смерть (хвороби), деякі працівники музею лаври згодом повмирали.  

- «превентивна» реєстрація нових релігійних громад, що реалізується 
шляхом проведення зборів релігійної громади, як правило, спеціально 
підвезеними особами (в кількості не менше 10 осіб), які разом зі 
священником виступають засновниками новоствореної релігійної громади та 
подають місцевій  владі документи для її реєстрації. У такий спосіб, по-
перше, новостворена релігійна громада в особі її священника бере під свій 
контроль місцевий храм, по-друге, унеможливлює перехід місцевої громади 
до ПЦУ. Таким чином, священник отримує можливість узурпувати місцевий 
храм, служити у ньому без згоди місцевих мешканців та формувати 
підконтрольну собі релігійну громаду.  

Вaрто зaзнaчити, що доcлiджeння й монiторинг зрощeноcтi рeлiгiйної 
тa полiтичної, рeлiгiйної тa бeзпeкової cфeр в умовaх гiбридної вiйни, в якiй 
опинилacя Укрaїнa, поcтiйно знaходятьcя в cфeрi увaги нaуковцiв-
рeлiгiєзнaвцiв. Цьому питaнню приcвячeно цiлу низку нaукових конфeрeнцiй, 
круглих cтолiв, прec-конфeрeнцiй, виcтупiв окрeмих нaуковцiв11. Оcобливо 
                                           
11 Конфeрeнцiї: «Укрaїнcькe прaвоcлaв’я y контeкcтi вiтчизняної icторiї  тa cучacних cуcпiльних 
рeaлiй (пaм’ятi митрополитa Вacиля (Липкiвcького) i митрополитa Iоaнa (Боднaрчукa)» - 
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цe питaння aктуaлiзувaлоcя оcтaннiм чacом, пicля отримання Томосу і 
конституювання ПЦУ12.  

В релігієзнавчому дискурсі продовжуються обговорення питaнь 
полiтики i рeлiгiї, бeзпeки i рeлiгiї, рeлiгiйної cвободи, питaння icторичного 
доcвiду тa icторичних прeцeдeнтiв отримaння помicноcтi iншими 
прaвоcлaвними цeрквaми (Ceрбcькa, Болгaрcькa, Грузинcькa, Польcькa, 
Ecтонcькa тощо), оскільки усвідомлення значущості цих питань, їх вчасне та 
об’єктивне висвітлення, глибока релігієзнавча аналітика – це реалізація 
можливості протиcтояти гiбридним зaгрозaм y гумaнiтaрнiй cфeрi. 
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Тeрнопiль, лиcтопaд 2014; «Руcь i Aфон: тиcячолiття духовно-культурних зв'язкiв. До 1000-рiччя 
дaвньоруcького чeрнeцтвa нa Aфонi i 220-рiччя прecтaвлeння прeп. Пaїciя Вeличковcького» - 
Чeрнiгiв, лиcтопaд 2014; «Конфeciї Укрaїни в контeкcтi cуcпiльних процeciв cучacноcтi» - 
Полтaвa, лиcтопaд 2015; «Укрaїнcькe прaвоcлaв’я нa шляху caмовизнaчeння, єдноcтi тa 
конcтитуювaння» - Чeркacи, жовтeнь, 2016; «Помicнa Прaвоcлaвнa Цeрквa в Укрaїнi: icторiя тa 
cучacнicть роздiлeнь». – Caмбiр. – 2017; VII Мiжнaроднa нaуковa конфeрeнцiя «Прaвоcлaв'я в 
Укрaїнi» – Київ, лиcтопaд 2018; Круглий cтiл «Прaвоcлaв’я i питaння нaцiонaльної бeзпeки» - 
Вiддiлeння рeлiгiєзнaвcтвa, чeрвeнь 2018 тa iн.). 
12 Про дecтруктивний вплив Роciї з викориcтaнням cтруктур моcковcького пaтрiaрхaту в гiбриднiй 
вiйнi, що нece зaгрози нaцiонaльнiй і релігійній бeзпeцi Укрaїни зaзнaчaв в низцi прямо-eфiрних 
прогрaм провiдний нaуковий cпiвробiтник вiддiлу гумaнiтaрної бeзпeки C.Здiорук, уоcоблюючи 
нaуково-aнaлiтичну роботу вiддiлу гумaнiтaрної бeзпeки Iнcтитуту cтрaтeгiчних доcлiджeнь: в 
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Г.C.Cковороди НAН Укрaїни – О.Caгaн, І.Козловський, Л.Филипович, A.Колодний, О.Горкушa, 
В.Титaрeнко тa нaуковцi iнших уcтaнов. 
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тиск на вірян. Eлeктронний рecурc. – Рeжим доcтупу: 
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4.2 ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ В ЇХ ПРАКТИЧНОМУ ВИЯВІ:  

ФОРМУВАННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ І ЦЕРКВИ 
(Олександр Саган) 

 
Позиція держави (її очільників та владних структур) щодо Церкви, 

особливості сформованих державно-церковних відносин значною мірою 
впливають на характер розвитку церковних інституцій та рівень релігійності 
населення, а також на забезпечення права громадян на свободу совісті. 
Відтак розбудова правової демократичної України неможлива без постійної 
уваги державних органів до питання гарантування свободи совісті та 
віросповідання, стан забезпечення яких наразі залежить як від їх 
конституційно-правового регулювання та наявності цілісного механізму 
гарантування вказаної свободи, так і способу контролю й реагування на 
порушення законодавства.  

Загальна характеристика моделей державно-конфесійних відносин в 
Україні в їх історичній ретроспективі наразі вже достатньо висвітлена [Див., 
наприкл.: 6, 7, 8,], а відтак ми зупинимося безпосередньо на нинішніх 
практичних проявах характеру державно-конфесійних відносин в Україні. 
Головним із цих проявів ми визначили б намагання і владних структур, і 
релігійних організацій гармонізувати (у міру їх розуміння цього процесу та за 
певними часовими винятками, коли були спроби окремих Церков 
монополізувати свої відносини із державою) державно-церковні, міжцерковні 
й внутрішньоконфесійні відносини.  

Відтак актуальною стає проблема відслідковування і своєчасного 
реагування на ті негативні явища, які виникають у царині свободи совісті. На 
жаль, в Україні практично немає інституцій, які б на постійній основі 
займалася б крос-регіональними і багатовимірними моніторингами 
релігійних процесів [9. - С. 73-79]. Єдиний державний орган,* який 
покликаний відслідковувати дотримання українського законодавства у сфері 
свободи совісті, не має змоги проводити соціологічні дослідження, необхідну 
упереджувальну чи роз’яснювальну роботу у тому чи іншому регіоні, а 
займається переважно реагуванням на скоєні порушення чи негативні 
тенденції. Те ж можна сказати й про ті нечисленні громадські, в т.ч. й 
церковні інституції, які намагаються моніторити сферу державно-церковних 
відносин.  

На нашу думку, подальший розвиток державно-церковних відносин в 
Україні нині вичерпав свій адміністративний ресурс. Необхідна зміна 
                                           
*Нині це – Департамент у справах релігій та національностей Міністерства культури України. 
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існуючих законодавчих норм та усталеної практики таких відносин, які 
призводять до ескалації проблемних питань у сфері свободи совісті. Зокрема 
ми виділимо тут  кілька груп таких проблем.  

Перш за все – це зміна (вдосконалення) базового законодавства у сфері 
свободи совісті. Адже, незважаючи на те, що чинний Закон «Про свободу 
совісті та релігійні організації» є, на думку багатьох експертів, одним із 
найкращих у Європі, у ньому все ж є достатньо слабких місць. Найбільш 
гостро вони проявилися практично у всіх політичних виборчих компаніях 
2002-2014 років (очевидно, що це буде і в 2019 році), коли норми згаданого 
закону порушувалися без жодних наслідків для їх порушників. Маються на 
оці ст.5 закону, якою заборонено участь релігійних організацій у політичній 
агітації або ж сприяння у її проведенні, а також спонукання з боку 
чиновників, представників політичних партій чи окремих кандидатів до такої 
участі. 

Недостатньо виписаний у законі й аспект реєстрації релігійних 
організацій. Зокрема, питання розділення реєстрації релігійних інституцій і 
відсутністю прозорості щодо документів, які реєструються в обласних чи 
республіканському центрах, встановлення обмеження для заснування 
релігійних організацій в кількості не менше 10 осіб, коли для заснування 
інших громадських організацій достатньо трьох тощо.  

Проблемним є питання проведення релігієзнавчої експертизи, що, 
згідно з прийнятими свого часу Положеннями про Держорган у справах 
релігій (незалежно від його модифікацій і підпорядкувань), є одним із 
основних його завдань. Неоднозначність такої ситуації вступає в конфлікт з 
позицією Європейського суду з прав людини, згідно якої держава має право 
перевіряти, чи здійснює будь-який рух або асоціація, під виглядом 
досягнення своїх релігійних цілей, згубну для населення діяльність. 
Відповідно, ніщо інше не може бути причиною для відмови у реєстрації 
статуту релігійної організації. Згідно Декларації Генеральної асамблеї ООН 
«Про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на підставі релігії 
та переконань» свобода сповідування релігії чи переконань підлягає лише 
обмеженням, встановленим законом та необхідним для захисту громадської 
безпеки, порядку, здоров'я та моралі, так само, як і основних прав та свобод 
людини.  

Проте, хоча релігійні організації, згідно українського законодавства, 
реєструють лише свій статут (положення), на практиці ж подається значно 
більше документів, які проходять перевірку. Фактично здійснюється 
реєстрація не статутних документів, а віровчення, представленого тією чи 
іншою організацією. Але оціночні характеристики релігії, згідно 
міжнародних стандартів, неприпустимі. Про це свого часу чітко зазначив 
Європейський суд з прав людини. У справі Митрополія Церкви Бессарабії та 
інші проти Молдови (Metropolitan Church of Bessarabia and others v.Moldova, 
2001) Європейський суд чітко визначив: «...в принципі право на свободу 
релігій у цілях Конвенції виключає оцінку державою легітимності релігійних 
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переконань». Критикуючи ступінь свободи, яка дозволена органам влади, 
Європейський суд зазначив, що право на свободу релігії, гарантоване 
Конвенцією, виключає будь-яке свавілля з боку держави в питаннях 
визначення, чи є легітимними релігійні переконання або ж способи, якими ці 
переконання виражаються. 

Ці й інші слабкі місця українського Закону «Про свободу совісті та 
релігійні організації» стали створювати певні проблеми вже наприкінці 90-х 
років минулого століття, а тому новий закон (чи нова редакція діючого 
закону) потрапив у «План заходів із виконання обов’язків та зобов’язань 
України, що випливають із її членства у Раді Європи». Протягом 2006-2011 
років було підписано чотири Укази Президента України, у яких давалися 
доручення відповідним Державним органам у справах релігій підготувати 
проект нової редакції закону. Міжвідомча робоча група, створена ще у 2006 
р., розробила відповідну редакцію законопроекту, яка, з незначними змінами, 
й була подана у листопаді 2010 р. у Кабінет Міністрів України від імені 
Держкомнацрелігій.  

У Верховній Раді було кілька спроб народних депутатів провладної 
коаліції подати на розгляд іншу редакцію закону, і навіть принципово інший 
за концепцією (виписаний під одну Церкву) законопроект про свободу 
совісті. Але заполітизованість цього питання не дозволила жодному (а 
подано було їх понад десяток) проекту пройти комісії Верховної Ради. 
Важливим у процесі стримання прийняття нової редакції закону стали і 
звернення ВРЦіРО, яка у своїх резолюціях постійно зазначає, що «таке 
важливе питання, як оновлення законодавства про свободу совісті, не 
повинно розглядатись поспіхом та в наявних умовах трансформації 
політичного устрою» [3]. 

Якщо узагальнити необхідні зміни у законодавстві, то, на наш думку, 
вдосконалення законодавчої та іншої нормативної бази у сфері державно-
церковних відносин повинно здійснюватися передовсім шляхом 
відпрацювання юридичних механізмів розв’язання питань, які виникають у 
відносинах між державними й релігійними структурами, а також між різними 
релігійними організаціями. Мова йде перш за все про сприяння виконання 
статутних завдань релігійних організацій, участі Церков у служінні, що має 
неабияке соціальне значення (спрямоване на зміцнення моральних підвалин 
суспільства, розвиток милосердницької, доброчинної діяльності тощо).  

З іншого боку – потрібне подолання можливих дестабілізуючих 
впливів Церков на суспільство, деполітизація релігійного середовища. 
Йдеться в тому числі й про те, щоб мінімізувати спроби партій та інших 
політичних формувань використовувати релігійні інституції у власних цілях; 
зменшити залежність останніх від закордонних центрів; не допустити 
перетворення конфесійного чинника на знаряддя етнічного й територіального 
сепаратизму тощо.  

Іншим великим блоком питань, пов’язаних із функціонуванням Церков 
в українському соціумі, є економічні питання. Перш за все потребує 
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переведення у чітку юридичну площину проблема повернення Церквам і 
релігійним організаціям колишніх культових будівель та іншого 
конфіскованого у них майна, яке перебуває у державній і комунальній 
власності.* Нині питання відновлення історичної справедливості стосовно 
релігійних організацій вирішується на основі Указу Президента України [10], 
що суперечить ст. 92 Конституції України, де передбачено, що правовий 
режим власності регулюється виключно законами України. У тому числі й 
через це реституція церковного майна відбувається в Україні спорадично та, 
часто, на суб‘єктивній основі – залежно від релігійних уподобань тих чи 
інших чиновників. Проте ця проблема є складною і багатогранною. Адже на 
майно часто претендують Церкви, які вийшли із однієї конфесії. Наприклад, 
майно, конфісковане більшовиками на початку ХХ ст. у православної 
Церкви, може бути передане принаймні чотирьом-п’яти православним 
Церквам. Не менш складна ситуація і в євреїв, яких в Україні нараховується 
кілька течій, чи у мусульман, які також далеко не однорідні. 

Зняти суб‘єктивізм у питанні реституції церковного майна може лише 
прийняття спеціального Закону, в якому були б комплексно вирішені 
питання реституції релігійного майна. Бо ж слід чітко розуміти, що 
повернення всього конфіскованого майна нині практично не є можливим, а 
тому слід законодавчо визначити фінансові та часові межі цього процесу. 
Зазначимо, що такий законопроект («Про повернення майна культового 
призначення релігійним організаціям»), відповідно до Розпорядження 
Кабінету Міністрів України №148-р від 15.03.2006, був розроблений 
Держкомнацрелігій України і поданий у 2008 р. на погодження всім 
зацікавленим установам та відомствам. Проте хронічна відсутність коштів у 
Держбюджеті України (прийняття кожного подібного закону передбачає 
чітку вказівку на джерела отримання коштів для його реалізації) фактично 
звела нанівець шанси проходження цього законопроекту навіть через Кабмін 
України.  

Без відповідного закону, питання реституції церковного майна не могла 
вирішити й створена Кабінетом Міністрів України Міжвідомча комісія з 
підготовки пропозицій щодо відновлення прав церков і релігійних 
організацій, порушених унаслідок проведення тоталітарної політики у минулі 
часи. Комісія із моменту створення засідала всього кілька разів, а в останні 
роки, після кількох змін Кабінетів Міністрів, взагалі не збиралася.  

Інший блок економічних питань – впорядкування землекористування 
релігійних організацій. Нині суперечки виникають навколо проблеми щодо 

                                           
* Реституція церковного майна є зобов’язанням, яке Україна взяла на себе під час вступу до 
Ради Європи. Так, у п.11 висновку Парламентської асамблеї Ради Європи №190 (1995) нашій 
державі рекомендується «встановити правове розв’язання питання про повернення церковної 
власності». Про необхідність «гарантувати релігійним інституціям, власність яких була 
націоналізована в минулому, реституцію цієї власності в належні строки або, якщо це 
неможливо, справедливу компенсацію» Україні – як, власне, й іншим пострадянським держа-
вам – було нагадано і в рекомендації ПАРЕ від 24.04.2002 р. №1556 (2002).  
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того, чи можуть релігійні організації бути визначені суб’єктами права на 
постійне користування земельними ділянками із земель державної і 
комунальної власності. Церкви відстоюють таке право, а також право бути 
суб’єктами права власності на землю, що потребує змін відповідно у ч.2 ст.92 
та ч.1 ст.82 Земельного кодексу України. Крім того, релігійні організації 
претендують на збереження пільг зі сплати податку на землю, зазначені у 
ст.12 Закону України «Про плату за землю».  

І ще одне, не менш важливе питання цього блоку – виділення 
земельних ділянок для здійснення статутних цілей релігійних організацій 
(переважно для будівництва культових споруд). Завдяки особистим 
втручанням вищих урядовців країни, доручень Президента України 
(наприклад, №1-1/657 від 8.07.2005 щодо «необхідності особистого контролю 
вищих державних посадовців за розглядом звернень релігійних організацій 
щодо надання їм земельних ділянок»), ситуацію в окремих областях країни 
дещо покращилася, проте не змінилася кардинально. Адже залишається ще 
багато «проблемних» населених пунктів, де продовжується практика 
блокування виділення земельних ділянок чи надання вже виділеної ділянки 
іншій релігійній громаді. Про це свідчать десятки випадків і судових 
процесів в Одеській, Донецькій, Львівській та інших областях. Це питання 
стає особливо актуальним у тих регіонах, де у місцеві органи влади обрані 
клірики тих чи інших Церков. Відтак, є велика ймовірність свідомого 
блокування ними виділення земельних ділянок для потреб інших Церков чи 
релігійних організацій.  

Дещо меншими за масштабністю, але не менш важливими у практиці є 
й інші економічні проблеми релігійних організацій. Зокрема, Церкви давно і 
безуспішно намагаються домогтися від Уряду країни встановлення орендної 
ставки за використання нерухомого державного майна у розмірі не вищому, 
як для населення, вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом  
Логічним, на нашу думку, було й встановлення для релігійних організацій та 
заснованих ними навчальних закладів тарифів комунальних послуг (оплати 
електро-, газо- та водопостачання, послуги із централізованого опалення) на 
рівні тарифів для населення [4].  

Наступним крупним блоком державно-церковних відносин є питання 
гуманітарного характеру. У першу чергу мова йде про врегулювання участі 
Церков і релігійних організацій в освітньо-виховному процесі формування 
підростаючого покоління. Адже, незважаючи на роки дискусій, суттєвих 
зрушень у вирішенні цієї проблеми не досягнуто.  

Тут можна виділити кілька вузлових питань, які потребують детальних 
відповідей. Перш за все – як і ким повинні викладатися дисципліни 
духовного спрямування у загальноосвітніх школах і вузах. Значним 
каталізатором у поверненні уваги суспільства до вказаної проблеми стало 
рішення Міносвіти запровадити з вересня 2005 р. у загальноосвітніх школах 
курс «Етика». Програма курсу одразу викликала значні (і часто справедливі) 
нарікання з боку християнських Церков, які стали вимагати заміни курсу 
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«Етики» на апробовані у сотнях західноукраїнських шкіл курси 
«Християнської етики» (а також «Основи християнської етики», «Основи 
православної культури», «Основи православної культури Криму» тощо). Не 
вирішення проблеми свого часу спровокувало навіть відкрите звернення 
предстоятелів християнських Церков до вищого керівництва держави щодо 
запровадження предмету «Християнська етика в українській культурі» у 
освітніх закладах країни. 

Прихильники запровадження курсу «Християнська етика» у 
загальноосвітній навчальний процес [5] апелюють до закріпленого у 
європейському законодавстві права на впровадження релігійної освіти, 
оскільки це право є фундаментальною складовою релігійної свободи (ст.2 
Першого протоколу Європейської конвенції з прав людини, п.3 Рекомендації 
Парламентської Асамблеї Ради Європи 1202 від 1993 р. тощо). Крім того, 
згідно міжнародного права, батьки мають право впливати на формування 
шкільної програми, а тому практично у всіх країнах Європи діти мають 
можливість вивчати релігію. У Німеччині, Італії та деяких інших країнах таке 
їх право закріплене у Конституціях. Причому прихильники релігійної освіти 
школярів не обмежуються лише запровадженням окремих курсів у шкільній 
програмі – у світі функціонують сотні тисяч конфесійних шкіл (лише 
християнських – понад 200 тисяч), які мають державні ліцензії на надання 
освітніх послуг, але у виховному процесі орієнтуються на певні моральні 
норми свої конфесій. Зрештою, конституційне відокремлення школи від 
Церкви не означає повну ізоляцію цих інституцій, оскільки стратегічна мета 
у них одна – духовне оздоровлення та консолідація суспільства.  

На наш погляд, запровадження курсів духовного спрямування матиме 
успіх у навчальному процесі за умови виконання кількох важливих 
передумов: добровільність для школярів відвідування цих  занять, тобто 
надання даним курсам статусу факультативів; запровадження гнучких 
підходів (регіональна адаптація) як до змісту курсів, так і до часу їх 
запровадження – лише у міру готовності вчителів та матеріальної бази; 
наявність альтернативи для тих дітей, які не захочуть відвідувати ці 
факультативи; активна роз’яснювальна та пропагандистська робота освітян 
щодо своїх напрацювань, що зніме соціальну напругу.  

Поза тим необхідно віддавати собі звіт, що одне лише затвердження і 
рекомендування для використання Міністерством освіти і науки у липні 2010 
р. курсу «Християнської етики» (для 1-4 і 7-11 класів), а у серпні цього ж 
року – програми духовно-морального виховання для дітей дошкільного віку, 
не зніме нинішні соціальні протиріччя. Змінити суспільство на краще зможе 
лише злагоджена робота у цьому напрямі центральних та регіональних 
державних органів, школи, батьків, громадських організацій і Церков.  

Певним вирішенням проблемних питань є визнання Церков і 
релігійних організацій суб’єктами права при заснуванні дошкільних, 
загальноосвітніх і вищих навчальних закладів неприбуткового характеру. 
Для цього вже внесені відповідні зміни до чинного законодавства. Так, 2 
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червня 2015 р. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо заснування релігійними організаціями 
навчальних закладів». Ним надано релігійним організаціям, статути 
(положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, 
право на створення навчальних закладів (дошкільних, загальноосвітніх, 
позашкільних, професійно-технічних, вищих). 

Важливим є також зміна ставлення державних органів до конфесійних 
шкіл, тобто – досягнення рівності в отриманні соціальних прав і гарантій 
викладачами/вчителями і студентами/вихованцями релігійних дошкільних, 
загальноосвітніх і вищих навчальних закладів. Нині цей прошарок громадян 
вже може користуватися визначеними державою пільгами. Держава 
запроваджує для таких учнів спеціальну програму на кшталт тих, які існують 
для дітей сиріт – «гроші ходять за дитиною» (на дітей, які навчаються у 
«конфесійних» школах, виділяються кошти на оплату праці вчителів базових 
загальноосвітніх предметів).  

Не менш давньою і складною в Україні донедавна була проблема 
задоволення релігійних потреб військовослужбовців. У деяких Церквах в 
Україні активна розбудова капеланських відділів йшла в умовах практично 
повної відсутності юридичного підґрунтя. Проте капелани на практиці 
займалися «духовним окормленням військовослужбовців» (наприклад, 
створена Курією Львівської Архиєпархії УГКЦ релігійна місія «Центр 
військового капеланства», що діє як в Україні, так і за її межами).  

Нині ця проблема врегульована на законодавчому рівні. Відповідний 
Наказ Міністра оборони України «Про затвердження Положення про службу 
військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах України» 
зареєстровано у Міністерстві юстиції України 05.01.2017 р. 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0010-17). Також прийняті нормативно-
правові акти, що врегульовують капеланське служіння у Державній 
прикордонній службі України. Відповідний Наказ Міністра внутрішніх справ 
України «Про затвердження Положення про службу військового духовенства 
(капеланську службу) у Державній прикордонній службі України» 
(зареєстровано у Міністерстві юстиції України 02.11.2016 р. // 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1430-16). Запровадження капеланства у 
спеціальній службі транспорту врегульовано Наказом Міністра 
інфраструктури – затверджено «Положення про службу військового 
духовенства (капеланську службу) у Державній спеціальній службі 
транспорту» (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 27.06.2017 р. // 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0793-17). Розробляються подібні 
положення щодо запровадження капеланського служіння у пенітенціарній 
системі й різноманітних медичних службах.  

Важливим для майбуття крупних Церков в Україні є внесення Вищою 
атестаційною комісією України у травні 2010 р. спеціальності «богослов’я» 
до переліку спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на 
здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук (при відсутності 
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державних освітніх стандартів для спеціальності «теологія/богослов’я» у 
вузах). Із цим нововведенням в Україні почався якісно інший процес у 
наданні теологічної освіти. На черзі, очевидно, державна акредитація 
релігійних навчальних закладів і визнання державою дипломів їхніх вищих 
навчальних закладів та наданих богословських ступенів та звань. 

Четвертим блоком практичного проявлення державно-церковних 
відносин в Україні є державне сприяння (законодавче врегулювання) 
соціальній, гуманітарній та благодійній діяльності релігійних організацій. 
Зазначена діяльність Церков, як показує досвід, значно ефективніша, аніж 
«освоєння коштів» відповідними державними інституціями. Адже ні для кого 
не секрет, що авторитет релігійних інституцій у питаннях захисту життя 
людини, зменшення і викорінення практики абортів, формування у 
суспільстві відповідального ставлення до статевих відносин, народження і 
виховання дітей тощо, є найвищим у суспільстві. Церквами постійно 
оприлюднюються звернення на захист життя, викорінення шкідливих звичок 
тощо. З іншого боку, така спільна діяльність релігійних інституцій стає 
основою для подальшої міжконфесійної та державно-конфесійної співпраці в 
цих питаннях. У подальшому це матиме позитивний вплив на покращення 
міжконфесійних відносин в країні.  

Проте ефективна діяльність релігійних інституцій утруднюється 
успадкованим з радянських часів українським законодавством, яке ще 
донедавна мало на меті лише максимальне обмеження прав і свобод 
релігійних інституцій. Покращити ситуацію може прийняття низки законів 
(чи поправок до вже діючих) та законодавчих актів для врегулювання, 
наприклад, порядку здійснення в Україні соціально значущих благодійних 
проектів для незахищених верств населення. Незважаючи на позірне 
сприяння державних органів, отримання релігійними організаціями 
гуманітарних вантажів й досі є складною процедурою. Відтак важливим 
видається здійснення додаткових заходів для максимального сприяння 
доброчинній та милосердницькій діяльності Церков. Адже внесок релігійних 
організацій в цю надзвичайно потрібну в нинішніх умовах справу достатньо 
суттєвий.  

На сучасному рівні розвитку комунікацій участь представників 
релігійних організацій у здійсненні заходів із захисту суспільної моралі буде 
значно ефективнішою, якщо конфесіям буде надана (за некомерційними 
розцінками) можливість мати ефірний час як на державних теле- і 
радіоканалах, так і на створеному у перспективі громадському телебаченні й 
радіомовленні. ВРЦіРО неодноразово зверталася до керівництва України із 
проханням посприяти (безкоштовно виділити відповідні частоти) створенню 
всеукраїнського т.зв. духовного теле- і радіоканалу. Проте це питання 
жодного разу навіть не розглядалося у відомствах Кабміну України.  

Як бачимо, нині в Україні існує цілий комплекс проблем, які не 
можливо вирішити частково, змінивши один чи два закони. На наш погляд, 
потрібний системний підхід до вирішення вказаних проблем, який можливий 
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лише за умови комплексного осмислення концепції державно-конфесійних 
відносин в Україні, яка б відповідала європейському та світовому досвіду 
врегулювання проблемних питань, пов‘язаних із свободою совісті в Україні, 
проте враховувала національну специфіку, вже складені традиції 
міжконфесійних відносин.  

Така Концепція так давно створена (див.: Концепція державно-
церковних відносин в Україні (проект) // Національна безпека і оборона. – 
2007. – № 8 (92). – С. 2-9), що, очевидно, вже потребує нового осмислення і 
допрацювання із врахуванням нових світових тенденцій і українських реалій. 
Можливо навіть потрібне прийняття закону про стратегічне бачення 
державою своїх відносин із конфесіями, регламентація принципу 
партнерських відносин, який часто декларується обома сторонами  державно-
церковних відносин. Це дозволить більш чітко регламентувати як діяльність 
тих державних органів, які регулюють нині питання, пов’язані із свободою 
совісті в країні, так і межі ініціатив й практики релігійних інституцій. 

На нашу думку, значної корекції потребує статус, функціональні 
обов’язки і навіть назва нинішнього Державного органу у справах релігій. 
Адже за умов відділення Церкви від держави існування інституції «у справах 
релігій» у тому вигляді, в якому вона функціонує, є алогічним. Відповідно до 
тих завдань, які цей орган вирішує, функціонально він ближче до статусу 
апарату Омбудсмена у справах релігій. Але наразі це – дискусійне питання.   

Яким чином нині відбувається діалог чи партнерське співробітництво 
між Українською державою і Церквами? Тут можна говорити про кілька 
позицій: 

1. Активне включення Церков у вирішення існуючих нагальних 
соціальних проблем в українському суспільстві. Перш за все мова йде про 
спеціальні церковні програми, що реалізуються релігійними місіями, 
монастирями, чернечими чинами та спеціальними установами, іншими 
релігійними організаціями для роботи з групами ризику (хворі на 
туберкульоз, рак, безхатченки, сироти тощо). Церкви та релігійні організації 
України брали і беруть активну участь у роботі, спрямованій на ліквідацію 
наслідків екологічних та технологічних катастроф. Щороку у літніх дитячих 
таборах та на базах відпочинку, що належать релігійним організаціям, 
оздоровлюються десятки тисяч дітей з неповних і проблемних сімей та з 
сімей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.  

Релігійні місії та спільноти в Україні намагаються брати активну участь 
у великих міжнародних милосердницьких проектах. Крім того, в країні 
працюють групи волонтерів, представники Церков здійснюють опіку над 
пацієнтами психіатричних лікарень, будинками догляду за сиротами, 
інвалідами тощо. Релігійні організації утворюють спеціальні медичні центри, 
пересувні амбулаторії, опікуються проблемами боротьби з тяжкими 
захворюваннями. Подекуди ця спільна робота набуває нових якостей, 
оскільки її результати лише в кінцевому підсумку спрямовуються тим 
соціально-демографічним групам, які не здатні самі себе утримувати, а в 
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початковій фазі зусилля доброчинців скеровані на допомогу тим, хто здатен і 
хоче працювати. Це – допомога технікою, насінням, засобами хімічного 
обробітку землі тощо, з наступними викупом продукції у її виробника і 
безкоштовним розподілом між установами соціального спрямування. Так, 
говорячи мовою християнського соціального вчення, Церква намагається 
подолати не лише «бідність слабких», але й «бідність сильних». 

2. Створення і діяльність Громадських рад при державних установах та 
відомствах. Такі ради вже доказали свою ефективність для запровадження 
тих чи інших новацій. Зокрема, не без впливу Громадської ради при 
Міністерстві освіти і науки з питань співпраці з Церквами та релігійними 
організаціями. За участі Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я 
України з питань співпраці із ВРЦіРО ухвалено «Етичний кодекс лікаря 
України», прийнято Концепцію і Стратегію участі Церков у протидії епідемії 
ВІЛ/СНІДу. Радою у справах душпастирської опіки при Міністерстві 
оборони України розроблено Концепцію душпастирської опіки 
військовослужбовців ЗС України. Проблеми, з якими стикаються клірики та 
представники релігійних спільнот за межами України опікується відповідна  
Релігійна Рада при Міністерстві закордонних справ України. Важливі 
документи були прийняті Науково-консультативною радою з питань релігії 
та національностей при Національній експертній комісії України з питань 
захисту суспільної моралі тощо.  

3. Створення та діяльність міжцерковних/міжконфесійних рад. 
Серед найбільш авторитетних слід відзначити діяльність: «ВРЦіРО» (14 
релігійних напрямів); «Всеукраїнської Ради Релігійних Об’єднань» (8 
інституцій); «Ради євангельських протестантських Церков України» (9 
об’єднань). Крім них, існують ще «Нарада представників християнських 
Церков України (9 Церков) тощо, 

4. Участь представників Церков в офіційних державних заходах 
національного рівня, а держчиновників – у церковних святах чи привітання 
вірних Церков і релігійних організацій з їх святами. Перш за все мова йде про 
участь Предстоятелів Церков та релігійних організацій у святкуванні Дня 
Незалежності та інших державних свят й заходів (наприклад, інавгурації 
Президентів України [1]). З іншого боку – демонстративна присутність 
чиновників на різдвяних, пасхальних та інших богослужіннях, повага до всіх 
релігійних напрямів, що навіть прописана як обов’язок чиновника у 
«Загальних правилах поведінки державного службовця».*  

                                           
* Пункт 2.6. «Загальних правил поведінки державного службовця» чітко зазначає, що 
держслужбовець «має виявляти толерантність і повагу до  різних  релігійних  організацій,  
шанувати народні звичаї і національні традиції, при цьому не демонструвати свої релігійні 
переконання чи уподобання, не віддавати  перевагу  будь-яким об’єднанням  громадян,  
релігійним організаціям незалежно від їх чисельності, статусу, конфесійності, напрямів 
діяльності тощо». Див.: Наказ Головного управління держслужби України від 19.07.2011 
№176, яким внесено зміни до Наказу від 04.08.2010 р. №214 // zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=z1089-10&p=1310058374240252 
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З приходом до влади В.Януковича і до початку 2011 р. спостерігався 
певний відхід від багатьох вже усталених традицій державно-церковних 
відносин, що на перших порах справляло враження про спробу ідеологів 
нової політичної команди запровадити, якщо не де-юре, то принаймні де-
факто, перевагу для однієї Церкви – УПЦ МП. На користь цього свідчили 
факти благословення на Президентство від Московського патріарха, участь 
В.Януковича винятково лише у заходах й богослужіннях УПЦ МП і 
небажання зустрічатися із главами інших Церков, ліквідація 
Держкомнацрелігій тощо.  

Проте після зустрічі В.Януковича, що відбулася у квітні 2011 р., де 
було підтверджено необхідність створення сприятливих умов для розвитку 
релігійних організацій, забезпечення рівних прав і можливостей, ситуація 
почала повільно (таке уповільнення спричинене, на наш погляд, ліквідацією 
Держкомнацрелігій) набувати попередніх рис – повернення до державно-
церковного діалогу. Крім того, незважаючи на відкриту симпатію всіх 
владних структур лише до УПЦ МП, остання не вийшла із активного 
міжцерковного діалогу і співпраці з іншими Церквами у рамках 
міжцерковних організацій.  

З приходом до влади Президента України Петра Порошенка та його 
команди покладання лише на одну Церкву було рішуче відкинуто. Адже 
проблем у багатьох сферах українського соціального і громадського життя 
стільки, що вирішені вони можуть бути лише спільними зусиллями 
суспільства та всіх Церков й релігійних організацій. Співпраця держави і 
Церков є або у перспективі може бути плідною у багатьох напрямах, а це – 
розробка й впровадження різноманітних соціальних програм, захист 
фундаментальних норм моралі, духовне виховання молоді, підтримка 
інституту сім’ї, збереження довкілля, відродження традицій милосердя і 
благодійництва, охорона здоров’я тощо. Неоціненною є участь релігійних 
організацій у проведенні суспільно значущих акцій (вшанування жертв 
Голодомору, тоталітарних режимів тощо), під час яких релігійні організації 
виховують у вірних повагу до національних свят, історичних подій, 
культурних та духовних надбань Українського народу. 

І останнє, на чому хотілося б наголосити – це формування 
партнерських відносин держави і Церков та релігійних організацій 
неможливе без чітких механізмів відслідковування і реагування на існуючі 
лінії конфліктів* (на яких ми свідомо не зупинялися, оскільки це виходить за 
межі нашого розгляду і наразі не є визначаючими не лише у державно-
церковних, але й у міжцерковних відносинах), та на порушення чинного 
законодавства у сфері свободи совісті. Адже саме неухильне дотримання 
законів, що регулюють діяльність релігійних організацій і міжнародні 
зобов’язання України стосовно захисту свободи совісті, гарантує 

                                           
* Міжправославні суперечності, несприйняття багатьма «традиційними» цервами і 
релігійними організаціями їхніх т.зв. «нетрадиційних» колег, захоплення храмів тощо. 
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невтручання держави у справи Церков, а також унеможливлює претензії 
окремих Церков щодо своїх переваг та привілеїв.  

Для цього, окрім законодавчо визначених механізмів, на наш погляд, в 
Україні доцільно скористатися й Рекомендацією Парламентської Асамблеї 
Ради Європи №1412 (1999 р.), яка спонукає уряди країн-учасників 
«створювати чи підтримувати незалежні національні чи регіональні 
інформаційні центри щодо груп релігійного, езотеричного чи духовного 
характеру». Ці інформаційні центри можуть стати певною гарантією щодо 
недопущення порушення законодавства і основою того явища, яке прийнято 
називати «громадянським суспільством». 

Підводячи підсумок, зазначимо, що сучасна державно-церковна 
політика Української держави (принаймні у її нормативно-регулятивній 
частині) в цілому спрямована на розвиток соціального партнерства** та 
забезпечення рівних прав і можливостей для всіх релігійних організацій, 
утвердження суспільної терпимості та поваги між віруючими (не в останню 
чергу завдяки імплементації Україною міжнародних правових норм, 
спроможності авторитетних європейських та світових організацій 
аналізувати дотримання державою законодавства щодо прав людини та 
діяльності релігійних організацій тощо).  
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4.3 УКРАЇНСЬКА РЕЛІГІЙНА ДІЙСНІСТЬ 
В АКТУАЛЬНИХ ЇЇ ПИТАННЯХ 

(Аналітична записка, надіслана науковцями Відділення релігієзнавства 
ІФ НАНУ віце-прем’єр-міністру В.Кириленку в 2015 році) 

 
1. Москва широкою низкою заходів відзначала на високому 

державному рівні 1000-річчя із року смерті князя Володимира. Святкування 
це грунтувася на недавно вибудуваному путіно-кирилівському вченні про 
«Кримоправославіє». Абсолютизувавши версію хрещення Володимира в 
Херсонесі (а не в Києві чи Василеві), російська світська і церковна влада 
«Дніпровську купіль» прагне подати як одне із наступних рівнозначимих 
хрещень (Новгородське, Суздальське та ін.), а звідси москалями ведеться 
доріжка до їхнього давнього вчення про «Москву - Третій Рим». То ж із 
приїзду до Криму (не Києва) влітку 2015 року Путіна й Кирила з метою 
відзначення цього сумного ювілею, який належить нашій історії, почнеться 
Російською Федерацією, продовжиться в її містах, а закінчиться воно десь в 
серпні вже в Москві.  

Гадаємо, що треба якось випередити цю затію із відзначення Москвою 
1000-річчя з дня смерті Володимира Великого. Є якийсь наш владний 
документ із відзначення цього ювілею, але він не в активній реалізації навіть 
Церквами Київської традиції. Потрібний якийсь великий всеукраїнський 
захід гучного розголосу, гучнішого, ніж наступне святкування в Москві, з 
участю в ньому державних чиновників високої ваги й із запрошенням на 
нього закордонних гостей. Можливою тут є конференція «Християнство в 
історії України». Доречно провести цей захід десь із світовим розголосом. 
При цьому на конференції варто наголосити на своєрідності саме 
українського прочитання християнства, на тому, що до Володимирового 
хрещення було Аскольдове й Ольгине, а Володимирове - лиш продовження 
їх, продовження місії Кирила і Мефодія, акцентації уваги на докорінних 
відмінностях Київського православ’я від Московського, неканонічності 
поглинення у 1686 р. Київської митрополії Московським патріархатом, 
незаконності т.зв. Харківського 1992 року Архієрейського собору, що змістив 
Філарета, а зрештою неканонічності не Церкви Київського Патріархату, а 
Московського.  
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Цей захід варто  робити скоріше  не церковним (хоч і при участі 
Церков), а громадським, світським, тоді приїзд зарубіжних гостей (може й із 
українських Церков США і Канади) не матиме якихось застережень. Може й 
із Константинополя хтось приїде, що є бажаним. Не варто в Україні до 
організації цього заходу допустити Інститут археології НАНУ (директор – 
П.Толочко), хоч тематично це нібито за ним. А це тому, що відомою є його 
промосковськість, витлумачення подій в проросійському, навіть 
комуністичному їх баченні. 

2. Церква Московського Патріархату нині прагне сформувати у світової 
спільноти враження повсемісного порушення в Україні свободи 
віросповідань. Для цього вона використовує факти переходу на місцях нібито 
з підтримки влади православних парафій Московського Патріархату в 
Київський. На запрошення Москви в Україну вже приїздили представники 
Всесвітньої Ради Церков, представники з Євросоюзу. Їм також «промивали 
мізки» в Лаврі «доведенням» неканонічності УПЦ КП, недемократичності 
переходу парафій з МП в КП (а тепер – в ПЦУ). То ж треба продумати шляхи 
і форми спростування таких намірів УПЦ МП і її патрона – Московського 
Патріархату. Із свого боку Відділення релігієзнавства робить все можливе 
для цього. Окрім раніше видрукуваних книг «Русский мир» патріарха Кирила 
не для України» й «Майдан і Церква: хроніка подій та експертна оцінка», 
готуємо книгу «Церква і Війна».  

Програшем нашим є те,  що саме українські релігійні спільноти 
напряму не присутні в міжнародних релігійних асоціаціях (подеколи лише 
опосередковано через Московський патріархат). Невдовзі відбудеться 
черговий конгрес Парламенту релігій світу (правда далеко, аж в Новій 
Зеландії) . Наші українські Церкви надто скупі на те, щоб засвітитися там на 
світовому рівні й інформувати про демократизм релігійного життя в Україні, 
спростовувати те його бачення, яке світу втлумачила Московська Церква і її 
Український філіал. Нам Відділенням приходиться за них на таких конгресах 
«віддуватися». Варто залучити тут до співпраці і Церкви української 
діаспори. Правда, при цьому надійними є греко-католицькі спільноти 
зарубіжжя, а православні ж із США й Канади пішли на поклоніння до 
Константинопольського Патріархату, а відтак опосередковано і до Москви.  

Відділення гнівно вже вказувало на це неодноразово у надісланих 
експертних матеріалах предстоятелям цих Церков, наголошувало, що вони є 
українськими лише за назвою. А загалом маємо програш нашої 
інформативної присутності у світі й у сфері релігійного життя. Усунувши із 
прес-секретарства в УПЦ МП проукраїнського отця Георгія Коваленка (до 
речі, випускника філософського ф-ту КНУ). Предстоятель-антиукраїнець 
Онуфрій віддав цю ділянку промосковському журналісту Василю Анісімову 
– орденоносцю патріарха РПЦ Кирила. 

3. Закон про свободу совісті у нас діє ще з радянського часу – квітень 
1991 року. Але навіть міжнародні експерти (і це вони нам засвідчували на 
низці закордонних заходів) визнають його високу демократичність. Москвичі 
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на одній із зарубіжних конференцій радили нам не актуалізувати питання 
його зміни, бо буде те, що в них – після прийняття Думою нового закону з 
демократичності релігійного життя в РФ лишилися «рожки да ножки», 
відбулося перетворення Московського патріархату фактично в державну 
Церкву. Але все ж таки, не міняючи діючий Закон України загалом, варто 
було б внести деякі зміни до нього і водночас продумати питання повної 
перереєстрації релігійної мережі країни.  

Тут треба було б визначитися у питанні підпорядкування окремих 
українських релігійних спільнот своїм зарубіжним центрам (а може й 
окремий закон прийняти, ввівши принцип конкордату). Та й назву деяких 
релігійних організацій треба змінити, бо ж що є українського в Української 
Православної Церкви Московського Патріархату? Хай вже буде називатися 
просто Православна Церква Московського Патріархату в Україні (або, як її 
назвав Путін, «Русская православная церковь в Украине»). Варто змінити 
дещо статтю п’яту Закону про свободу совісті і релігійні організації, бо вона, 
заявляючи про те, що релігійні організації не можуть займатися політичною 
діяльністю, водночас надає таке право священнослужителю. Тоді й уникають 
вони від кримінальної відповідальності фактично за свою антиукраїнськість, 
діяльність з невизнанням української державності, організацію міжцерковних 
конфліктів, ховаються за священичу рясу, ведучи в храмі практично 
антиукраїнську проповідницьку діяльність, організовуючи промосковські 
заходи, вшановуючи події московської історії і російських полководців тощо. 
В Православ’ї України домінує нині російсько-імперський церковний 
календар із святими російськими царями і полководцями, який ще покійний 
патріарх Володимир (Романюк) мав намір почистити. 

4. Ми вже зверталися в СБУ з Науково-експертною запискою про 
антиукраїнську діяльність деяких біляцерковних православних спільнот і 
братств УПЦ МП, які проводять свої хресні ходи по Києву й інших містах 
країни під російським триколором і з іконами-портретами імператора 
Миколи ІІ, гаслами «Православие – Самодержавие – Народность». Явно 
антиукраїнськими за своїм змістом є газети, які друкуються в православних 
єпархіях Півдня і Сходу УПЦ МП («Триединая Русь» - Харків, 
«Новороссийский курьер» - Одеса, «Мир» і «Начало» - Дніпропетровськ та 
ін.). Відкритою є передплата в Україні не тільки на цю, а й російську 
періодику Московського Православ’я з її антиукраїнськими статтями. Офіс 
Церкви Московського Патріархату всяк «відхрещується» і від братств, і від 
преси, хоч все це йде з Печерської Лаври.  

Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ пропонувало СБУ свої послуги в 
експертизі всього цього промосковського хламу, але вона виявляється до 
цього чомусь глухою. Служба раніше була вірною Московському 
Патріархату, а чи пройшли люстрацію колишні її антиукраїнські налаштовані 
працівники, бо ж «мовчанка» засвідчує те, що ні. Пропозиція наша про 
утворення при СБУ науково-експертної ради з питань гуманітарної (в тому 
числі й релігійної) безпеки ігнорується.  
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5. Актуальним нині є питання капеланського обслуговування вояків. 
Але хто у нас контролює те, з чим ці капелани йдуть у військові частини. 
Відомо, що предстоятель УПЦ МП Онуфрій закликає взагалі до якогось 
абстрактного миру, прирівнюючи українських воїнів до загарбників і 
сепаратистів, ніколи і ніде не засуджуючи Московського агресора і 
профашиста В.Путіна. Священики цієї Церкви не лише на окупованих 
територіях, а й в низці парафій в різних єпархіях країни засуджують наших 
вояків, російських найманців називають старшими братами, навіть подеколи 
відмовляються відспівувати в храмах загиблих воїнів. Звучить біблійний 
заклик «любити ворога свого». Голодомор митрополит Онуфрій розглядає як 
Боже покарання українців за їх гріхи («катюзі по заслузі» - його слова).  

Предстоятель УПЦ МП Онуфрій після смерті Володимира (Сабодана) з 
офісу Церкви вивів всіх проукраїнських священиків і владик. Освячуючи в 
Зазим’є під Києвом в січні 2018 року храм, він заявив, що свідчення 
національної належності є гріхом. Синод цієї Церкви є антиукраїнським. 
Чого тут вартий українофоб з Одеси митрополит Агафангел! Куратор 
капеланів УПЦ МП митрополит Білоцерківський Августин, виступаючи в 
Москві на засіданні Всесвітнього російського народного собору, заявив: «Ми 
очікуємо кроків з боку Росії – як загін, що чекає команди кинутися у бій. Я, 
як представник Української Православної Церкви, переконаний, що 
невизначеність засмоктує. Прийшов час діяти рішуче і називати речі своїми 
іменами… Єдине, що нас надихає, це те, що ми віримо в Росію». Постають 
питання: що то за «загін» (чи не президентська охорона, яку він освячував?), 
до яких «дій», що то за «віра в Росію»? То ж чому навчать наших вояків 
капелани августинівської закваски (та й священик з цієї ж Церкви, якщо він 
піде в школу викладати християнську етику). То ж не варто оптом 
відправляти в капелани служителів Церкви Московського Патріархату. 

6. Відомим є монастир в Корці на кордоні Рівненщини і Житомирщини, 
який має в православ’ї статус ставропігії, а відтак підпорядкований, будучи 
розміщеним на українській землі, не УПЦ, а Московському Патріархату. 
Нині існує загроза одержання статусу ставропігії Києво-Печерською і 
Почаївською Лаврами. В такий спосіб вони ввійдуть у пряме 
підпорядкування Московського Патріархату і в своєму статусі вже не будуть 
належністю Української Церкви і після можливого з часом здобуття нею 
автономії чи автокефалії. То ж певне варто прийняти якийсь закон, який би 
убезпечував набуття ставропігії тими релігійними спільнотами, які розміщені 
в будівлях культурно-історичної значимості.  

7. Відділення релігієзнавства неодноразово надсилало свої експертні 
висновки для різних правових інстанцій і СБУ з приводу діяльності в Україні 
секти так званих догналівців (переважно в Галичині), яка нині називає себе 
Правовірною Церквою. Ми не один раз у своїх експертних висновках 
наполягали на необхідності депортації закордонних лідерів догналівців, на 
що маємо низку підстав. СБУ тут спить. Ця спільнота – явна диверсія 
Москви, зорієнтована на розкол УГКЦ. Вона має значні кошти, а джерело їх 
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надходження нібито для влади невідоме (а воно скоріше - російське). Нині 
догналівці виявляють свою підтримку т. зв. «народним республікам» 
Донбасу. Кому вигідно тримати цю «міну» в Україні? Чому не депортують їх 
«патріарха» чеха за національністю і пропискою й інших єпископів-
догналівців за місцем їх національної належності? УГКЦ з цього питання 
неодноразово зверталася до органів влади, але певне попередня влада була 
зацікавлена в збереженні догналівців в Україні для дестабілізації колись 
єдиної і могутньої Церкви українських греко-католиків. А нинішня? Чому 
вона їх не «виселить» з України? Хтось на догоду Московській Церкві прагне 
до розколу українських греко-католиків. До речі, наш Президент П.О. 
Порошенко належав раніше до Московсько-Православної Церкви і має в ній 
чин якогось церковнослужителя. Чи вийшов він з цієї Церкви, а ж чекає 
анафеми? Таке право має вона, а потім віддувайся, що мали з Філаретом.  

8. Недостатньо використовується у нас релігійний чинник у 
формуванні й вихованні українськості. Богослужіння і проповіді в 
переважній більшості конфесій, як і їхні видруки, ведеться російською 
мовою. А.Колодний безпосередньо із депутатом Червонієм і рухівцем 
Бурлаковим причетний до утворення Церкви Київського Патріархату, 
збереження за КП офісу на Пушкінській, Володимирського собору, 
банківських рахунків та інше. Лавру тоді по правовій недоосвіченості здали 
міліції. Саме Лаври – Печерська і Почаївська - нині постають найбільшими 
осередками антиукраїнства. Тут нехтують українську мову, поширюють 
антиукраїнські листівки, виголошують антиукраїнські проповіді під час 
спілкування вірян з іноками тощо. Це якось варто припинити. Заодно 
наголошуємо, що у нас серед деяких протестантських течій (зокрема 
баптистів і адвентистів) збережена й донині їх євразійська орієнтація. Більше 
того, відкриваючи Український гуманітарний інститут в Бучі, Церква 
Адвентистів сьомого дня його відкривали як український. Але в цій 
навчальній установі відбувся своєрідний «дворцовий переворот». Церква 
змістила першого ректора А. Желовагу, а названий вище університет став 
складовою якоїсь євразійської навчальної асоціації.  

9. Складна ситуація з інституалізацією в ісламі України. Тут маємо 
Духовне Управління мусульман України (Київ), Духовний Центр мусульман 
України (Донецьк), Київський муфтіят, Духовний Центр мусульман України 
УММА (був Донецьк, нині – Київ). В Криму діяли ДУМ Криму і Духовний 
Центр мусульман Криму. Варто враховувати те, що в мусульманстві явно 
проукраїнським є лише ДУМУ УММА. Зокрема, це Управління видруковує 
свою газету «УММА» українською мовою і наголошує на необхідності 
знання в Україні саме її державної мови. Водночас дещо провокативну 
позицію займає Духовне Управління мусульман України, очолюване муфтієм 
А.Тамімом, який світиться на різних державних заходах з участю 
конфесійних діячів. У мусульманському світі ДУМУ постає як сектантська 
течія хабашитів (щось подібне до харизматизму в християнстві). Саме Тамім 
сприяв розколу співпрацюючому із Меджлісом кримських татар ДУМ Криму 
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й утворенню всупереч йому в Євпаторії Духовного центру мусульман Криму, 
який протягом цього року став Кримським муфтіятом і нині прагне ввійти в 
утворюване Духовне Управління мусульман Російської Федерації. ДУМУ 
Таміма не заявляє про свою проукраїнську зорієнтованість, не засуджує 
московського агресора. Наявні у ДУМУ навіть якісь відносини із Чечнею і 
Кадировим.  

Подібно промосковському УПЦ діє і Київський муфтіят. Вони 
займають явно ворожу позицію щодо ДУМУ УММА, яке мало свій центр в 
Донецьку і до останнього було на донецькому Майдані. Ахмед Тамім 
брехливо прагне подати ДУМУ УММА як якусь екстремістську організацію, 
нібито зібрання прибічників донецьких сепаратистів, вахабістів тощо. 
Насправді ж він не виявляв якусь підтримку Київському і Донецькому 
Майданам, допомогу бійцям АТО та ін. Підступно діючи в Криму, він тепер 
прагне усунути з материкової умми проукраїнські мусульманські спільноти.  

10. Особливої уваги заслуговує також іудаїзм. Серед діючих десь 4-5 
іудейських центрів явну проукраїнськість виявляє спільнота Прогресивних 
іудеїв (рабин – Олександр Духовний). Сумновідомий Рабінович – в 
опозиційному блоці «За життя!», а відтак незрозумілою є позиція 
очолюваного ним Конгресу євреїв України і діючої на його основі 
конфесійної спільноти. Депутат Олександр Фельдман прагне піаритися, 
збираючи до Києва діячів із закордоння різних конфесій, в тому числі й 
Константинопольський Патріарх приїздив, для якого українська православна 
автокефалія (що не врахував Ющенко, запрошуючи його до України) – 
смерть, бо ж явна більшість парафій його Церкви – українська православна 
діаспора США і Канади. Найман прагне за кордоном створити враження про 
процвітання в Україні антисемітизму з метою одержати там для своєї 
громадської організації кошти на якусь боротьбу з цим явищем. Навіть наше 
Відділення свого часу звинувачував в антисемітизмі у своєму листі до 
Януковича.  

11. Різних, порівняно дрібних релігійних течій маємо в Україні десь 
більше ста. Ми описали 102 з них у 7-му і 8-му томах «Історії релігії в 
Україні». У масі своїй вони зайняли очікувальну позицію і не прагнуть в 
чомусь особливо себе виявляти. Серед нових релігійних течій вартим уваги є 
харизматичний рух, який у світовому християнстві вийшов на друге місце 
після католицизму і має десь до семисот мільйонів своїх послідовників, 
активно поширюється у нас і вже має більше двох тисяч своїх організацій. 
Рідновірство наше поділене десь на 5-6 течій, найбільшою з яких є Рідна 
Українська Національна Віра. Вони були на Майдані, по-своєму входять в 
процес розбудови української України, але зберігають ворожість до 
християнських Церков. Проте серед рідновірських течій керовані Лозко, 
Куровським і Боценюком їх різновиди обстоюють якусь свою слов’янськість 
і в такий спосіб виходять за сферу українства у той же, але іншими словами 
сказаний, антиукраїнський «русский мир».  
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12. Утворивши в 1993 році Українську Асоціацію релігієзнавців, ми 
мали можливість через наші видруки і конференції (щороку 5-7), обласні 
осередки УАР (а їх членами були переважно вузівські викладачі-
релігієзнавці), формувати проукраїнськість у баченні й шляхах організації 
релігійного життя в країні. Шкода, що релігієзнавство як предмет нинішньою 
примітивно освіченою міністеркою виведений в навчальних планах не лише 
із числа обов’язкових, а й навіть як обов’язковий в переліку вибіркових. І це 
при тому, що релігійний чинник все активніше входить в процеси 
суспільного життя як світу загалом, так і України, постає основною силою у 
міждержавному протистоянні, виходить конфесійно за межі свого 
територіального усталення, а разом з тим проникає і в наше українське 
життя, культуру, побут. Відтак його мали б знати випускники вузів, знати 
шляхи впливу на бажану суспільну функціональність конфесійних спільнот, 
бо ж з ними їм тепер часто приходиться зустрічатися. Шкода з того, що 
релігієзнавство вилучили із вузівських навчальних дисциплін В такий спосіб 
по-фашистському нищиться і релігієзнавство як сфера гуманітарного знання. 

13. Український духовний вакуум наявний в сфері засобів масової 
інформації. Не станемо тут говорити про майже відсутність на каналах 
телебачення української пісні, оповідей про українську історію, видатних 
постатей її та інше, наголосимо на відсутності в Україні власне української 
масової газети (подібно «Фактам», «Сегодня» та ін.). Є «Газета по-
українськи», «Україна молода», але вони не стали масовками, дорогі для 
передплати та й невідомі загалу. Це ж скажеш і про «День». А ще Ленін, 
творячи свою «Правду» і готуючи революцію в Росії, наголошував, що газета 
є водночас колективний організатор і агітатор. Що і хто у нас агітує за 
Україну? В ЗМІ більше говорять про недоліки нашого вибудовчого процесу, 
розбудови української України, діяльність Уряду і мало про якісь його 
позитиви, а це ж в такий спосіб формує зневагу до влади, до України.  

Витягують на екрани деяких каналів  телебачення вже «трупів» старої 
влади (наприклад, Бродського, Медведчука, Шуфрича та ін.), стрибає шоумен 
Зеленський із своїми зневагами до українського. При висвітленні суперечливих 
подій на каналах телебачення дають більше говорити тим, хто якось оправдує 
свою антиукраїнськість, ніж звинуваченням їх з боку прокуратури (наприклад, 
судді Царевич, діячів з органу надзвичайних навіть на 5-му каналі). Грубість 
Коломойського побачили всі дівчиська-кореспондентки, а те, що він зробив для 
збереження за Україною її Півдня, не допустив появи Дніпропетровської 
Народної Республіки жодного слова. Багато екрану надають піаренню 
Президента (та й його дружини) і майже нічого про те, що поразки Іловайська, 
Донецького аеропорту, Дебальцево, загибель тисячі українських вояків на його 
совісті. Якщо здача Дебальцевого, як каже Президент, була плановою, то тоді 
загибель сотень наших вояків під час стадного відходу, залишення бойової 
техніки, зрештою відродження протягом декількох днів залізничного 
сполучення російських міст із Дебальцевим для завезення бойовиків, зброї і 
техніки й вивезення вугілля також була плановою…  
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На користь кого складаються такі плани??? Водночас вартою уваги за 
змістом є шоу-передачі прибульців із закордоння Шустера і Кисельова, які з 
чиїхось зацікавлень сприяють розхитуванню України в час потреби єдності, 
ведуть до утворення якихось молодіжних спільнот, зорієнтованих на 
повалення Уряду. Чомусь запрошують на ці шоу юних депутатчиків, 
кугутиків-піарщиків типу Капліна чи Берези, які «мудро» критикують Уряд, 
а самі не займаються законотворчою роботою, Україні нічого не дали, бо ж 
на щось путнє, правотворче не здатні. Маємо водночас на телеекранах 
піарення журналісточок, а не їх глибинну освіченість з тих питань, до яких 
вони вдаються в своїх передачах чи статтях в газетах. Я тут маю на оці і шоу 
з релігійної тематики. Ніяк не можуть забути чи дати щось нове, окрім 25-
річної давності Білого Братства. Хоч варто було б мати постійнодіючу 
(щотижневу) якусь телепередачу з релігійного життя.  

Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ вже виявило свою готовність до 
співпраці із Міністерством інформаційної політики. Потрібно насамперед 
засвідчити конкретно потрібність релігійних спільнот в процесах нашого 
українського національного відродження і визначити шляхи їх активного 
включення в них ( в т.ч. й у сфері мовної політики), а не просто голослівно 
заявляти про високий авторитет Церкви під час опитувань (при цьому не 
розшифровується, а що то є Церква) і надто низький рейтинг Уряду. Маємо 
намір провести семінар журналістів, які пишуть з релігійної тематики, а то й 
організувати десь 3-5-денне їх навчання.  

13. Можна тут назвати й багато іншого, що працює проти нас, проти 
Української України з боку релігійного світу. Але в цьому поданні звертаємо 
увагу насамперед на тих питаннях, які, як для нас, є першочерговими для 
України для вирішення. Їх наукове осягнення можна відзнайти у видруках 
Відділення релігієзнавства. Це насамперед наш десятитомник «Історія релігії 
в Україні», двадцятичисельник «Релігійна свобода», статті-довідки у нашій 
«Українській Релігієзнавчій Енциклопедії» та ін. Маємо більше трьохсот 
праць Відділення. 

 
 

4.4 УКРАЇНСЬКУ УКРАЇНУ БОРОНІМО ВІД МОСКОВСЬКО-
ПРАВОСЛАВНОГО ЇЇ ВОРОГА (Анатолій Колодний) 

 
Гадаю, що серед нас, українців, багато є тих, хто не байдужий до долі 

України, її майбуття. Нині, в час прямої агресії фашистської Росії, стоїть 
прямо й гостро питання: чи продовжиться наш поступ як самостійної і 
незалежної держави, процес нашого українського національного і духовного 
відродження, а чи ж внутрішні промосковські сили - Московсько-
Православна Церква, опоблок і партія «За життя», інші залишки регіоналів - 
при зовнішній підтримці Московії й надалі будуть проводити повзуче 
насадження російства у вигляді ідей творення якоїсь нової слов’янської 
державності, утвердження російської мови як другої державної, 
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несприйняття прагнення українців мати свою Помісну Православну Церкву, 
викраданні певних фрагментів нашої історії, зокрема «хрещення Русі» 
Володимиром, плюндрування історії нашого національно-визвольного руху і 
взагалі історії України в її героїчних постатях гетьманів Хмельницького, 
Виговського і Мазепи, в особах Гонти і Залізняка, Бандери і Шухевича, 
осміювання тих, святих, як для України, постатей наших духовників – Тараса 
Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки та інших, які весь свій талант, діяння 
і здоров’я віддали за нашу свободу. Кажуть, що Бог палкою не б’є. Б’є ще й 
як, тих, хто зрадив українство, хто виявляє антиукраїнськість. Згадаймо 
собачу смерть писаки Бузини, який знецінив і опаплюжив Апостола 
українства Тараса Шевченка. За нинішніх умов турботи про безпеку України 
важливим є просин кожного її сина, українських спільнот для активної й 
об’єднаної протидії ворожим щодо нас силам.  

Вороги незалежності використовують різні форми знецінення й 
оббріхування української історії. Дивись, в Полтаві дещо раніше вони 
організували навіть оргкомітет із відзначення 300-ліття (а потім у 
продовження - 310-ліття) перемоги вояків Петра Першого над шведсько-
українськими військами. Очолював його Полтавський митрополит УПЦ МП 
Филип при сприянні йому Полтавського мера. Здається, що Бог вже покликав 
його за гріхи антиукраїнства. В Києві московсько-православні протестували 
(і частково добилися) проти перейменування вулиці Січневого повстання на 
вулицю Мазепи, бо ж, дивись для них, гетьман цей – зрадник! А кого він 
зрадив? Те, що він хотів поставити перепону по суті фашистській політиці 
московського царя, прагнув вирвати Україну з тієї неволі, в яку добровільно 
її віддав Богдан Хмельницький, хіба то є зрадою ? Та на честь гетьмана 
Мазепи не тільки вулиці слід називати, а й міста. Пам’ятник йому варто 
спорудити, а не Богдану, який віддав наш народ фактично на понад 350 років 
у московську колоніальну неволю. Певно тому російсько-царська влада й 
сприяла вознесінню на п’єдестал нею ж збудованого в Києві у її часи 
пам’ятника Хмельницького із спрямованою на Москву булавою. Це – 
пам’ятник подяки Москви Богдану. Тарас Шевченко слушно пошкодував з 
того, що мати не задушила Бозю, коли він був ще маленьким.  

Майже 60% опитаних українців визнають боротьбу Української 
Повстанської Армії в другій половині ХХ століття як визвольний акт. 
Науково доведено, що різні шляхи і форми відшуковувало її керівництво для 
того, щоб в якийсь спосіб використати хід і наслідки Другої світової війни 
для здобуття Україною незалежності, виокремлення із Російсько-
більшовицької імперії. В цьому УПА знаходила виправдану духовну 
підтримку з боку УГКЦ. Московські православні писаки тепер подають це за 
фашизм, хоч насправді вони цим служать віковічному фашисту – Росії.  

Вважаємо, що цілком заслужено Україна вознесла 
головнокомандуючого УПА Шухевича в Герої України. Але, дивись, це не 
сподобалося єврейським організаціям країни: вони в унісон із різними 
російськими і проросійськими спільнотами, польськими націоналістами 
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обзивають тих, хто віддає шану УПА, фашистами, вимагають їх заборони, а 
то й покарання за шану до патріотів України. Читаю регулярно 
видруковувані у нас газети „Еврейский обозреватель”, „Хадашот”, 
„Єврейські вісті”, „Еврейскую газету”. Попробуйте знайти в них щось про 
долю і проблеми України (мікроскоп треба брати!), а ось про долю і 
проблеми держави Ізраїль матеріали є в кожному числі. Та й мова видруку 
газет засвідчує про нехтування нашої державності. В газеті „Єврейські вісті”, 
певно що зарестрованій як українське видання, практично лише назва та 
інформація про редакцію звучать українською. 

Найбільш відверто своє українофобство виявляють через регіональну 
пресу єпархії Московсько-Православної Церкви Сходу й Півдня України. 
Пройдемося лише заголовками православної газети з Дніпра „Мир”: 
„Коричневая чума поднимает голову”, „Требуем введения русского языка как 
второго государственного», «Тарас Шевченко – пророк или кумир?», 
«Выборы без русских», „УПА - технологии или особенности бандеровского 
национализма” та ін.. Заглянемо в інший дніпропетровський часопис - 
„Спасите наши души”. Те ж саме: „Идёт война на русском поле”, „Где ты, 
великий и могучий русский язык?», «Верить Богу и русскому трону», 
«Воскресение мира придёт через Россию». Подібне маємо і в газетах 
Донецької, Одеської, Тульчинської, Кримської та й Запорізької єпархій УПЦ 
МП. Газета «Мир» передрукувала «Декларацию православного экспертного 
сообщества России о церковной ситуации в Украине», де звучить явна 
вказівка не визнавати Президента України і Церкву Київського Патріархату: 
«Любая принадлежность к Киевскому Патриархату является 
компроментирующим обстоятельством. Участие в псевдобогослужениях 
этой «церкви» и принадлежность Президента Украины к этой организации… 
не позволяет православным христианам Украины признавать этого 
политика». 

Старообрядницький архієпископ Савватій навіть договорився до того, 
що, дивись, лише глава Московсько-Православної Церкви України або він 
можуть благословляти Президента України на владу.  

Надто відвертим у своїй проросійськості був у своїй промові в Москві 
на засіданні Всесвітнього російського народного собору митрополит 
Білоцерківський УПЦ МП Августин, білорус за національністю: „Ми 
очікуємо кроків з боку Росії як загін, що чекає команди кинутися в бій. Я, як 
представник Української Православної Церкви, переконаний, що 
невизначеність засмоктує. Прийшов час діяти рішуче і називати всі речі 
своїми іменами… Ми стомилися. Нас єдине, що надихає, так це те, що ми 
віримо ще в Росію. Якщо Господь Вас направить – вирулимо і ми”. Августин, 
який, будучи офіцером Радянської Армії у відставці, очолює службу зв’язків 
УПЦ МП із Збройними силами України, зрозуміло, не сказав, куди і як 
Господь має направити Росію, щоб з нею „вирулили і ми”, що то за „бій”, в 
який репрезентована ним Церква готова „ринути”, до кого звучить його 
заклик.  

236



 
 

Правда, його соцерковник архієпископ Іонафан, що нині в Тульчині, 
у своєму тексті можливого Гімну Росії був більш відкритим: „Не посмеет 
враг лукавый Русь Святую осквернять: Славным предкам подражая, 
повернем его мы вспять!», бо ж «Нет страны на свете краше нашей Родины 
Святой, Града нет для нас дороже, чем Москва и Кремль златой».  

Явним росієфільством пахнуть ті хресні ходи з іконами-портретами 
царя Миколи ІІ, які регулярно проводяться УПЦ МП по українських 
теренах. Особливо цим відзначився хресний хід літа 2018 року, який 
десятками днів «йшов» від Почаївської і Слов’яногірської Лавр до Києва і 
який фінансував засланий із Росії і огромадянений завдяки Януковичу в 
Україні (навіть пропханий у депутати ВР й очільники там опоблоку) 
Новінський. Цими ходами під подеколи прапорами Росії і «іконами» царя 
Миколи з оздоблення георгіївськими стрічками виражається прагнення 
ходоків і їх організаторів промосковсько-православних спільнот „Союз 
православных граждан Украины» та «Православного братства Александра 
Невского» сприяти поверненню України в імперію, якій, як писав той же 
Іонафан, «Богом дан навек России страстотерпец - Русский Царь». 
Характерним для багатьох владик та ієреїв Церкви Московського 
Патріархату є прагнення довести наше малоросійство, суржиковість 
української мови, непотрібність своєї Автокефалії тощо. І сказати, що ці 
московські «агітатори» не досягли бажаного для Москви, не можна. 
Свідченням цього є кволий перехід в канонічну Православну Церкву 
України парафій промосковської Церкви. Віряни останньої так 
задурманені антиукраїнськістю, що в них навіть не просинається бажання 
бути подалі від Московської Церкви, яка благословляла віками їх 
колонізатора.  

Існуючи і діючи на теренах Української держави, релігійні спільноти 
різних конфесій мають перейматися її інтересами і прагненнями. Тут 
навіть нетямущий може усвідомити, що в національному відродженні (а 
цьому певно мали б сприяти і релігійні спільноти, враховуючи гарантоване 
їм державою право свободи віросповідань) неабияку роль відіграє 
відродження ігнорованої століттями мови корінної і титульної нації. 
Відтак російськомовними богослужіннями ( а вони є масовим явищем) 
релігійні спільноти перебрали на себе виконання тієї антиукраїнської 
політики, політики знищення українства, якою переймалася Комуністична 
партія Радянського Союзу. Ми б назвали таку політику більшості конфесій 
країни скоріше антиконституційною, відверто антиукраїнською, бо ж саме 
українська мова є у нас державною. За таких умов певно мають рацію ті 
національно-демократичні партії, які розглядають поширення нових 
релігійних течій (а вони в масі є російськомовними, як і протестантські) як  
антиукраїнський процес. 

Одиниці конфесій розуміли це і з розумінням діють. Це – УПЦ КП, 
УАПЦ, УГКЦ, українські лютерани і рідновіри, харизматична спільнота 
Софії Жукотанської. Я з приємністю пригадую також відвідання в Києві 
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офісу Церкви християн віри євангельської – п’ятидесятників, де на стіні 
вималювані такі слова Карла Маркса на захист національних мов (повторюся 
в цитуванні їх, бо ж так глибоко запали вони в мою душу): «Якщо людина не 
знає мову народу, на землі якого проживає, то вона є або гостем, або 
найманцем, або ж окупантом». Знайшли ж десь! 

Відтак, проголошуючи свою віддаленість від політики, конфесії 
України у своїй більшості через ставлення до національного питання втягнуті 
в неї. Підтримуючи в той чи інший спосіб геополітичні устремління іншої 
держави, її шовіністичні домагання і слугуючи своїми діями цьому, конфесії 
працюють проти українського державотворення. Вони є явно небезпечними 
для України. Я б порушив навіть притання заборони їх за антиукраїнську 
діяльність, ув’язнення служителів таких конфесій. 

Відповідним державним органам певно вже потрібно вивчити ці 
процеси і зробити належні висновки щодо вимог реєстрації нових конфесій, 
права на вільну подальшу діяльність наявних. Це не є втручанням в їх 
внутрішнє релігійне життя, а реакція на ті протиправні суспільні дії окремих 
конфесій і їх організацій, які подеколи скоріше не є релігійними, а 
політичними. Нехтування державною мовою – це антидержавна діяльність, 
за яку треба притягувати до відповідальності шляхом зняття з реєстрації 
таких релігійних спільнот. Для чого нам ця свора антиукраїнського 
пошибу»!? 

Назріло питання перереєстрації всіх діючих в Україні релігійних 
організацій, а то й зміни їх назви. Бо ж українськими офіційно можуть 
називатися лише ті, які працюють на національний поступ України, решта є 
просто конфесіями України. 

Відбираючи свого часу до кожного числа часопису «Релігійна 
панорама» матеріал, ми прагнули спрямувати процеси нашого релігійного 
життя в русло українського відродження, не висловлюючи свого особистого 
відношення до віровчення конфесій. Дехто з наших читачів гнівно 
обурюється нашою відвертою українськістю. 

Я не реагую на ці ворожі щодо України собачі дзявоління церковних 
служак будь-якого священичого рангу – від рядового ієрея до архієрея, 
митрополита, а то й предстоятеля релігійної організації. Їхні одьожки 
розглядаю як вияв язичницької свідомості і прагнення грати на оточуючих не 
розумом, а халабудністю. Таким я був, є і буду, а відтак своїми видруками 
працював і працюватиму на Українську Україну. Не подобається – не 
читайте, відразу, побачивши моє прізвище, викидайте, щоб не псувати собі 
настрій. Може я дещо гострий і прямий у своїх судженнях, але болить душа. 
Історія дала нам останній шанс вибудувати незалежну Україну і ми ним 
так легко нехтуємо.  

Завершити своє обурення власне проросійських діями деяких 
релігійних спільнот України дам слово вже засвітньому відомому поету 
(навіть комуністу) Борису Олійнику, видрукувавши його вірш „Не забудь…”: 
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На майдані, зганьбленим дощенту, патріот невтішено ридав: 
„То кому ж ти, пане Президента, нас із Україною віддав?! 
Ми ж тебе вознесли в піднебесся, ми ж тебе в ікону возвели! 
Нас же як снопи у перевесла, пов’язали й чужакам здали”. 
Президент, за протоколом, гречно відказав: „А приглушіть баси, 
Бо ж не я, а ви здали за гречку злодіям в законі голоси!” 
Ну, то й що відповіси, народе, на такий від Президента спіч? 
Думай, думай… А поки з нагоди я тобі відважу меживіч: 
„Якщо ти встонадцяте у яму сам себе загнав без сторожів,  
То, можливо, трясця його мамі, ти на інше вже й не заслужив? 
Окрім того, щоб наймитувати в крамарів, як споконвіку звик, 
То й сиди тепера нишком в хаті, зав’язавши у шнурок язик. 
Та коли запрагнеш стать Народом, а не козачком у крамарука,  
Доведеться у Яру Холоднім кликати на круг Залізняка. 
Та не жди, що знов за нас на палі діти в Крутах голови складуть. 
Не хитруй: вони вже на вокзалі. Уставай… та й вила ж не забудь!”  
 
 
 

4.5 МІСІОНЕРСТВО В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ (Анатолій Колодний) 

 
Місіонерська діяльність є різновидом позакультової релігійної 

діяльності. Тією чи іншою мірою вона притаманна всім релігіям. Визнаючи 
свою віру єдино істинною, представники кожної з конфесій або церков 
намагаються навернути до неї всіх, хто знаходиться поза їх релігійною 
традицією. Вершини своєї досконалості місіонерство досягло саме в 
нинішньому християнстві, переважно в його католицькій і протестантських 
гілках. Надто розвинутою є система його в Церкві Ісуса Христа Святих 
останніх днів, Товаристві свідків Єгови. 

Зародження ж місіонерства пов'язане з іменем Ісуса Христа. Саме він 
сказав своїм учням: "То ж ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця, і 
Сина, і Святого Духа" (Мт 28: 19). Долаючи вавилонське різномовне 
розсіяння народів, Ісус посилає своїх учнів-апостолів в різні країни 
проповідувати своє вчення. Відтак діяльність з поширення християнської 
віри як доручення Ісуса Христа є неодмінним обов'язком кожного, хто 
знаходиться в цій релігійній традиції.  

Певно що, враховуючи цей факт, міжнародні правові документи, 
схвалені Генеральною Асамблеєю ООН, закріпили за кожною людиною 
право не лише на будь-яку релігію згідно свого вільного вибору, а й право 
одержувати й поширювати релігійну інформацію та ідеї незалежно від 
державних кордонів, будь-якими засобами і в формах їх вираження за своїм 
вибором. Всяке обмеження цих прав є явним порушенням основних 
принципів свободи совісті. 
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Проте, як засвідчує практика, це право вступає в суперечність з рядом 
інших положень, які закріплені в цих же документах, а саме: 

- правом на захист етнічної самобутності, яка відтворюється і в 
релігійній формі, а носіями її є зокрема традиційні національні церкви; 

- правом батьків визначати спосіб життя своїх дітей в рамках своїх 
сімей, у відповідності зі своєю релігією і переконаннями; 

- правом держави обмежувати таку релігійну діяльність, яка 
призводить до порушення громадського спокою, основних прав інших 
людей, зокрема права батьків на одержання з настанням старості допомоги 
від своїх дітей; 

- правом кожної людини на вільне користування своєю рідною мовою у 
всіх сферах своєї життєдіяльності в рамках своєї держави; 

- правом держави на відвернення такої релігійної діяльності, яка 
служить засобом іноземного втручання у її внутрішні справи і пов'язана з 
розпалюванням ненависті між народами і державами. 

В кожній країні з часом складається своя відносно стала. конфесійна 
структура, з'являються традиційні релігії, утворюються традиційні 
національні церкви, формується своя релігійна традиція. Остання, як 
правило, виявляється в появі відносно усталеної релігійної мережі, 
конфесійна картина якої повторюється з року в рік, навіть через століття. 
 Для українських традиційних церков нині наступив період випробування їх 
своїм власним життям. Чому власним? Тому, що в демократичному 
суспільстві, яке утверджується в Україні після краху соціалістичної системи, 
відбувається повне відокремлення церкви і держави. Традиційне православ'я 
в своїй діяльності вже не може покладати надії на те, що держава, як це було 
не лише в часи царизму, а й соціалізму, захистить його канонічний простір. 
Підпис України стоїть під тими міжнародними правовими документами, які 
гарантують як внутрішнє, так і зовнішнє місіонерство. 

Православним церквам в Україні взагалі треба рахуватися з реаліями 
сьогодення, вчитися жити за умов свободи і не сподіватися на те, що в 
майбутнє їх захищатиме традиційність чи державна підтримка. Православні 
храми відкриті для відвідування вірними. Той факт, що вони не приваблюють 
неофітів і що богослужіння в них часто проходить при незначній кількості 
парафіян сам по собі мав би стурбувати православні церкви і поставити 
питання: чому? 

Якщо національні православні церкви України практично виключені з 
місіонерської діяльності і ще плекають надію на захисну дію щодо них 
фактору традиційності, а то й якихось можливих державницьких актів (як це 
має місце в сусідній Росії), то надто активно діє греко-католицька церква - 
традиційна для України. Вона за п'ять років по суті відновила свою довоєнну 
структуру (в 2000 році церква мала десь 3240 парафій), відкриває свої парафії 
не лише в східних областях України, а й в місцях компактного поселення 
своїх вірних в країнах СНД, вирішує питання перенесення центру церкви до 
Києва, де вже розпочалося будівництво Патріаршого Собору. Організовано 
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підготовку великої кількості кадрів священнослужителів, катехитів. Центром 
місіонерства стали монастирі ордену Василіан. 

Проводячи активну місіонерську роботу в різних регіонах країни, 
греко-католики водночас виявляють негатив щодо того, як вони пишуть, що 
"Україна стала свого роду "диким полем" як для численних фальшивих 
доморощених пророків, так і проповідників з різних західних сект та 
чужоземних релігій. Останні визнаються несприйнятними за своєю суттю 
духові українського народу". Оскільки прозелітична діяльність закордонних 
місій призводить до руйнування релігійного і культурного життя ще не 
сконсолідованої української нації, то Греко-католицька церква вважає, що 
саме вона разом з православними церквами (а не держава, як цього хочуть 
останні) має докласти щонайбільше зусиль для забезпечення духовної опіки 
над всіма громадянами країни, проведення роз'яснювальної роботи серед 
населення про шкідливість, а то й аморальність вчення та впливів деяких 
сект. 

Особливу тривогу в мирянських організаціях греко-католиків (при 
мовчазливій згоді з цим офіційних інституцій церкви) викликає діяльність 
польських католицьких священиків-місіонерів і монахів на українських 
землях з поширення латинського обряду. Вони закликають польську римо-
католицьку ієрархію стати на шлях "священнодіяння серед українського 
населення у східному візантійсько-українському обряді" і підпорядкувати 
своїх місіонерів "юрисдикції ієрархів Української Греко-Католицької 
Церкви". 

Ставши домінуючою конфесією в галичанському регіоні України, 
греко-католицизм поставив тут також загороджувальний бар'єр проникненню 
різних зарубіжних релігійних місій. Теоретичною основою цього бар'єру є 
оцінка греко-католицизму як національної традиції, завдяки якій нібито лише 
й можливе самозбереження українства як етносу. 

Захоплення молоді іншими конфесіями УГКЦ пояснює зокрема 
непристосованістю священнослужителів традиційних церков до її запитів, 
освітнього рівня, її розуміння "способу бути християнином". 

Зазначене вище є свідченням того, що греко-католицизм як традиційна 
релігія українців має своє майбутнє. Але це не скажеш про православ'я, 
нинішній стан якого в Україні дає підставу для песимістичних прогнозів 
щодо подальшого його буття як конфесії. Можна прогнозувати, що 
православ'я буде приречене на поступову втрату своєї пріоритетності в 
конфесійному просторі України. Це певною мірою засвідчили й вересневі ( 
2001 р.) опитування фірми “Соціс” і фонду “Демократична ініціатива”, коли 
лише 49% опитаних віднесли себе до православних ( при цьому 13% - до 
нецерковних). Думаю, що православна конфесія, якщо воно не започаткує 
періоду свого аджорнаменто (оновлення, осучаснення), не буде "живою 
релігійною системою". 

Історичне православ'я нині в Україні переживає глибоку гризу. Вона 
виражається: 
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- у поділі його на чотири ворогуючі між собою церкви; 
- у значній втраті ним свого впливу на духовний світ як окремої особи, 

так і українського етносу загалом; 
- наявності у більшості православних вірних зовнішніх (обрядових) 

виявів їх релігійності при відсутності глибокої і усталеної віри; 
- відсутності релігійного чинника серед моральних імперативів у сфері 

повсякденного життя православного віруючого; 
- відсутності своєї сучасної богословської науки, належно підготовлених 

кадрів служителів культу, вміння і можливості організації місіонерської 
роботи. 

Криза ця зумовлена рядом факторів. Серед них: 
- заангажованість православ'я на голе обрядодіяння, що зумовлює втрату 

ним освіченого, культурного віруючого, який хоче знати релігію, а не лише 
бачити її в богослужбовому поданні; 

- ортодоксальність, висока традиційність самого православ'я як течії 
християнства, що робить його "мертвою релігійною системою", певним 
застарінням в нових умовах його існування; 

- тривале існування православ'я в ролі державної релігії за умов царської 
Росії, коли всіх заставляли насильно відвідувати храми, а опісля, в роки 
Радянської влади, обмеження діяльності священика стінами храмового 
приміщення, зумовили певну байдужість православного кліру до 
місіонерської діяльності, а зрештою - і невміння її вести; 

- матеріальна скрута церков, зумовлена зменшенням пожертв з боку 
злиденіючих віруючих і водночас невмінням знайти за умов ринкової 
економіки інші джерела надходжень до церковної каси; 

- відсутність традиції благодійництва, індивідуальної роботи з вірними 
спричинює звернення останніх за втіхою і підтримкою в часи духовної і 
матеріальної скрути до інших конфесій, часто тих, які привнесені 
місіонерами із-за кордону. 

Відчуваючи кризовий стан свого буття в світі, неможливість, 
скажемо так, конкурувати не лише з католицькими і протестантськими 
церквами, які діють в Україні, а й з новими релігійними течіями, 
привнесеним із-за кордону місіонерами, православні церкви прагнуть 
поставити себе під захист держави, вимагають такого закону, який надавав 
би їм певні привілеї і обмежував би тією чи іншою мірою інші конфесії.  

У зверненнях керівництва різних православних церков до Верховної 
Ради і Президента ставиться питання перекриття доступу закордонним 
місіонерам на радіо та телебачення, на стадіони і в Палаци культури, 
клуби. Наявна можливість такого доступу для закордонних місій 
кваліфікується при цьому як "продаж за долари" національної святості, 
зневага до національних духовних скарбів. Оцінюючи ту благодійницьку 
діяльність з наданням гуманітарної допомоги, яку ведуть різні місії, як 
засіб "вловлювання душ", православні церкви, однак, самі не спішать до 
розгортання такої. При цьому вони плекають надію, що навернення в 
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православ'я неофітів відбуватиметься лише завдяки сприйняттю цією 
конфесії саме як традиційної. 

Останнім часом звинувачення в створенні умов для розширення 
діяльності місіонерів адресуються вже не лише на адресу держави, яка 
"відкрила для них свої кордони", а й до самих пастирів і чад православної 
церкви. "Якщо люди йдуть до лжепророків, - зауважує архієпископ 
Української автокефальної Православної Церкви Ігор Ісиченко, - то це 
означає, що ми вчасно не навчили їх, не задовільнили їх духовну спрагу, не 
дали можливість зустріти Живого Бога в пресвятому Храмі". 

Дещо інший, вже силовий прийом (і це в традиціях цієї церкви) 
використовує щодо послідовників неорелігій Церква Московського 
Патріархату. Оголошуючи нові релігійні рухи несумісними з християнством, 
архієрейський собор РПЦ, рішення якого обов'язкові і для Української 
Православної Церкви, яка знаходиться в юрисдикції Московського 
патріархату, заявив, що "люди, які поділяють вчення цих сект і рухів, а тим 
паче ті, хто сприяє їх поширенню, вже відлучили себе від Православної 
Церкви". Керуючись документом цього собору "Про ставлення РПЦ до 
міжхристиянської співпраці в пошуках єдності", керівництво цієї Української 
Православної Церкви розглядає прозелітичну діяльність іноземних місіонерів 
як форму компрометації серед віруючих "самої ідеї екуменічного 
співробітництва і сумісного свідчення". 

Окрім цього в виданнях різних православних церков (і тут вони єдині) 
наводяться різноманітні богословські аргументи, які мають застерегти 
віруючих від сприйняття того, що проповідують місіонери.  

Серед них: 
1. Православна Церква є особливою і незрівнянною в істині своїй з 

якимись іншими релігіями. Цю ОДНІСТЬ істинної дороги до спасіння нібито 
визначав сам Ісус Христос такими принципами: " До мого покою не ввійдуть 
вони" (Євр.4:5); "Також маю я інших овець, які не з цієї кошари. Я повинен їх 
припроводити і мій голос почують вони. І буде отара одна і один Пастир" 
(Ів.10:16). 

2. В Божому плані була побудова однієї, а не декількох церков. "І кажу 
я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я Церкву Свою, - і сили адові не 
переможуть її",- говорив Ісус Петру (Мт 16:18). Оскільки православна 
Церква ніби виникла саме на основі цього акту Ісусового творіння, то вона й 
є саме цією однією церквою. Решта ж з християнських течій не має навіть 
права називатися Церквою. 

3. Істинною може бути лише та релігія, яка має "богослужіння в 
істинному сенсі слова", формує віру в "спасительну силу таїнств", 
дотримується "визнання православних храмів", що мають благодатну силу. 

4. Право поширювати біблійне вчення і тлумачити біблійні тексти має 
тільки істинна Церква, бо ж лише вона володіє мовою Біблії. Оскільки 
"істина невблаганна і непохитна", то місіонерська діяльність є 
лжесвідченням, яке виключає толерантне ставлення до нього". 
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5. Віруючий повсякчас в своєму житті має стерегтися, як попереджував 
про це Ісус, щоб хтось (а багато таких буде) не обманув. Тому, слідуючи його 
порадам, слід "вченнями різноманітними і чужими не захоплюватися" 
(Євр.13:9). "До чужого ярма не впрягайтесь з невірними, бо що спільного між 
праведністю та беззаконням, або яка спільність у світла з темрявою?" (2 Кор. 
6:14). 

Успіх в діяльності зарубіжних християнських місій православні 
теоретики з'ясовують рядом чинників, а саме: 

- процвітанням за нових суспільних умов в Україні гріхів людських, а 
"де гріхи - там поживний грунт для диявола"; 

- сформованим в часи матеріалізму духовним голодуванням людей, що 
робить їх готовими прийняти “життєдайний сік і смертельну отруту" у 
вигляді "недобрих і неспасенних релігій"; і - наявністю елементарної 
християнської безграмотності вірних, що робить їх придатними до 
сприйняття різних лжесвідчень, навіть хибних витлумачень місіонерами 
"святого письма"; 

- нерозумінням людьми дійсного змісту духовності, що робить 
можливим засвоєння таких релігій, які є "гарними за зовнішніми виявами, 
але отруйними за своєю суттю"; 

- довільністю в підході до святого вчення, що через гордощі і 
самовпевненість виявляється в нехтуванні деким традиційною вірою і 
прагненні до духовного мудрування, розмірковування на свій розсуд щодо 
змісту догматів віровчення. Враховуючи останнє, робиться висновок, що 
краще взагалі залишатися без віри, ніж "приставати до таких 
псевдоміркувань, які можуть загубити не тільки майбутнє життя у вічності, а 
й сучасне земне життя". При цьому звучить також порада при виборі 
віросповідань обов'язково законтактувати з освіченим православним 
священиком, щоб від нього дізнатися про сенс святобатьківської релігії. 

В своїх зверненнях до державних органів керівні структури різних 
православних церков просять захисту нібито не для себе. Поширення іншої 
конфесійної релігійності подається ними як докорінне порушення віками 
сформованої духовної наступності, домінантою якої є православна традиція. 
При цьому ідеологи православ'я абсолютизують роль своєї конфесії в 
духовному розвитку українського народу. Акцент ставиться на тому, що 
традиція православ'я вивірена історією і від неї не можна очікувати щось 
неприємне, як це може статися від незнайомої конфесії. 

Проте саме в такій аргументації не враховується історія власне 
Українського православ'я. За час свого автономного існування в рамках 
Константинопольського патріархату (988 - 1686 рр.) воно дійсно розвивалося 
як складовий елемент національної культури. Його характеризували такі 
специфічні риси як соборноправність, демократизм, софійність, 
євангелістськість, відкритість, побутовість. 

Але з включенням в 1686 році Київської митрополії до складу 
Московського патріархату останній приклав значні зусилля до ліквідації 
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того, що робило православ'я в Україні власне національним культурним 
здобутком. З часом воно стало тут чинником національного спустошення, 
засобом колонізації, формування уявлень про українську мову як 
неповноцінну й непридатну для культурного вжитку. 

Більше того, приписавши собі пріоритетність в становленні 
православ'я, дещо змістивши акценти в трактуванні таких оповідей та 
історичних подій, як перебування з місіонерською метою на українських 
землях апостола Андрія Первозваного, хрещення України-Руси князем 
Володимиром та ін., Московська Церква в такий спосіб прагнула позбавити 
українців їх власної християнської традиції. Історія України вже поставала як 
складова історії Великоросії, а сама Україна - як її територіальна окраїна. 

То ж, коли поширена нині в Україні Українська православна церква 
Московської юрисдикції прагне боронитися від зарубіжного місіонерства 
заявами про необхідність збереження традиції, то тут йдеться про захист 
традиції, сформованої на російській православній основі. Відтак вона є такою 
ж зовні привнесеною як і та, в яку нині прагнуть навернути українців різні 
зарубіжні місії. 

Тому при актуалізації в Україні питання власної релігійної традиції 
насамперед слід враховувати наступне: національно-традиційними на 
українських землях є ті церкви, які, маючи тут глибокі історичні корені, 
своїми світоглядними та морально-етичними установками й обрядовою 
практикою так ввійшли в контекст культури суб'єктів свого сповідання, що 
стали неодмінною її складовою. Відтак захист саме їх культурного поля від 
будь-яких місіонерських впливів постає нині складовою процесу 
національного відродження. 

На перший погляд здається, що обмеження тією чи іншою країною 
релігійної діяльності зарубіжних місіонерів цілком законне, адже цим 
відвертається вплив на її релігійне життя закордонних релігійних центрів, 
робиться крок до збереження своєї національної культури, складовою якої є 
національні традиційні релігії. Проте такий хід мислення є цілком логічним 
за умови, що ми повністю погодимося з тим визначенням релігійного 
місіонерства, яке давалося вище. Але ж релігійне місіонерство можна 
розглядати і як форму міжрелігійної освіти, засіб ознайомлення з іншими 
релігійними традиціями "з перших вуст", а відтак неспотвореними, належно 
аргументованими. Воно виступає також своєрідним знаряддям розкріпачення 
свідомості людей, заангажованих з дитинства на одній релігійній системі.  

Нарешті, релігійне місіонерство є своєрідним засобом усунення тих 
порушень принципів свободи совісті, які були допущені щодо свого чада 
батьками, коли вони йому нав'язали свою конфесію, не дали відтак 
можливості своїй дитині, ставши дорослою, вільно зробити свій релігійний 
вибір. Кожна людина має свої, відмінні від інших релігійні потреби. Саме 
наявність різноконфесійної місіонерської діяльності створює умови для 
особи обрати ту конфесію, яка відповідає цим потребам. Тому надання 
якихось законодавчих переваг для діяльності традиційних церков, зрозуміло, 
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позбавляє частину суспільства необхідних свобод для вільного вибору 
духовно-релігійних парадигм, обділює особистість в гарантованих їй 
Конституцією правах і свободах. Все це засвідчує необхідність такого 
гармонійного поєднання релігійного місіонерства і діяльності із збереження 
традиційної релігійності, яке б гарантувало толерантність міжконфесійних 
відносин. 

Сказане вище про місіонерську діяльність за умов свободи віровизнань 
спонукає зробити такі висновки: 

1. Релігійний чинник в Україні сам по собі ніколи не був визначальним 
в процесах етнотворення і етнорозвитку, в національному відродженні. 
Пріоритет у цьому завжди належав національній ідеї. Саме сходження на 
рівень національної ідеї як пріоритетного принципу зумовлює розгляд 
конфесійних відмінностей як таких, що не можуть відігравати якусь 
визначальну чи гальмівну роль в суспільному процесі, національному 
відродженні. Тому держава має контролювати релігійний процес лише тією 
мірою, яка визначається відповідними міжнародними і українськими 
правовими документами. Відтак гарантується кожній особі свобода 
конфесійної належності. Остання включає не лише право на одержання 
необхідної інформації про будь-яку конфесію і сприйняття її як віровчення 
свого світоглядного уподобання, а й право на поширення його незалежно від 
державних кордонів. 

2. Традиційна відсутність в українців фанатизму у своєму ставленні до 
інших віросповідань є гарантом толерантного і певною мірою зацікавленого 
ставлення їх до нових релігійних течій і рухів. Ворожість щодо них і 
прагнення поставити свою конфесію під захист держави формується скоріше 
тими церковними колами, які в такий спосіб прагнуть убезпечити свою 
місіонерську бездіяльність або ж нажити політичний капітал серед тих 
політичних кіл, які обстоюють національну незалежність. 

3. Враховуючи те, що в роки тоталітаризму традиційні національні 
Церкви були офіційно заборонені державою і їм зараз в силу матеріальної 
скрути тяжко оперативно організуватися для повнокровного релігійного 
життя, конкурувати із західними місіонерськими центрами, держава мала б 
сприяти їх діяльності. Це може бути пільгове оподаткування, допомога в 
спорудженні, ремонті чи реставрації культових храмів, в організації 
видавничої діяльності, користуванні засобами масової інформації тощо. 

4. Заслуговує схвалення той факт, що різні зарубіжні релігійні місії 
несуть в Україну слово Боже в той час, коли на це бракує власних 
можливостей у традиційних конфесій і церков. Проте заїжджі в Україну 
місіонери не завжди враховують тисячолітню традицію християнства на 
українських землях. Несучи в народ проповідь євангельської моралі, добра, 
вони при цьому не завжди рахуються з національними інтересами українства. 
А останнє повинно бути необхідним принципом місіонерства. 

5. Діяльність християнських місіонерів різних конфесій не обов’язково 
має бути зорієнтованою на утворення в Україні своїх ( подеколи паралельних 
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до діючих ) організаційних структур. Більший ефект вона б мала за умови 
включення в контекст євангелізаційної роботи традиційних конфесій, 
допомоги їм в катехизаційній справі, підготовці кадрів місіонерів. Це 
сприяло б духовній консолідації нашого суспільства на етапі становлення 
суверенної Української держави. 

6. Організовуючи місіонерську діяльність в Україні, зарубіжні релігійні 
центри мали б враховувати національні сімейні і побутові традиції українців, 
сприяти процесові національного державотворення. В останньому важливим 
був би мовний режим місіонерства. Проводячи євангелізаторську діяльність 
російською мовою, місіонер в такий спосіб солідаризується з тими 
українофобськими силами, які всіляко гальмують процес національного 
відродження і державотворення. 

 
 

4.6 РЕЛІГІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 
ПРОТИ УКРАЇНИ (Павло Коновальчук) 

 
 У сучасному світі значущу роль дедалі більше починає відігравати 
інформаційна сфера, яка активно впливає на свідомість людини. Як наслідок, 
для вироблення правильної державної політики надзвичайно актуальним стає 
визначення логіки й механізмів впливу інформаційного середовища на 
систему політико-комунікативних відносин. 

Політолог Г. Грачов визначає поняття маніпуляція як соціальна 
взаємодія та управління, що містить означення загального підходу. У свою 
чергу, маніпуляція демонструє прихований примус людей, використовуючи 
при цьому різноманітні засоби впливу [2]. Використання маніпуляційного 
підходу щодо засобів масової комунікації та політичних процесів означає дії, 
спрямовані на програмування думок, намірів та цілей мас та психічних станів 
населення. В такий спосіб здійснюється контроль свідомості великої 
кількості населення. 

У сучасній фаховій літературі описані декілька видів маніпуляцій: 
економічні маніпуляції, які мають найбільш предметний діапазон; 
інформаційні маніпуляції, що опанували сферу засобів масової комунікації; 
адміністративні маніпуляції, що набувають сили під час виборів; мовні 
маніпуляції, що використовуються як один з інструментів інформаційних 
маніпуляцій; рекламні маніпуляції, що базуються на поєднані економічних, 
інформаційних та мовних маніпуляцій, маючи на меті конкретний 
економічний зиск; міжособистісні чи побутові маніпуляції, такі маніпуляції 
сфокусовані не на маси, як попередні, а на одну особу (або кілька осіб), 
проявляються вони як у вигляді сімейних, так і корпоративних зловживань [6]. 

Маніпулювання свідомістю можливе завдяки тому, що у кожної 
людини є свої потреби (фізіологічні, потреба в безпеці, потреба належати до 
однієї із спільнот, потреба у повазі, визнанні, потреби у самореалізації, 
потреба у позитивних емоціях) та ін. Це є ті потреби, при яких людина може 
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проявити слабкість, дотримуватися чи недотримуватися правил, піддатися 
деяким пристрастям тощо. Зважаючи на всі ці умови, нинішньою Росією 
використовуються всі можливі методи вплинути на свідомість наших 
громадян. Відповідно, одним із напрямів інформаційної війни, який 
застосовує РФ проти України, є пропаганда війни через засоби масової 
інформації, зокрема і формування такого образу України, який є вигідним РФ 
у закордонних ЗМІ.  

Дослідження «Війна нового покоління Росії» американського 
дослідницького Фонду «Потомак» під керівництвом його президента доктора 
Ф.Карбера, основним висновком і уроком з інформаційно-пропагандистської 
війни Росії проти України як важливої складової «гібридної війни» називає її 
безпрецедентний характер за своїми змістом, масштабами та спрямованістю: 
по-перше, інформаційна війна розпочалась задовго до військової агресії Росії 
проти України й продовжує супроводжувати її на всіх етапах, завчасно 
адаптуючись під поточні цілі та задачі; по-друге, інформаційно-
пропагандистські та дезінформаційні проекти, операції й заходи спрямовані 
на всі верстви населення і всі регіони України, а також населення Росії та 
країн Заходу – відповідно, з різними цільовими установками й завданнями; 
по-третє, головна мета інформаційної війни в Україні – ліквідація 
державності України; у Росії – отримання підтримки населення для 
виправдання дій керівництва Росії; для країн Заходу – дискредитація дій 
керівництва України та її Збройних сил [7]. 

Пропаганда відрізняється від звичайного інформування насамперед 
тим, що вона містить у собі засоби та механізми маніпулювання свідомістю 
людини чи групи людей. А маніпулювання, у свою чергу, здійснюється 
приховано від свідомості людини, що значно ускладнює критичну оцінку 
інформації, яку отримує людина [13]. Прикладом використання інструментів 
інформаційно-психологічних впливів РФ можуть служити маніпулятивні 
технології російських видань: створення інформаційної хвилі, створення 
асоціацій, анонімний авторитет, принцип контрасту тощо. Ці техніки були 
виявлені та проаналізовані в проекті «Україна у фокусі іноземних ЗМІ», що 
реалізовується Службою інформаційно-аналітичного забезпечення органів 
влади та Національною бібліотекою України (НБУВ) [4, 5]. 

Унікальність українсько-російського протистояння полягає в 
надпотужній ролі, яку відіграє інформаційна складова. Головнокомандувач 
об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі Ф.Брідлав на саміті 2014 року в 
Уельсі заявив: «Це найбільш дивовижний інформаційний бліцкриг, який ми 
коли-небудь бачили в історії інформаційних воєн» [3]. У свою чергу, Г. 
Почепцов назвав цей феномен терміном «множинність правд», який сам 
дослідник визнає новим поняттям [6]. Так, наприклад, Росія, охопивши 
великі масштаби комунікативного простору, намагається виконувати одразу 
кілька завдань: контролювати масову свідомість у «сірих зонах»; 
розповсюджувати дезінформацію; розвіювати цінності Заходу; водночас 
створює позитивне тло і настрої власного суспільства. 
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За допомогою маніпуляції можна змінювати життєві установки в 
потрібному напрямі. При цьому виділяється три рівні дії. Перший рівень – 
закріплення та посилення наявних у свідомості людей потрібних життєвих 
установок, ідеалів, цінностей,норм. Другий рівень впливає на життєву 
позицію й емоційне ставлення до конкретного явища, водночас може бути 
пов’язаним зі зміною певних поглядів на конкретну подію. Кардинальні 
зміни життєвих установок на основі повідомлення драматичних, незвичайних 
нових відомостей передбачені на третьому рівні [8]. Підбір повідомлень, 
контекст, у якому їх подають, роль коментатора, соціочинники та економічні 
чинники беруться до уваги для забезпечення ефективного маніпулювання. 

Маніпулювання масовою свідомістю набуває в сучасному розрізі все 
більшої актуальності. Це проявляється через різні способи подачі інформації, 
яку трактують канали чи інші засоби комунікації. Найбільш поширеними 
серед них є: пропаганда (підштовхує особистість або переконує її діяти чи 
утримує від дій відповідно до інтересів маніпулятора); створення 
ідеологічних символів; створення стереотипів та асоціацій, які стануть 
визначними в діях і вчинках особистості; дезінформація (може подаватися за 
допомогою різних засобів та форм: новини, чутки, міфи, сенсації тощо). 

В Україні відзначаються прояви таких гібридних впливів, як 
використання квазігромадських організацій, медіа та соціальних мереж для 
дестабілізації міжнаціональних відносин, експлуатація теми політики пам’яті 
та соціокультурних питань. Наприклад, у травні 2017 року в деяких регіонах 
було розгорнуту зовнішню рекламну кампанію «Опозиційного блоку» з 
провокативними гаслами, які стимулювали ескалацію конфліктів: «Требуем 
остановить репрессии и наступ лениенацизма», «Требуем прекратить войну» 
тощо. В червні 2016 року було розповсюджено повідомлення про намагання 
створення Бессарабської народної республіки. А уже 25 липня 2017 року 
проводилися псевдопротестанські акції, які контролювали російські 
куратори, спрямовані на штучне розпалювання міжетнічних конфліктів у 
різних регіонах нашої країни, зокрема, у Запорізькій, Одеській та 
Закарпатській областях. 

Вплив російських ЗМІ ми можемо спостерігати й через релігійну 
призму. Від початку ведення «гібридної» війни російські журналісти активно 
висвітлюють ситуації в сфері міжрелігійних відносин, зокрема, переходу 
громади з так званої Української Православної Церкви Московського 
Патріархату (далі – УПЦ МП) до Української Православної Церкви 
Київського Патріархату (далі – УПЦ КП), при цьому трактуючи цю 
інформацію, як факти порушення прав вірян УПЦ МП. Експерти фіксували 
випадки таких гібридних впливів, як поширення чуток про загрозу закриття і 
спалення храмів УПЦ МП (зокрема, в Білгороді-Дністровському Одеської 
області), що несло конфліктні ризики. В травні 2017 року заявляли, що УПЦ 
МП готує свої статути за зразками Російської Православної Церкви, згідно з 
якими єпархіальні управління отримали б право контролю за всім життям і 
діяльністю релігійних організацій. Негативний резонанс в УПЦ МП 
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викликали законопроекти № 4128 та № 451191, що мали встановити 
особливий статус для релігійних організацій, керівні центри яких 
розташовані на території держави-агресора, а також регламентувати зміну 
підпорядкованості релігійної громади релігійним центрам шляхом реєстрації 
нової редакції статуту або внесення змін у чинний [3]. 

Соціокультурна політика Росії є тематикою розгортання дискусій війни 
та миру між нею та Україною. Росія вміло здійснює власні засоби вплив на 
міжетнічні, міжрелігійні взаємини, що свого роду сприяють дестабілізації 
ситуації та стимулювання діяльності проросійських організацій на території 
української держави. Дуже вдалою тематикою зі сторони Росії є 
розповсюдження тез про те, що воєнній дії в Україні мають лише внутрішній 
характер. Часто інформаційний простір гібридної війни можна помітити не 
тільки в темі ретельно підібраних сюжетів у медіа, але й у тотальному 
замовчуванні тієї чи іншої теми, наприклад, ситуації з порушенням прав 
людини на окупованих теренах - в Криму та на Донбасі. Проросійські 
організації зовсім обходять увагою ці небезпечні факти.  

Для офіційної влади РФ включення інформаційних ресурсів РПЦ у 
просуванні ідей «русского мира» продуктивно тим, що вона використовує 
православ’я як той фактор, котрий може об’єднати багато цілей на основі 
релігійної ідентичності. Ідеологи РПЦ підтримують ідею «русского мира» та 
постійно вдосконалюють її. Більше того, концепція «русского мира» в 
сучасній інтерпретації РПЦ найбільш повно сформульована патріархом 
Кирилом. Він у програмі «Слово пастиря» в 2014 році відверто озвучив 
цивілізаційні та духовні претензії Росії: «Росія належить до цивілізації більш 
широкої, ніж Російська Федерація. «Русский мир» – це і є цивілізація, до якої 
належать люди, які сьогодні називають себе різними іменами – і росіяни, й 
українці, і білоруси [12.- С. 138].  

З часів президентства В. Путіна у Кремля виникає необхідність 
ідеологічного обґрунтування своєї внутрішньої та зовнішньої політики з 
опорою на історичний, культурний і релігійний базис [1]. Його основою є 
такі ключові положення: 1) Заперечення принципу свободи совісті, який 
розглядається як прояв «розпаду системи духовних цінностей, втрати 
спрямованості спасіння більшої частини суспільства». 2) Засудження 
лібералізму та ліберальної ідеології. РПЦ засуджує ліберальний (західний) 
світогляд як безрелігійний та індивідуалістський, але водночас допускає 
право на його існування в сучасному світі. 3) Наголошення на необхідності 
збереження релігійної, національної та цивілізаційної ідентичності. 4) 
Підкреслення укорінення доктрини прав людини в біблійському вченні, 
одночасно стверджуючи, що «для християнської правосвідомості ідеї 
свободи й прав людини нерозривно пов’язані з ідеєю служіння», що 
асоціюється з правовою свідомістю [11]. 

Функціонування антиукраїнських маніпуляцій Російської Православної 
Церкви можна поділити на дві складові: поширення інформації через засоби 
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масової інформації та безпосереднє втручання у внутрішньополітичне життя 
України за допомогою власних акторів суспільної дії [8. - С. 5]. 

Церква, як елемент духовного і певною мірою політичного життя 
народу має значущий вплив на його світобачення. З початком воєнної агресії 
та загостренням гібридної війни думки українців дещо розділилися. Україна 
стала заручником у політично-релігійних процесах щодо статусу країни та 
українських церков. Але це не стало підставою стверджувати, що релігійний 
чинник впливає лише негативно на протікання сучасного політичного життя 
України. Навпаки, при належній державній політиці – це вагомий важіль у її 
розбудові та остаточній перемозі. 

Зрештою напрошуються такі висновки. Маніпуляційний вплив у 
сучасному інформаційному просторі з кожним днем почав набирати все 
більших обертів. Проаналізувавши ряд інформаційних джерел ми можемо 
спостерігати значущий вплив, який здійснюється російськими ЗМІ щодо 
Українського народу. Маніпуляція передбачає застосування різноманітних, 
інколи неправомірних засобів прихованого примусу на людей створення 
негативної інформаційної хвилі, створення асоціації, анонімний авторитет, а 
головним засобом впливу є дезінформування. 

Саме в останні роки ведення гібридної війни спостерігається чітке 
дезінформування з боку Російської Федерації, використання пропаганди, 
створення ідеологічних символів, асоціацій та стереотипів. Російська влада 
одним із засобів впливу використовує Українську Православну Церкву 
Московського Патріархату, створюючи міфи, фейки та інформаційні 
провокації, сіючи ворожнечу серед українських православних християн. 
Засобами релігійних чинників і відбувається тиск на народ в цілому. 
Протидіяти таким впливам можна і необхідно. Це нині варто здійснювати 
через контроль з боку органів влади: перевіряти та посилювати інформаційні 
ресурси України; здійснювати контроль серед священнослужителів як носіїв 
релігійно-інформаційного спрямування; посилювати інформаційну ланку в 
міжнародному інформаційному просторі; заручатися підтримкою впливових 
держав тощо. 
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4.7 ЦЕРКВА В МАС-МЕДІЙНОМУ ТА ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ  
В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ АНТИУКРАЇНСЬКОСТІ (Ольга Недавня) 

 
В сьогоднішній Україні Церкви вийшли “далеко за церковну огорожу”. 

І це закономірно. Адже в сучасному світі, зокрема і в нашій державі, левова 
частка різноманітної інформації про явища церковно-релігійного життя 
приходить до громадян не безпосередньо, позаяк воцерковлених українців, 
котрі добре знають життя принаймні своєї Церкви, менше за тих, хто 
спостерігає його спорадично, вибірково, а то й знайомий з ним переважно 
заочно, вже не кажучи про знайомство з іншими релігійно-церковними 
традиціями. “Посередниками” в цьому виступають переважно школа, де у 
складі різних предметів містяться згадки про релігійні феномени, художня 
література та засоби масової інформації.  

Проблематика церковно-релігійного сегменту ЗМІ, змістовного 
наповнення частки глобального інформаційного поля, де йдеться про 
церковно-релігійне життя, виправдано входить в поле уваги низки 
релігієзнавців. Ті чи інші її аспекти акцентували А.Колодний, В.Климов, 
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М.Новиченко, А.Бойко та ін. Л.Филипович та С.Свистунов звернули 
особливу увагу на великі можливості інформування про релігійне життя 
мережі Інтернет. Науковці виявили чимало проблем у подачі інформації, 
дотичної церковно-релігійного й духовного життя в мас-медіа — тієї, котра 
виходить як від церковних джерел, так і від усяких інших, у чому, як у 
дзеркалі, відбиваються всі складнощі релігійно-церковного і духовно-
культурного розвитку українського суспільства.  

Разом з тим досі бракує досліджень, що фокусуються як на 
використанні мас-медіа Церквами, впливу такого використання на 
світоглядне, духовне й культурно-цивілізаційне орієнтування українських 
громадян, так і на “зворотньому впливі” громадянськості - на діяльність 
Церков у інформаційному просторі та їхню діяльність взагалі (яка в такий 
спосіб стає доступнішою для оцінок). Відтак у цьому параграфі колективної 
праці ми й зосередимося на такій розвідці, приділяючи особливу увагу 
найсучаснішим засобам присутності Церков в інформаційно-
комунікаційному полі, вбачаючи наукову новизну у виявленні нами 
відповідних шляхів, прийомів та оцінці відповідної діяльності Церков у 
контексті процесів проукраїнськості.  

Даний вибір дослідницької тематики зумовлений тим, що в сучасній 
інформаційній добі саме ЗМІ (й особливо — Інтернет) стають для дедалі 
більшої кількості людей посередниками в їхньому знайомстві з Церквами й 
ширше — з явищами релігійно-духовного життя взагалі. Це активно 
експлуатують різні зацікавлені чинники, зокрема й самі Церкви. Вони 
користуються можливостями мас-медіа в інформуванні про свою діяльність, 
у своїй саморекламі, а водночас і в справі пропаганди (не завжди у властиво 
церковному полі) - від друкованих органів до радіо, телебачення та 
Інтернету. Наскільки це використання є патріотичним як для організацій, що 
діють в Україні (та мали б – саме для України), показує аналіз відповідного 
контенту. Йдеться про діяльність церковних чинників у мас-медіа в контексті 
процесів проукраїнськості, чи то усвідомлення та утвердження власної 
національної ідентичності громадянами України й ширше — такого розвитку 
суспільства, що корисний саме націєдержавним інтересам українців. 

В перші роки здобуття незалежності Україні Церкви відновлювали та 
започатковували власні друковані органи й поступово стали більше виходити 
у світські ЗМІ. Церковні газети і журнали викликали інтерес читачів після 
радянського періоду заборони відповідного чтива (деякі навіть були чи й 
залишаються у всеукраїнській передплаті). Вони встигли відіграти свою 
роль, зокрема, такі єпархіальні або прицерковні газети, як “Мир”, “Спасите 
наши души”, “Триединая Русь”, “Новороссийский курьер” та інші УПЦ МП, 
що готували в Україні адептів “русского мира”. Але зі збільшенням в Україні 
Інтернет-аудиторії суттєвішу вагу набирають саме Інтернет-ресурси, з яких 
дуже зручно (і порівняно менш затратно) виховувати патріотів - України або 
іншої держави, чи то того ж “русского мира”. Щоб уявити реальні 
можливості такого впливу, варто врахувати: український сектор Інтернету 
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налічує понад тисячу двісті релігійно-церковних сайтів та колосальну, 
незліченну кількість нецерковних, які, однак, використовуються для 
пропаганди поглядів, співзвучних тій чи іншій релігійно-церковній традиції, 
в інтересах різних соціальних груп, держав тощо.  

Так, найбільш повний веб-каталог “Релігійно-інформаційної служби 
України” [Релігійний веб-каталог // Релігійно-інформаційна служба України. 
URL: https://risu.org.ua/ua/index/resourses/webcatalog/intro_catalog (дата 
звернення – 11.02.2019)] представляє 1255 сайтів Церков, релігійних громад 
та груп в Україні, а водночас і в українській діаспорі. З них 480 православних 
(162 – Української Православної Церкви Московського Патріархату, 160 – 
Української Православної Церкви Київського Патріархату, 27 – Української 
Автокефальної Православної Церкви (з оновленою включно) та 131 – інших 
православних Церков і громад, у тому числі в українській діаспорі), 412 
католицьких (321 – Української Греко-Католицької Церкви і 91 – Римсько-
католицької Церкви), 155 – протестантських та інших християнського 
походження, 83 сайтів нехристиянських релігійних громад (язичницьких, 
мусульманських, юдейських, східних релігій та ін.) і 25 міжконфесійних та 
позаконфесійних ресурсів. 

Церкви, як правило, мають свої офіційні сайти (починаючи від сайту 
Ватикану та східнохристиянських патріархатів і до новітніх релігійних течій 
та малих екзотичних груп), а також і офіційні сайти окремих своїх структур, 
парафій та храмів. Представлені в Інтернеті ордени й монастирі, церковні 
навчальні та благодійні заклади, видавництва та окремі видання, мирянські 
прицерковні організації та паломницькі центри. Такі сайти оперативно 
надають відповідну розлогу й різноманітну інформацію - від офіційних прес-
релізів, документів Соборів та Синодів, матеріалів конференцій, звернень 
Предстоятелів, і до поточних новин діяльності на місцях, в різних адресних 
аудиторіях. 

Не бракує також церковних форумів та форумів різних релігійних груп. 
І вже самі адреси цих ресурсів можуть розповісти про зміст патріотизму їхніх 
власників. Так, для Інтернет-ресурсів УПЦ МП характерні розташування в 
російському Інтернет-секторі, аж до промовистого “narod.ru”. Більш того, 
можливості Інтернету дозволяють відкривати всім (і Церквам або тим чи 
іншим зацікавленим чинникам зокрема) практично необмежену кількість 
сайтів для “зливу” потрібної інформації, при чому у другому випадку (коли 
та чи інша церковна приналежність, або симпатія, Інтернет-ресурсу не 
вказується) створюється ілюзія об'єктивності та неупередженості.  

Однак, як показали наші спостереження останніх років, найбільше як 
загроз, так і користі від діяльності Церков у мас-медіа міститься в дещо 
іншому полі: зростає активність Церков, релігійних діячів та активних мирян 
в цілком світському комунікативному секторі Інтернету, зокрема – у 
блогосфері та соціальних мережах. Найбільш відповідно опанованими в 
Україні є наразі міжнародні мережі, насамперед Фейсбук. Там містяться 
тисячі блогів священиків, активних мирян і “пошуківців”, реєструються як 
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окремі Церкви, так і їх підрозділи. Церковні активісти створюють дискусійні 
майданчики, де обговорюють розвиток своєї Церкви, міжцерковні відносини 
та різні проблеми релігійно-духовного життя України й світу (як, наприклад, 
“Дискусійний клуб УГКЦ” в Фейсбук). “Підписників” тієї чи іншої 
популярної Інтернет-сторінки церковної структури або окремого 
священнослужителя може бути десятки тисяч, які не лише читають, але й 
висловлюють своє ставлення до прочитаного, свою думку з приводу 
обговорюваного. Між учасниками мережевого спілкування точаться жваві 
віртуальні дискусії. Вони співтворять й реальні події дотичні до релігійно-
церковного та духовного життя, патріотичного виховання та практичної 
патріотичної (або антиукраїнської) діяльності.  

Відтак, Інтернет є найбільшим в усій попередній історії людства полем 
для інформування, співпраці та пропаганди, чим активно й користуються всі 
зацікавлені чинники. І якщо церковні чи біляцерковні Інтернет-ресурси не 
обходяться увагою дослідників (в першу чергу – релігієзнавців), то набагато 
більший Інтернет-простір нецерковних сайтів, форумів, блогплатформ та 
соціальних мереж – громадських, громадсько-політичних, культурно-
просвітницьких, фахових тощо – аналізується науковцями куди рідше. А 
дарма, адже на них також збираються матеріали та точаться запеклі дискусії з 
приводу різноманітних подій, дотичних змісту й міри патріотичності 
діяльності Церков чи кореляцій релігійно-духовних уподобань та 
національних, громадянських, культурно-цивілізаційних переконань і 
орієнтацій.  

Явище таке, власне, не є оригінальним для України; радше останнім 
часом воно стає тут помітнішим, зі збільшенням вітчизняних Інтернет-
користувачів. В можливий науковий обіг в такий спосіб потрапляє 
предметний матеріал не тільки “виготовлений” в самих Церквах, але й – 
свідчення про реакції пересічних українців – віруючих та невіруючих, членів 
певної Церкви чи невоцерковлених – на ту чи іншу діяльність Церков, їхню 
участь в суспільному житті країни, міру їхньої патріотичності (чи 
непатріотичності). І на відміну від друкованих органів та передач радіо й 
телебачення, а надто - церковних (які читають та слухають все менше 
адресатів, особливо молоді), Інтернет-ресурси, дешевші й доступні вже 
абсолютній більшості українських громадян, ресурси, де можна нині знайти 
й ті ж самі газети, журнали та передачі – але в зручний час, у зручному місці 
та з можливістю їх онлайн-обговорень, стали вже більш перспективними 
інструментами впливу, які Церкви й освоюють.  

“Русский мир” досі активно пропагується з Росії та через її агентів, 
зокрема церковних, не лише у багатьох парафіях УПЦ МП (реальна кількість 
прихожан яких, зрештою, невелика), її виданнях та виступах її речників у 
ЗМІ, а куди масованіше – саме з Інтернету, який практично 
неконтрольований і де легше “замаскувати” нав’язувану інформацію. 
Пропаганда “русского мира” може бути прямою чи завуальованою, в 
історичних розвідках та новинах про сучасне життя, у чому легко 
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переконатися, переглянувши Інтернет-ресурси даної Церкви — і офіційні, як от 
[Українська Православна Церква. Офіційний сайт. URL: http://orthodox.org.ua/ 
(дата звернення – 11.02.2019)], і різноманітні прицерковні, як, наприклад, [Союз 
Православних братств Української Православної Церкви. URL: http://spbu-
ortodox.narod.ru/ (дата звернення – 11.02.2019)]. Залишається сподіватися, що 
державні компетентні органи не обмежуватимуться рейдами по книжкових 
кіосках окремих структур цієї Церкви, а розслідуватимуть її діяльність 
комплексно, у всіх її формах, у тому числі й у ЗМІ. 

В цілому, оцінюючи використання мас-медіа релігійно-церковними 
чинниками у контексті процесів українськості, чи то пошуків та утвердження 
української ідентичності, можна констатувати: стараннями, зокрема, цих 
чинників стикаються “Український світ” та “Русский мир”, а перший 
рефлексується як окремий самобутній феномен (православні Церкви 
української традиції, УГКЦ, україноцентричні язичницькі громади) або, тією чи 
іншою мірою - як частина ширшого, європейського культурно-цивілізаційного 
ареалу (РКЦ й низка протестантських Церков, зокрема п’ятидесятницьких). 
Свій проукраїнський шлях шукають частина мусульманських громад — ті, що 
виразно демонструють український патріотизм, залишаючись у власній 
релігійно-культурній традиції. Деякі релігійні організації (християнські, 
язичницькі, східні та інші екзотичні) натомість перебувають у нейтральній 
лояльності чи й байдужості до реалізації українських національних інтересів. 

Така найбільша реальна загроза від діяльності церковних чинників у ЗМІ 
— пряма та опосередкована пропаганда “русского мира” УПЦ МП, 
доповнюється по суті не менш серйозною (з боку цієї ж Церкви) — плеканням 
“гібридного патріотизму”, про що ми вже докладно писали — йдеться про 
патріотизм багатьох мешканців сепаратних і загарбаних територій, який, 
начебто містечковий, є насправді є проросійським.  

Ця надважлива і актуальна проблематика має (і буде) й надалі 
досліджуватися в таких, зокрема, напрямках: вивчення співпраці у ЗМІ різних 
Церков і світських громадських організацій, рухів та осередків, визначення 
вагомості загроз діяльності церковних чинників у мас-медіа для процесів 
проукраїнськості, якщо ця діяльність хоч і не протиставляється цим процесам 
на користь іншого патріотизму, але й не сприяє становленню української 
ідентичності.  

 
4.8 РЕЛІГІЙНА БЕЗПЕКА ТА ПОРУШЕННЯ СВОБОДИ 

ВІРОСПОВІДАННЯ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ НА 
ДОНЕЧЧИНІ (Ігор Козловський) 

 
В березні 2014 року проросійські бандугрупування при підтримці 

російських військових захопили контроль над декількома містами Донецької 
та Луганської областей та проголосили створення там квазідержав «ДНР» та 
ЛНР». У відповідь на ці дії українська влада оголосила про початок 
антитерористичної операції в регіоні. Так почався період тяжких 
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випробувань для нашого народу, який не оминув і сферу релігійної свободи.  
На початку 2014 року на Донеччині було 1797 зареєстрованих 

релігійних організацій. Християнські спільноти складали на той час 91,5% 
усієї релігійної мережі регіону. Релігійні організації УПЦ МП становили 
42,4% від загальної кількості зареєстрованих релігійних організацій.  

У травні 2014 року так звана «ДНР» проголосила православ’я 
Московського патріархату головною релігією регіону. Протизаконні озброєні 
бандформування під прапорами Російської православної армії, «Всевеликого 
Войска Донского» та інших воєнізованих спільнот, відкрито висловлюючи 
свою приналежність до Російського православ’я, почали «хрестовий похід» 
по Донбасу. Відомо, що частина священиків УПЦ МП в той чи інший спосіб 
підтримували ці протизаконні військові угрупування в їхньому протистоянні 
проти представників протестантських, євангельських і католицьких церков, 
зокрема і проти тих православних вірян, які не визнають Московський 
патріархат. 

Ще до початку ескалації конфлікту російські медіа просували ідеї 
сепаратизму в регіоні, апелюючи до міфу про заборону російської мови, 
культури та православ’я Московського патріархату. Початок конфлікту з 
його початку пов’язаний безпосередньо із прямим ідеологічним і військовим 
втручанням Росії. Всі так звані сепаратистські виступи навесні 2014 року 
були очолені озброєними російськими бойовиками та російськими 
військовими розвідниками. У процесі документування військових злочинів у 
регіоні було зібрано численні свідоцтва на підтримку цих тверджень. 

Християни регіону разом із мусульманами, іудеями та представниками 
інших конфесій не залишилися осторонь цих складних процесів в сучасній 
історії нашої держави. Відчуваючи свою відповідальність за долю не тільки 
регіону, але й всієї країни, духовні лідери та активні віруючі переважної 
більшості християнських організацій, за винятком УПЦ МП, 13 лютого 2014 
року оголосили про створення Ради Церков та релігійних організацій 
Донецької області. Так сформувався, набираючи відразу ж обертів в 
діяльності за умов конфлікту, перший в регіоні майданчик для діалогу, 
взаємоповаги і спільних проектів релігійних організацій, громадськості, 
органів місцевої влади та самоврядування. На базі цієї платформи 
формуються та об’єднуються духовні лідери регіону та активісти, 
проводяться круглі столи, прес-конференції, створюються відповідні 
документи.  

На початку березня ситуація в регіоні різко погіршується. 6 березня 
2014 року у Донецьку відбулось організаційне засідання Ради церков і 
релігійних організацій Донецької області, на якому було прийнято Звернення 
до народу України із закликом до миру, єдності та взаємопорозуміння. [1] 

З 4 березня 2014 р. за рішенням Ради християнських церков Донеччини 
та Ради церков та релігійних організацій Донецької області розпочався 
Міжконфесійний молитовний марафон за єдність, мир і згоду в Україні 
"Молись за Україну". Кожного дня на площі Конституції в Донецьку 
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відбувалась спільна молитва віруючих різних конфесій та людей доброї волі 
за мир і єдність та територіальну цілісність України. На площу виходили 
пастори, священики і віряни УПЦ КП, УГКЦ, РКЦ, Церкви Божої, Церкви 
Христової, ХВЄ, ЄХБ, ДУМУ «Умма» тощо. 

14 березня 2014 року, у прес-центрі Донецької облдержадміністрації 
відбулася прес-конференція Ради церков і релігійних організацій Донецької 
області зі Зверненням до народу України стосовно подій, що відбуваються в 
нашій країні. [2] Текст Звернення мав виключно характер заклику до миру і 
єдності в країні. [3] Але ситуація різко погіршилась. 

Аналіз ситуації за станом релігійної свободи на окупованих територіях 
Донецького регіону та правопорушень по відношенню до релігійних 
організацій та віруючих у цьому регіоні дозволяє виділити три етапи у 
розвитку. Перший етап з весни 2014 року до весни 2015 року. На цьому етапі 
домінують і все контролюють проросійські бойовики та російські військові. 
Період характеризується особливою жорстокістю по відношенню до всіх 
віруючих, що не є парафіянами УПЦ МП. Відбувається захоплення 
молитовних будинків, приміщень духовних навчальних закладів, майна, а 
також інші екстраординарні порушення прав людини і свободи совісті 
(безсудні арешти, позбавлення волі, катування, страти, зникнення людей, 
утримання під вартою тощо). 

Особливою жорстокістю у цей період відзначаються козаки 
«Всевеликого войска Донского» (батальону, який створено з козачих 
формувань Ростовської та інших областей Російської федерації), бойовики 
Русской православної армії (військове угруповання, яке сформовано у 
лютому 2014 року та очолене колишнім російським офіцером Ігорем 
Гіркіним (Стрєлковим)), «Востока», «Оплота», горлівського бандита Беса 
(Безлєра). Ідеологічно їх всіх об’єднував концепт «Русского мира», захист 
канонічного православ’я Московського патріархату та сильні антизахідні й 
антиукраїнські настрої. На цій основі виникло небезпечне поєднання 
радикалізму, насильства в ім’я Бога та загальна безкарність перед законом, 
що досить ефективно приховувало справжні політичні наміри Росії за 
воєнним конфліктом. 

Саме в цей період переважна більшість керівників релігійних 
організацій регіону та активні віруючі покидають регіон. Велика кількість 
релігійних громад позамосковського православ’я вимушені були припинити 
свою діяльність. Під загрозою для свого життя та здоров’я опинились майже 
всі релігійні громади і активні віруючі різних конфесій. За інформацією УПЦ 
КП окуповану територію в цей період покинули практично всі священики на 
чолі з архієпископом Донецьким і Маріупольським Сергієм. З регіону 
виїхали священики та переважна більшість віруючих Римо-Католицької 
Церкви, майже всі авторитетні служителї церков ХВЄ та інших конфесій 
хрещених Духом Святим тощо. 

На окупованих територіях Донеччини стали нормою цілеспрямовані 
викрадення пасторів і священиків, їх жорстокі допити і тортури, масові 
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захоплення храмів і молитовних будинків, їх руйнування тощо. З цього 
приводу Рада церков і релігійних організацій Донецької області зробила 
відповідну заяву.[4] 

16 травня у Слов'янську терористи захопили єпископа євангельського 
об'єднання «Церква Божа України» Олексія Демидовича та біля 7 годин 
утримували його в підвальному приміщенні будівлі місцевого СБУ. При 
цьому терористи ДНР кілька разів вторгалися до молитовного будинку 
релігійної громади «Добра звістка» у Слов’янську, старшим пастором якої є 
О. Демидович, з метою використання її як вогневої позиції снайперів.  

Наймасштабніший напад на демократичний табір стався 23 травня. 
Близько другої години дня 15 озброєних людей в масках розібрали палатку та 
викинули її в річку. Вони забрали техніку: мікрофон, колонки, акумулятор та 
ін. Погрожували розстріляти людей, якщо вони знову вийдуть на публічну 
молитву. Після нападу Сергій Косяк, один з організаторів молитовного 
марафону, поїхав до Обласної державної адміністрації на перемовини, де був 
захоплений у полон. Після допиту та побиття Сергія відпустили. На своїй 
сторінці у фейсбук він написав: «Молитовний марафон – це не просто 
молитва, це об'єднання зусиль Церков різних конфесій, громадськості та 
небайдужих людей на оздоровлення нашої улюбленої країни»[5]  

25 травня бойовики ДНР вирішили "націоналізувати" протестантський 
молитовний будинок у місті Горлівка. У будівлі, де раніше розташовувалася 
релігійна громада «Церква Христова» і Біблійний інститут «Беар Веллі», 
загарбники влаштували свій штаб, а віруючих виставили на вулицю. 

27 травня опівдні польський католицький священик о. Павло Вітек був 
викрадений проросійськими сепаратистами у Донецьку під час вуличної 
молитви. Він прибув у місто для участі в екуменічному молебні на площі 
Конституції, де щодня відбувається молитва за мир в Україні. Визволяти 
священика до Донецька поїхав єпископ-помічник Харківсько-Запорізької 
дієцезії Римсько-Католицької Церкви Ян Собіло та консул Польщі у 
Донецьку Якуб Волонсєвич. За результатами переговорів терористи ДНР 
відпустили о. Павла Вітека, після того як він майже добу провів у підвалі 
донецького СБУ, захопленого бойовиками. Єпископ Ян Собіло розповів 
Радіо Ватикан, що діяльність сепаратистів на Донбасі щодня погіршує 
ситуацію зі свободою віросповідання. “Ситуація стає щораз важчою кожного 
дня. Повстанці та сепаратисти паралізували місто. У Краматорську кілька 
днів тому з автомата обстріляли каплицю. Вікна розбиті, віруючі бояться 
прийти на Службу Божу. Священик, навіть якщо б вірні зібралися, не може 
дістатися туди, бо ця частина міста оточена. Така ж ситуація у Луганську, 
Донецьку, Слов'янську, Горлівці”, – заявив католицький єпископ. [6] 

8 червня під час святкового богослужіння на честь свята Трійці 
бойовики під командуванням росіянина Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) викрали 
родину пастора євангельської церкви «Преображення Господнє» (м. 
Слов'янськ) Олександра Павленко і його синів – Альберта та Рувима, а також 
служителів церкви Володимира Величко та Віктора Бродарського. Бойовики 
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викрали також їх автомобілі. За свідченням одного із заступників прокурора 
Слов'янська, якому вдалося втекти з полону “ДНР”, служителів катували 
представники т.зв. „Русской православной армии”, а потім, 9 червня, 
розстріляли. Після цього тіла вбитих було спалено у машині, щоб 
інсценувати їх смерть нібито від обстрілу української армії. “Тіла загиблих 
були поховані терористами в братській могилі на території дитячої лікарні 
Слов'янська разом із двома десятками трупів терористів”, – повідомив радник 
голови МВС України Антон Геращенко.  

3 липня терористи “ДНР” у Донецьку захопили у полон греко-
католицького священика Тихона (Сергія) Кульбаку. Перед цим до нього 
неодноразово надходили погрози, зокрема написами з фашистською 
символікою був пошкоджений його автомобіль. Лише 14 липня священик був 
звільнений з полону бойовиків, але з ушкодженим здоров’ям. 

8 липня терористи викрали в Донецьку священика УПЦ Київського 
патріархату протоієрея Юрія Іванова. “Раніше сепаратисти приїжджали до 
цього священика і вимагали, щоб він від свого імені викликав до себе додому 
під приводом термінової необхідності архієпископа Донецького УПЦ КП 
Сергія (Горобцова) – очевидно з метою подальшого викрадення”, – 
повідомив архієпископ УПЦ КП Євстратій (Зоря). Після трьох тижнів 
полону, 30 липня, священик був звільнений і перевезений до безпечного 
місця. 

9 липня озброєні бойовики т.зв. „ДНР” захопили Донецький 
Християнський Університет, його корпуси та гуртожитки і зачитали наказ: у 
зв'язку з військовим становищем ДХУ переходить у розпорядження 
військових підрозділів “ДНР” разом із всім майном, технікою, іншим, а тим, 
хто не підкориться, загрожує військово-польовий суд. Про це повідомив екс-
ректор ДХУ Михайло Черенков. Він додав, що мешканців гуртожитків і 
співробітників університету вигнали, наступного дня дозволили лише 
вивезти комп'ютери, документи та особисті речі. Зараз там знаходиться база 
військ ДНР спеціального призначення „Оплот”.  

Загальна атмосфера у Донецьку змінилася після того, як Ігор Гіркін, 
колишній офіцер розвідки Росії, котрий командував протизаконно 
сформованими силами в Слов’янську, утік в Донецьк в липні 2014 та став 
«Міністром оборони» ДНР. Ряд аналітиків зауважують, що якщо до цього 
релігія як єдиний мотив для переслідувань був дещо нечітким, то зі 
встановленням нового режиму в Донецьку стало зрозумілим, що будь-яка 
людина, яка не визнає Православ’я Московського патріархату, 
вважатиметься ворогом. Багато пасторів також погоджуються, що до 
прибуття Гіркіна вони могли знайти ще якийсь компроміс із місцевими 
бойовиками, оскільки знали багатьох особисто.  

15 липня був викрадений римо-католицький священик о. Віктор 
Вонсович, настоятель парафії Пресвятого Серця Ісуса Христа у Горлівці, 
донецький декан РКЦ, який також був учасником Молитовного марафону. 
Бойовики затримали його на одному з блокпостів поблизу Горлівки. Він 
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утримувався у захопленій будівлі СБУ та був звільнений з полону лише 25 
липня. Бойовики попередили священика: якщо він повернеться у Горлівку, то 
буде розстріляний. “Зараз вже полюють на католицьких священиків ”, – 
заявив єпископ Станіслав Широкорадюк, Ординарій Харківсько-Запорізької 
дієцезії РКЦ. За його словами, відбувається багато провокацій проти мирного 
населення, і духовенство робить все, щоб рятувати людей. 

8 серпня було заарештовано пастора служіння у в’язницях і 
координатора Молитовного марафону Олександра Хомченко, а також 
Валерія Якубенко (ХВЄ) та Роксолану Швайку (УПЦ КП) після завершення 
молитви на пл.. Конституції у Донецьку. Олександра Хомченко бойовики 
вивезли в сусіднє місто Макіївку та висунули звинувачення в організації 
несанкціонованих зібрань, допомозі українській армії та залучення людей до 
секти. Викрадачі дали Олександрові чітко зрозуміти, що «на цій землі має 
бути лише одна релігія». Він провів в ув’язненні чотири дні, отримавши 
серйозні тілесні ушкодження після жорстокого побиття та катування 
душінням. «Вони підвісили мене за гачок й одягнули на голову протигаз. 
Вони стискали отвір в кінці трубки, блокуючи потік повітря, щоб я не міг 
дихати. Коли я непритомнів, вони відкривали отвір та покривали його 
тканиною, змоченою в етанолі. Я робив глибокий вдих, адже був на межі 
втрати свідомості, і відчував вогонь у грудях. Я кашляв та задихався від 
нестачі свіжого повітря. Тоді вони знову починали мене бити кийками по 
грудях і спині. Це повторювалося знову й знову». Пастора також виводили 
для розстрілу, популярного методу катувань серед проросійських бойовиків 
за свідченням багатьох постраждалих. 

Після цього бойовики заборонили під страхом розстрілу збиратися 
публічно на Молитовний майданчик, на якому молитва проходила вже 
більше 150 днів. З цього часу Молитовний марафон продовжив свою 
діяльність у підпіллі. Багато служителів почало займатися волонтерською 
діяльністю. Після 270 днів поліція „ДНР” за інформацією „свідомих 
громадян” розігнала тих, хто ще збирався на цю молитву нелегально. 15-х з 
організаторів марафону брали в полон в різний час, всіх їх били і катували 
під час ув’язнення. Найбільше пробув у полоні І.Козловський (700 днів).  

Таким чином, на початку російської агресії більшість релігійних 
організацій найбільших конфесій регіону не тільки активно виступили як 
патріоти на підтримку конституційної єдності України, але й саме вони 
зазнали переслідувань, утисків, арештів, лишилися майна, а найбільш активні 
віруючі вимушені були покинути окуповані території. Тільки УПЦ МП з 
цілком зрозумілих причин зайняла в цій ситуації нейтральну позицію і стала 
панівною конфесією на теренах т.зв. «ДНР». 

Другий етап продовжується з літа 2015 року до літа 2016 року. Цей 
період характеризується тим, що контроль за діяльністю релігійних 
організацій регіону починає здійснювати т.зв. «міністерство державної 
безпеки ДНР» (аналогічно і в «ЛНР»). Починає створюватися система 
спостереження за громадянами і зокрема віруючими, виникає ціла мережа 
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інформаторів, обмежується або повність забороняється євангелізаційна та 
місіонерська діяльність християнських церков. За ініціативою «МДБ» 
починають організовувати т.зв. «антисектантські протести» серед населення. 
І в цей період продовжуються арешти, зникнення людей, переслідування за 
релігійними ознаками всіх віруючих за винятком вірних УПЦ МП. 

27 січня 2016 року був заарештований т.зв. «МГБ» ДНР й І.Козловський і 
кинутий до «підвалу», де знаходились інші ув’язнені з різних приводів. Це були 
не тільки політв’язні, яких затримували за їх переконання, та віруючі, що були 
репресовані за ознакою приналежності до тих чи інших конфесій. Серед 
ув’язнених були різні люди від бізнесменів, у яких забрали їх майно, автівки і 
бізнес, до пересічних громадян, на яких писали доноси або вони просто не 
сподобались окупантам. І всі вони, як і я, пройшли через катування, через різні 
тортури у вигляді побиття, використання електричного струму, електрошокерів, 
розстрілів тощо. Окупаційна влада фабрикувала і продовжує фабрикувати різні 
карні справи проти громадян України за їх переконання, засуджуючи їх 
квазісудовою системою до різних термінів ув’язнення. 

Третій етап розпочався орієнтовно з літа 2016 року. Саме в цей період 
створюється квазінормативна система з контролю за діяльністю релігійних 
організацій. «Офіційно» вводиться поняття «секта». Продовжуються арешти 
віруючих і захоплення молитовних будинків. Найчастіше репресуються Свідки 
Єгови, вірні протестантських церков, Української греко-католицької церкви та 
Української православної церкви Київського патріархату. Забороняється будь-
яка євангелізація. Релігійна ситуація в умовах військового конфлікту, який 
продовжується, залишається надзвичайно складною. Лише УПЦ МП має в 
регіоні привілейований стан. На окупованих територіях практично 
призупинили свою діяльність громади УПЦ КП (залишились 3 священика та 1 
диякон, а громади знаходяться на нелегальному положенні), УГКЦ (діє лише 2 
священика у Донецьку), РКЦ (1 громада). Серед протестантських церков 
найменш постраждали громади ЄХБ та Біблійної церкви України. 
П’ятидесятницькі церкви зменшились на третину. Майже припинили свою 
діяльність спільноти ЦІХСОД, Церкви Христової, всі нові релігійні рухи, 
буддисти тощо. Свідки Єгови, як і ціла низка інших релігійних організацій, 
перейшли на підпільне діяння. 

Релігійні організації різних конфесій на окупованих територіях 
Донеччини за своєю позицією до проросійських сепаратистських сил та 
російських окупантів складають три групи: 

1. Проукраїнска позиція. Це релігійні організації, які з самого 
початку російської агресії стали на захист цілісності України: УГКЦ, РКЦ, 
УПЦ КП, Церква Божа, ХВЄ, УХЄЦ, Церква Христова, Духовне управління 
мусульман України «Умма» (на чолі з муфтієм Саідом Ісмагіловим), 
буддійський орден Ніпподзан Меходзі, Об’єднання іудейських громад 
Донбасу (Хабад Любавич) тощо. 

2. Проросійська позиція і підтримка сепаратистів. Це, насамперед, 
УПЦ (МП), що проявилось у хресних ходах на підтримку сепаратистів; 
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участь у масових сепаратистських заходах; участь у незаконному 
референдумі щодо утворення т.зв. «ДНР»; освячення та участь у масових 
заходах окупаційної влади тощо. До цієї групи належать і два 
мусульманських об’єднання, які традиційно зорієнтовані на Росію (Духовний 
центр мусульман України на чолі з Рашидом Брагіним та Всеукраїнське 
об’єднання мусульман «Єднання» на чолі з Рінатом Айсіним). 

3. Позиція вимушеної колаборації. Це громади АСД, ЄХБ, Біблійна 
Церква України, Міжнародне Товариство Свідомості Крішни, Духовне 
управління мусульман України (на чолі з муфтієм Ахмедом Тамімом). 

За 4,5 роки існування квазідержавного утворення «ДНР» створена 
тоталітарна система контроля за діяльністю релігійних організацій та 
переслідування за той чи інший світоглядний вибір або релігійні погляди. 
Репресивна система складається з таких силових структур т.зв. «ДНР», як 
МДБ (яка фактично підпорядкована ФСБ Росії), поліція та прокуратура. 
Судова система абсолютно несамостійна і лише виконує вказівки МДБ або 
прокуратури. Арешти і затримання людей, як і продовження терміну 
затримання, відбуваються без будь якого рішення суду. Протягом всіх 4-х 
років існують незаконні місця утримання людей («підвали», «ями», 
концтабори тощо), де заручники можуть перебувати місяцями і, навіть, 
роками в умовах, які не придатні для життя. І практично всі ув’язнені, до 
яких не допускаються як міжнародні, так і українські гуманітарні місії, 
піддаються тортурам. Катування бувають довготривалими і різноманітними, 
а саме: побиття різними предметами, використання електричного струму, 
електрошокера, військового телефона, душіння, розстріли, виривання нігтів, 
вибивання зубів тощо. Є випадки сексуального гвалтування. Все це 
супроводжується моральним і психологічним тиском. 

Таким чином, віруючі, які не є парафіянами УПЦ МП, що живуть на 
території воєнного конфлікту в Україні, зазнають широкомасштабних та 
систематичних переслідувань з боку силових структур т.зв. «ДНР». У той 
час, як переслідування за релігійною ознакою тісно переплетені з 
переслідуваннями за політичними поглядами, багато віруючих репресується 
саме за політичною ознакою. Переслідування за релігійними переконаннями 
є добре скоординованою політикою та мають сильний православний 
проросійський підтекст. Масштабність та інтенсивність переслідувань та 
репресій, які відчуває на собі все громадське населення окупованих 
територій українського Донбасу і, особливо, віруючі різних релігійних 
організацій достатні, щоб визначити їх як злочини проти людяності, згідно з 
визначенням міжнародного права. 

На окупованих територіях українського Донбасу на сьогодні мешкає 
приблизно 3 млн. людей. Це - громадяни України, але вони вимушені 
підкорятися діючому на цих територіях квазізаконодавству, бо інакше вони 
будуть репресовані. Тому, незважаючи на те, що будь який нормативний акт 
цих квазіутворень є незаконним, цей факт є несуттєвим з практичної точки 
зору для людей, що мешкають на непідконтрольних Україні територіях. Це 
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повною мірою стосується і діяльності релігійних організацій, які вимушено 
стали заручниками ситуації, що склалася. 
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4.9 НАСЛІДКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ “РУССКОГО МИРА” НА 
ТЕРИТОРІЯХ т.зв. “НАРОДНИХ РЕСПУБЛІК” (Лариса Моісеєнко) 

 
Політичне керівництво Російської Федерації грубо та цілеспрямовано 

впроваджує ідеологію “русского мира” як в середині Росії, так і за її межами. 
Провідна ідея цієї концепції спрямована на перетворення багатонаціональної 
та багатоконфесійної держави на державу з православно-слов’янською 
домінантою. Нинішні державно-церковні відносини все більше нагадують 
відносини часів Російської імперії. За останні роки в державі прийнято низку 
законів, які викликають незадоволення представників демократичних кіл та 
неправославних конфесій. Чого коштує Федеральний закон від 6 червня 2016 
р. N 374-ФЗ “Про внесення змін в Федеральний закон “О противодействии 
терроризму” и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части установления дополнительных мер противодействия терроризму и 
обеспечения общественной безопасности” [18]. Такі закони повертають 
Росію у часі до віросповідної політики Російської імперії.  

Саме за часів Миколи І були сформовані основні напрями державно-
церковних відносин відповідно до офіційної ідеології, яка виявлялася у 
формулі “Православие-Самодержавие-Народность”. Цей курс був 
закріплений законодавчо і майже не змінювався до 1917 р.  

Регулювання діяльності християнських конфесій в Російській імперії 
проходило відповідно до політики абсолютизму, спрямованої на підкорення 
державній владі всіх сфер життя. Держава проводила віросповідну політику, 
основними принципами якої були: охорона православ’я, невизнання прав особи 
на релігійне самовизначення; наявність правової ієрархії конфесій та їх 
нерівність у правах, привілеях; втручання у внутріцерковну діяльність 
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християнських конфесій; заборона місіонерської діяльності для всіх конфесій, 
крім Православної Церкви. Вважаючи на вищесказане, можна з впевненістю 
говорити, що Російська Федерація за допомогою ідеології “русского мира” 
максимально наближається до законодавства імперської Росії з усіма 
наслідками перетворення її на “тюрму народів”. Залишилося лише дочекатися 
заборони переходу в інше віросповідання крім православного, заборони 
невіросповідного стану, чи навіть повернення до цезаропапізму.  

Але найбільш повно своє агресивне обличчя “русский мир” 
продемонстрував в Україні. Починаючи з 2014 року Російською федерацією 
були грубо порушені межі української держави, єдність української 
політичної нації, конфесійна самобутність через анексію Криму, окупацію 
частини Східної України і створення “народних республік”. Саме на 
окупованих територіях знайшла своє відображення ідеологія “русского мира” 
в найбільш повному вигляді з усіма складовими та небезпеками. Вона ж 
(ідеологія) виступає основою ідеологічного дискурсу невизнаних республік. 
З урахуванням принципів “русского мира” відбувається формування 
свідомості, політичного дискурсу, принципів внутрішнього життя.  

Головною скріпою “русского мира”, а згодом і головним актором 
“русской весни” виступила Російська Православна Церква. Анексія Криму 
була виправдана сакральною значимістю стародавнього Херсонесу, а війна 
проти України – захистом православ’я [19]. Згодом в східних областях 
з’явилася “православна армія”, що почала вести боротьбу з “уніатами, 
розкольниками та сектантами” за “чистоту православної віри”. До складу так 
званих “збройних сил” “ДНР і ЛНР” входять підрозділи, які позиціонують 
себе як релігійні. Такими є “Русская православная армия”, православний 
батальйон “Восход”, Легіон Святого Іштвана, батальйон Пресвятої 
Богородиці Августовської “Август”. Все це дає змогу говорити про те, що в 
основі конфлікту є велика частка релігійної складової.  

Якщо раніше дослідники говорили про високий рівень свободи релігій 
та толерантності в Україні в цілому, то після 2014 року одне за одним 
з’являються повідомлення про порушення релігійної свободи, особливо на 
окупованих територіях. Усі конфесії, крім Української Православної Церкви 
Московського Патріархату, на захоплених територіях опинилися під 
загрозою знищення, пережили викрадення, тортури, вбивства, руйнацію чи 
захоплення культових споруд. Зафіксовані порушення “свободи совісті”, 
“свободи віросповідання”, “свободи релігій” і відносин з представниками 
різних конфесій не тільки ускладнюють і до того складну ситуацію на 
окупованих територіях, вони ставлять під сумнім взагалі можливість 
існування на територіях створення будь-яких умов щодо захисту прав і 
свобод, загальнолюдських цінностей, дотримання чинного міжнародного 
права. А відтак вимагають прискіпливого експертного аналізу, організацію 
професійного моніторингу, визнання політики, що здійснюється на 
окупованих територіях по відношенню до представників інших релігійних 
течій, окрім московсько-православної, дискримінаційною. 
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Слід сказати, що війні на Сході України передувала активна 
проросійська пропаганда, що відповідала “м’якій силі” “русского мира”.  

Найбільш активне просування ідеї “русского мира” почалося з 17 
травня 2007 року, коли було підписано Акт про возз’єднання Руської 
Зарубіжної Церкви з Московським Патріархатом, а Міністерством 
закордонних справ і Міністерством освіти Росії був створений фонд “Русcкий 
мир”. Важливість фонду підкреслювалася наказом Путіна, в якому 
зазначається, що голова і члени опікунської ради фонду призначаються 
Президентом Російської Федерації.  

Все частіше та наполегливіше заговорили про Святу Русь та її ядро, яке 
складають Росія, Україна і Білорусь. В основу “русского мира” були 
покладені тези: православна віра, отримана в спільній «Київської купелі 
хрещення»; універсальна за своїм характером російська культура (“має 
стикувальні вузли для з’єднання з іншими національними традиціями”); 
російська мова – найважливіший комунікаційний елемент “внутрішньо- і 
поза – русскомирного” простору; спільна історична пам’ять і спільні погляди 
на суспільний розвиток [11].  

Для поширення ідей “русского мирa” швидко починають створюватися 
російські центри культури. Тільки в Україні було створено одинадцять 
російських центрів культури ( http://www.gifl1949.ru/russkij-mir).  

Створення центрів культури різних народів не несе видимої загрози, до 
того часу, допоки на науковому рівні не починають організовуватися 
конференції на кшталт “Русский миp” как фактор духовного возрождения 
украинского народа” (Луганський державний університет, 2005 р. ), або 1-ї 
Міжрегіональної науково-практичної конференції “Культура і мистецтво 
російської мови”, що відбувалася в Святогір’ї 23-26 березня 2012 р. i була 
організована громадською організацією “Русский дом в Донецкой области” 
за підтримки фонду “Русcкий мир”. Учасники зосередилися на тому, як 
зберегти російське слово, як не втратити його “велику і могутню” силу, красу 
і наповненість. 

Згодом регулярними стають запрошення учнів старших класів та 
талановитої молоді на навчання до літніх спеціалізованих шкіл з 
природничо-математичних дисциплін (Москва, Вишкіль), до участі у 
конференціях, олімпіадах, на навчання до вищих навчальних закладів. Так, 
протягом 2010-2012 років учні шкіл Донецької області ставали переможцями 
на Міжнародних олімпіадах з російської мови та культури [20].  

Особливе місце у впровадженні “русского мира” було відведено 
Православній Церкві, особисто патріарху Кирилу, який став виразником 
імперсько-месіанської риторики та опорою режиму Путіна у впровадженні 
ідей “русского мира”. 26-30 червня 2009 року патріарх відвідав Київ, 
Донецьк, Святогірськ [13]. У Святогірську він говорив вдячні слова 
В.Януковичу за підтримку канонічного Православ’я в Україні, підтримку 
братерських відносин між українським та російським народом на основі 
спільної християнської традиції. Говорив патріарх також про зцілення 
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національного життя України та можливість “Церкви-мученицы и 
исповедницы, бывшей верной Христу даже до смерти и разделявшей судьбу 
своего народа, вновь иметь силы и возможность обнять своими 
материнскими объятиями всех своих верных чад”. 

Втілення в життя гасел «русского мира» посилювало “русифікацію”, 
підігрівало ностальгічні настрої за радянським минулим України, 
унеможливлювало формування української ідентичності і в такий спосіб 
готувало “ к русской весне”.  

Керівництво та викладацький склад вищих навчальних закладів 
Донецька поступово втягувалися в процес реалізації “русского мира” і через 
участь у асамблеях фонду “Русского мира” з відповідними темами круглих 
столів: “Русский мир – императив единения” (2007 р.), “Русскоязычная 
диаспора: проблемы идентичности” (2009 р.), “Русскоязычная диаспора: 
идентичность, ценности, партнерство” (2010р.) і через демонстрацію 
прихильності Православній Церкві МП, створення прецедентів порушення 
релігійних прав студентів та викладачів, що не належали до УПЦ МП.  

Так, широкий резонанс отримала історія двох храмів, що були побудовані 
на територіях навчальних закладів м. Донецька. В серпні 2011 року на території 
третього корпусу ДонНТУ відкрився православний храм Святого апостола 
Андрія Первозванного УПЦ МП. Оскільки Донецький регіон завжди 
характеризувався своїм строкатим етно-конфесійним складом, то відразу у 
громадськості виникло кілька питань через знаходження храму на території 
вищого навчального закладу та застосування адмінресурсу у процесі залученні 
до його відвідування студентів без врахування їх релігійної приналежності [10]. 
Майже одночасно, у вересні 2011 року, була опломбована будівля козацького 
храму Різдва Христового УПЦ КП, а будь-яка діяльність його припинена [7]. 
Цей храм розташовувався на території приєднаного до ДонНТУ 
розпорядженням Кабінету Міністрів України у квітні 2011 року Державного 
університету інформатики і штучного інтелекту. Університет був 
реорганізований шляхом приєднання до Донецького національного технічного 
університету, а храм, побудований на кошти студентів та викладачів, закритий. 
Неофіційною причиною закриття храму була його приналежність до 
“неправильної конфесії”. Очевидно, що керівництво ДонНТУ офіційно 
визнавало та схвалювало виключно УПЦ МП [10].  

Таким чином, можна з впевненістю говорити про те, що ще до воєнних 
подій на Сході України готувався грунт для просування ідей “русского мира” 
у різні сфери суспільного життя. 

З початком воєнних дій на Донбасі робочі групи, представники 
міжнародних організацій фіксували численні факти порушення прав, воєнних 
злочинів [8]. І це стосується не тільки руйнування церков, молитовних 
будинків, загибель віруючих під час обстрілів. Це реквізиції будівель 
релігійного призначення, зростання релігійної нетерпимості, переслідування 
за висловлення своїх поглядів, серед яких мають місце і переслідування за 
релігійні переконання. 
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Безсумнівно, що порушення релігійних прав, переслідування людей і 
груп за релігійною ознакою було очікуваним на окупованих територіях, 
оскільки є результатом наслідування політики “русского мира” та 
копіювання віросповідного законодавства Російської Федерації, яка, як було 
сказано вище, прямує до законодавчого оформлення обмеження свободи 
совісті та діяльності релігійних організацій. 

Варто сказати, що нормативні документи “ДНР” редагувалися 
протягом трьох років і сьогодні відображують декларативне право на 
свободу совісті. Так, в Конституції “ДНР” Статтею 9 визнається ідеологічне 
та політичне різноманіття, багатопартійність. Встановлюється відокремлення 
релігійних об'єднань від держави та їх рівність перед законом. Відзначається, 
що жодна релігія й ідеологія не можуть встановлюватися як державні або 
обов'язкові. Статтею 13 гарантується рівність прав і свобод людини і 
громадянина незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, 
майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, 
переконань, належності до громадських об'єднань, а також інших обставин. 
Забороняються будь-які форми обмеження прав громадян за ознаками 
соціальної, расової, національної, мовної чи релігійної приналежності. 
Статтею 21 гарантується свобода совісті, свобода віросповідання, включаючи 
право сповідати індивідуально або спільно з іншими будь-яку релігію або не 
сповідувати ніякої, вільно вибирати, мати і поширювати релігійні й інші 
переконання і діяти відповідно до них. Статтею 22 забороняється пропаганда 
чи агітація, розпалювання соціальної, расової, національної чи релігійної 
ненависті і ворожнечі, пропаганда соціальної, расової, національної, 
релігійної чи мовної переваг. 

“Порушення прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина в 
залежності від його статі, раси, національності, мови, походження, майнового і 
посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, 
належності до громадських об'єднань або будь-яких соціальних груп, вчинене 
особою з використанням свого службового становища, - класифікується як 
дискримінація та передбачає кримінальне впровадження [6]. 

Містяться в Кримінальному кодексі і статті, що забороняють 
розпалювання ненависті або ворожнечі, приниження людської гідності.  

Окремо слід сказати про Закон про “Про свободу віросповідання та 
релігійні об’єднання”, прийнятий в ДНР 24 червня 2016 р. [7], в якому вже 
виділяється та закріплюється “особлива роль православ'я в становленні та 
розвитку духовності, моральності та культури”, окремо визнаються 
християнство, іслам, іудаїзм та інші релігії, говориться про неприпустимість 
проявів сектантства, релігійної ненависті, ворожнечі і необхідність 
ефективного їм протидії”. Цим же законом забороняється створення сект і 
поширення сектантства, пропаганда релігійної переваги, проведення 
публічних заходів, розміщення текстів і зображень, що ображають релігійні 
почуття осіб. Зазначається, що право людини і громадянина на свободу 
віросповідання може бути обмежене законом лише тією мірою, в якій це 

268



 
 

необхідно з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, 
здоров'я, прав і законних інтересів людини і громадянина, забезпечення 
оборони країни і безпеки держави”. 

Проте, декларуючи право на свободу совісті, керівництво “ДНР” 
демонструє повне порушення релігійних прав та свобод, створюючі 
нестерпні умови для віруючих, що не належать до Української Православної 
Церкви Московського Патріархату.  

Так, керуючий римсько-католицькі парафії Донбасу, вікарний єпископ 
Харківсько-Запорізької єпархії Ян Собіло вже 27 травня 2014 р. в інтерв'ю 
Радіо Ватикан, констатував, що діяльність сепаратистів на Донбасі з кожним 
днем погіршує ситуацію із свободою віросповідання в регіоні [4]. 

На першому етапі в засобах масової інформації та мережі ІНТЕРНЕТ 
повідомляли про руйнування церковних споруд всіх конфесій.  

Тільки за серпень - вересень 2014 року від артилерійських та 
мінометних обстрілів постраждали кафедральний собор УГКЦ Покрова 
Пресвятої Богородиці, Соборна мечеть «Ахать-Джамі» в Донецьку, будинки 
церков євангельських християн-баптистів «Світ Євангелія», Церкви ЄХБ у 
місті Іловайську, Церква «Відродження» у місті Первомайську, Церква 
«Христа Спасителя» у місті Лисичанську, згоріли  Благовіщенський храм 
УПЦ МП в Горлівці, храм Св. Іоанна Кронштадтського УПЦ МП у місті 
Кіровському, храм Св. Іоанна Кронштадтського, Свято-Іверский храм у місті 
Донецьку [14, 3].  

За повідомленням прес-секретаря Донецької єпархії УПЦ МП 
протоієрея Г. Гуляєва на 2015 рік в Донбасі постраждало 72 православних 
церков, про втрати ж інших конфесій протоієрей, звісно, не повідомляє [12].

  

Майже одночасно з’явилися повідомлення про захоплення церковних 
споруд. Так, протягом 2014 - 2016 рр. на території ДНР та ЛНР були 
захоплені молитовні будинки Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів [2], 
будівля християнської церкви “Слово Життя”, Церкви ЄХБ “Віфанія” в у 
Донецьку [2] будівля Церкви ЄХБ, “Дом молитви для всіх народів” у м. 
Антрацит, будівля Церкви “Оновлення” Союзу вільних церков ХВЄ у м. 
Красний Луч в Луганській області [14], відібрали храм та майно Церкви 
Адвентистів сьомого дня у Горлівці [17].  

Поступово представники християнських конфесій, що не відносилися 
до УПЦ МП стають справжніми мішенями для бойовиків, а відтак 
порушення прав на свободу віросповідання починає безпосередньо 
пов’язуватися з порушенням прав на життя. Ці переслідування бойовики 
пояснювали тим, що “на православній землі немає місця різним сектам”. 
Протягом війни, за неповними даними ЗМІ були страчені двоє синів пастора 
О. Павенка та двоє дияконів релігійної общини ХВЄ “Преображення 
Господня”; були викрадені, заарештовані або потрапили в полон: пастор 
Церкви Адвентистів сьомого дня С. Литовченко, протестантські пасторі В. 
Якубенко та О. Хомченко [14], єпископ євангельського об’єднання “Церква 
Божа України” О. Демидович, пастор релігійної общини ХВЄ “Асамблея 
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Божа” С. Косяк, пастор євангельської Церкви “Слово життя” М.Калиниченко, 
пастор євангельської “Церкви переможців” П. Лиско з дружиною, римо-
католицькі священики В. Вонсович та П. Вітек ( Польща), греко-католицький 
священик Т. (Сергій) Кульбака, священик УПЦ КП протоієрей Ю. Іванов, 
помічник пастора церкви “Блага вість” С. Сайков та його 14-річний син 
Даниіл [1]. 

Не можна не відзначити й істотної зміни релігійної карти Донецького 
регіону, яка завжди характеризувалася яскравою палітрою, відсутністю 
релігійних конфліктів та високим рівнем толерантності.  

Так, за повідомленням Донецької обласної адміністрації на території 
Донецької області станом на 1 січня 2014 року діяло з правом юридичної 
особи 1781 релігійних організацій) [16]. Серед них: 859 - Православних церков 
( з них 753 УПЦ МП ), 47 - католицьких, Церкви євангельських християн – 
баптистів - 175, євангельських християн – 31, Церкви християн віри 
євангельської - 66, союз Церкви Божої в Україні – 22, Центр Божої ХВЄ 
України – 12, Церква повного Євангелія – 197, Церква адвентистів сьомого 
дня – 48, Свідків Ієгови – 83, Церква Христа – 64, Церква Ісуса Святих 
Останніх днів – 4, Німецька Євангелично-лютеранська церква – 2, 
Християнська пресвітеріанська незалежна реформатська церква – 1, Іудейські 
общини – 17, Мусульманські общини – 35, Громади Міжнародного товариства 
свідомості Крішни – 6, Буддисти – 12, Інші релігійні організації орієнтальних 
напрямків – 7, Рідна Українська національна віра (РУН віра) 1, Вірменська 
Апостольська Церква – 2, Інші незалежні релігійні громади – 14 [1].  

Також офіційно було зареєстровано 26 релігійних місій, серед яких 
активно євангелізаційною і благодійною діяльністю займалися такі місії: 
«Ковчег» (ЄХБ, Макіївка), «Дорога до серця» (ЄХБ, Харцизьк), «Ковчег» 
(ХВЄ, Слов’янськ), «Можливість» (ХВЄ , Маріуполь), «Асамблея Божа в 
Україні» (ХВЄ, Донецьк), «Розділи з голодним хліб твій» (Церква повного 
Євангелія, Макіївка), «Місто-Притулок» (ХВЄ, Донецьк), місія «Синій 
Хрест» (ЄХБ, Макіївка) [9].  

Сьогодні, за словами луганського священика Слюсаренка, з 
“Новоросії” зникли мормони, припинила діяльність УГКЦ, деякі 
“психокульти” та “псевдоцілителі”, що збиралися в селищі Зелений Гай під 
Луганськом [15]. Припинив роботу “Інститут духовного розвитку людини” 
Г.П.Шевченко (ВНУ ім.В.Даля), який співпрацював з Іванівцями і 
реріховцями. У глибокому підпіллі знаходяться нині на окупованих 
територіях харизмати, Крішнаїти. “Cтурбований” священик активізацією 
“псевдоправославних рухів” і сект, використанням віруючими ікон Івана 
Грозного, Григорія Распутіна, отрока В'ячеслава Чебаркульского, 
неканонічної ікони “Луганської Божої Матері”, активізацією руху за 
вшанування місцевого подвижника ХХ ст. диякона старця Філіпа Горбенко, 
публікаціями “послання Богородиці” в газеті Міноборони ЛНР “Воин 
Святограда”.  
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Таким чином, ситуація на окупованих територіях свідчить не просто 
про порушення прав людини [19]. Крім свободи думки, совісті і релігії тут 
фактично перестали діяти й інші загальноприйняті в демократичному світі 
фундаментальні права і свободи. Оскільки ситуація вже давно вийшла за 
кордони локальної, вона потребує уваги як українських релігієзнавців, так і 
міжнародної спільноти. Автор повністю погоджується з думкою 
М.Черенкова щодо необхідності здійснення професійного моніторингу, 
експертного аналізу, адвокації релігійної свободи на окупованих територіях, 
використання всіх дипзасобів для визнання “політики” т. зв.“народних 
республік” щодо релігійних організацій – політикою дискримінаційною, а їх 
жертви – жертвами релігійно мотивованого тероризму [19]. 
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Розділ V. ШЛЯХИ І ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ  
РЕЛІГІЙНІЙ НЕБЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 

 
5.1 ТОЛЕРАНТИЗАЦІЯ МІЖКОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН: 

БЕЗПЕКОВИЙ ЗРІЗ (Оксана Горкуша) 
 
Міжконфесійні відносини в сучасній Україні є досить складними, що 

спричинено специфічними історичними та культурними передумовами. З 
іншого ж боку, до суттєвих факторів, які ускладнюють міжконфесійні 
відносини, слід зарахувати: 1) сучасність, що задає певні буттєві умови 
релігіям та конфесіям, впливаючи на трендові механізми, зокрема і можливих 
шляхів толерантизації міжконфесійних відносин в Україні; 2) особливість 
дійсного (подійного) контексту, у якому перебувають конфесії в Україні, що 
безумовно впливає на знаходження специфічно українських рецептур шляхів 
толерантизації міжконфесійних відносин, які, будучи започатковані в 
Україні, можуть стати в нагоді і на глобальному рівні міжконфесійних 
відносин.  

Відтак, коли ми міркуємо про шляхи толерантизації міжконфесійних 
відносин в Україні, маємо принаймні виділяти: 1) універсальні моделі і 
механізми, що, будучи виробленими на глобальному рівні релігійного життя, 
є придатними для вирішення конкретних міжконфесійних проблем в сучасній 
Україні; 2) конкретні сформовані в сучасній Україні на підставі дійсного 
життєвого досвіду ефективної толерантизації міжконфесійних відносин в 
Україні методи, що можуть стати в нагоді світовій спільноті.  

Одним з найефективніших шляхів толерантизації міжконфесійних 
відносин був, є і буде міжконфесійний діалог, здійснюваний на 
різноманітних майданчиках в Україні. Для адекватної реалізації цього шляху 
толерантизації міжконфесійних відносин важливо визначитись із суб’єктами 
(з їхніми позиціями та очікуваними результатами), метою, темою, мовою, 
регламентативними механізмами, адекватними критеріями та прийнятними 
нормами його здійснення, майданчиками, на якому він провадиться тощо. Ці 
всі фактори – кожен своєю мірою та своєю особливістю - впливають на 
ефективність ведення міжконфесійного діалогу як методології толерантизації 
міжконфесійних відносин в Україні. Найефективнішим для цього буде той 
діалог, який провадиться взаємовизнаними та взаємоповажними суб’єктами з 
метою налагодження порозуміння, узгодження позицій, вироблення 
спільного бачення очікуваного результату у чітко означених кордонах 
дійсної локалізації його артикульованого певним змістом сенсу. Так, 
наприклад, міжконфесійний діалог стосовно «миру» в сучасній Україні без 
попереднього узгодження спільної мети, позицій суб’єктів діалогу, визначень 
самого концепту «миру» зокрема і в історіографічній, політичній та іншій 
парадигмі, без встановлення кордонів тієї спільноти, на користь якої такий 
«мир» визначається, припустимих параметрів критеріїв визначення меж 
«миру/війни» у координатах «користі/шкоди», «добра/зла». 
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До особливих умов сучасного міжконфесійного діалогу, які слід 
враховувати як безумовні обставини, що задають його особливість, є 
сучасність з її культурно-історичними обставинами (постсекуляризм, 
поліконфесійність, полісвітоглядність, полідискурсність), інформаційна доба 
(ущільнення глобального світового простору). Для України (крім культурно-
історичної традиції формування динаміки міжконфесійних відносин) 
найвагомішою обставиною, що впливає на толерантизацію (чи навпаки – 
формування нетерпимості), є специфічна історично-політична ситуація – 
епіцентр дійсності – перебування в точці перетину різних цивілізаційних 
парадигм та ситуації війни із загарбником, що заперечує право на існування 
українського дискурсу, історіографії, змісту, ціннісно-смислового універсаму, 
держави, ментальності, релігійності, психологічної та суспільної особливост 
тощо. За таких обставин ми можемо говорити про різнорівневі майданчики 
доречно-ефективних шляхів толерантизації міжконфесійних відносин: 
подійно-дійснісних, цивілізаційно-історіографічних тощо. Зрештою, можна 
говорити, що різновіддалене перебування від епіцентру дійсності: а) 
Український світ, що поділяється на власне епіцентр та умовну зону 
комфорту, тут суб’єкти поділяються на діячів та спостерігачів; б) глобальний 
рівень як ширший історіографічно-цивілізаційний та політико-економічний 
дискурс, у який вписуються обриси Українського світу як пазл у загальну 
картину – тут актори (зокрема і конфесійні) враховують параметри 
Українського світу мірою власної зацікавленості (конфесійної належності, 
спільності, спорідненості, підлеглості, підпорядкованості, взаємодійної 
поєднаності тощо); в) зона винятковості або ж така мапа світу, у якій 
Український світ відсутній – «русский мир».  

Найефективніше толерантизація міжконфесійних відносин в Україні 
відбувається у партнерській взаємодії за умови перебування різноконфесійних 
суб’єктів в одному подійному потоці, подібному культурно-історіографічному 
дискурсі, в обставинах дієвої взаємодії з метою побудови спільного 
майбутнього, в якому б враховувались ціннісні параметри, спільні для цих 
відповідальних партнерів. Наприклад: капеланське співслужіння захисникам 
України на фронті, спільні проекти з волонтерської допомоги переселенцям із 
захоплених російськими загарбниками українських містечок тощо. Тут ці 
зацікавлені партнери переживають один досвід, мають спільну мету, у 
взаємодії спільно виробляють придатні механізми адаптації та перетворення 
наявного в належне згідно із конфесійними цінностями. 

 
5.2 МАЙБУТНЄ МІЖКОНФЕСІЙНОГО ДІАЛОГУ: 
ПОДОЛАННЯ УПЕРЕДЖЕНЬ (Людмила Филипович) 

 
 Міжконфесійний діалог, який ведеться останніми десятиліттями, 
переживає різні фази розвитку: від оптимістичних очікувань його успішності 
до песимістичних настроїв його безперспективності. Є підстави як для 
першої, так і для другої позиції. Але яке б майбутнє не чекало на цей діалог – 
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ледь помітне жевріння чи вражаючий розквіт – на заваді завжди стоятимуть 
спотворені нашими бажаннями і світоглядом, ерудицією і досвідом 
спотворені чи прозорі уявлення, що отримали назву стереотипів, про 
учасників цього діалогу. Оскільки діалог католиків і православних є чи не 
найбільш драматичним, пов’язаним із особистостями, котрі втягнуті в цю 
тривалу розмову, опертим на безліч несприятливих обставин, то його успіх – 
за умов взаємного сподівання на останній - залежить від того, чи вдасться 
подолати століттями напрацьовані хибні погляди, оцінки, відношення між 
Католицькою і Православною Церквами, між католиками і православними. 

Так природно складається, що все наше життя пов’язане із 
формуванням і функціонуванням стереотипів, які, з одного боку, 
систематизують та узагальнюють уявлення про світ, допомагаючи людині 
адекватно сприймати та інтерпретувати буття, а з іншого – консервують ці 
уявлення, що іноді заважає людині вписатися в нові умови життя. Історія 
породила чимало релігійних стереотипів, завдяки яким відбулося 
конституювання і збереження етносів, націй, релігійних спільнот, конфесій. 
Разом з тим неконтрольоване панування, а особливо використання цих 
стереотипів в теорії і практиці суспільного та індивідуального буття, 
призвело до ускладнень у функціонуванні етнорелігійних спільнот, до їх 
боротьби і навіть руйнації, в результаті чого зникли одні й з’явилися інші 
етноси, нації, релігії і Церкви.  

Реальність суспільства, в якому ми живемо, наповнена безліччю 
стереотипів - етнічних, політичних, гендерних, вікових, культурних, мовних, 
релігійних, які заважають набуттю новітньої ідентичності як колективним, 
так й індивідуальним суб’єктам. Стереотипи виникають, закріплюються, 
функціонують, знищуються, відроджуються і на буденному, і на 
теоретичному рівнях. Вони тісно пов’язані із міфами - і не тільки 
історичними, але й сучасними (соціальними, культурними, етнічними, 
релігійними тощо). На відміну від останніх, які є колективною формою 
узагальненого відображення дійсності у вигляді чуттєво-конкретних 
персоніфікацій і олюднених істот, що існують у свідомості як абсолютно 
реальні, стереотипи, будучи своєрідним способом уявлення про інших людей 
та їх оцінки у фіксованих і негнучких термінах, базуються на певних 
характеристиках тих чи інших груп людей, певним чином сприйнятих 
особливостей останніх, виходячи з вузьких припущень про їхнє походження, 
національність, расу, темперамент, здатність до мислення чи праці тощо 
[Див. 1].  

Не зупиняючись на причинах і механізмах формування стереотипів, що 
само по собі могло б стати цікавим дослідженням, зазначимо, що стереотипи 
виникають внаслідок взаємодії - випадкової чи регулярної, одномоментної чи 
постійної - різних етнорелігійних спільнот. Більшість стереотипів – 
історичного походження: подія, що колись відбулася і вплинула на 
формування якогось враження, тягнеться шлейфом позитивних чи 
негативних споминів і накладається на уявлення сучасного покоління. 
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Стереотип – це форма спрощення чи перебільшення якихось ознак групи 
людей, що подається стисло, небагатослівно, у вигляді короткого 
умовисновку. Саме тому частіше всього стереотипи розуміються як 
узагальнена перцепція перших вражень про якусь групу, яка вирізняється 
своєрідною, незвичною, іншою поведінкою, думками, мовою. І саме в такій 
якості вони можуть спровокувати упередження, фальшиві припущення щодо 
національних або релігійних ознак певної групи людей. Стереотип може 
існувати у вигляді спрощеної концепції, вульгаризованої думки або уяви, 
невідповідного дійсності зображення про якісь спільні для певної групи 
ознаки. Стереотипи частіше всього мають негативну конотацію, але є багато і 
позитивних стереотипів стосовно тих чи інших груп людей. Є стереотипи, які 
притаманні тільки якійсь одній культурі, циркулюють серед якогось одного 
народу чи групи людей, а є й такі, які присутні в багатьох культурах, 
переходячи з культури в культуру.  

Всі ці короткі характеристики стосуються і сучасних українських 
релігійних стереотипів, переважна більшість яких також родом з минулого. 
Напрочуд життєвими виявилися стереотипи, сформовані ще в дорадянський 
період, зокрема про єдність трьох братніх слов’янських народів та їхню 
генетичну православність, про прозелітичність католицизму та його 
ворожість щодо незахідних народів та некатоликів, про наявність особливої 
Східної політики Ватикану, метою якої є знищення православ’я та вселенське 
панування, про чужість протестантизму духові народу та його традиціям, 
зокрема про їх сектантськість та аполітичність, яка виявлялась в нібито 
антидержавницьких (антиімперіалістичних, антиросійських) настроях 
протестантів. 

Досі впливовими є радянські стереотипи, зокрема про духовну 
спільність та безрелігійність нової історичної спільноти людей – совєтського 
народу, в т.ч. й належного до неї українського, атеїстичність його духовних 
лідерів (Т.Шевченка, Л.Українки, І.Франка). Уява про релігію як 
недовговічний «духовний дурман і поработитель» будівника комунізму 
доповнювалася нав’язаними образами віруючих людей досоціалістичних 
епох, церква поставала як спільнота осіб похилого віку, неосвічених, 
відсталих. Уніати сприймалися як зрадники українського народу та слуги 
Ватикану, протестанти - як посіпаки американського імперіалізму, 
мусульмани як вороги християн, які готові знищити все, що не відповідає 
цінностям феодальних суспільств, іудеї як ритуалісти, які бездумно 
виконують обряди, віруючи в силу мертвих істин, які винні в розіп’ятті Ісуса 
Христа тощо. 

Але й в пострадянську епоху виникло і закріпилося в свідомості 
сучасної людини чимало стереотипів щодо релігійної сфери, зокрема про 
вроджену релігійність українця, яка переважає за своїм рівнем всі інші 
народи, про його архетипову православність, естетичну залежність від 
східного християнства, нездатність до раціонального сприйняття 
надприродного, про особливу прив’язаність до обряду, традицій і звичаїв, 
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про ненависть Богдана Хмельницького і козаків до католиків та іудеїв, про 
русифікацію галичан з боку РПЦ, про межовість України між різними 
країнами та народами, а відтак культурами і типами духовності, про 
особливу місію бути містком між між православ’ям і католицизмом тощо. 
Кожний із згаданих висловів не може вважатися абсолютно істинним і 
переконливим: виникає багато застережень, уточнень, пояснень. Незважаючи 
на це, можна виокремити найпоширеніші нині в українському суспільстві 
стереотипи. 

Активно експлуатуються в сучасній Україні стереотипи щодо 
католиків. Серед існуючих у масовій свідомості уявлень про католицизм, 
католицьку церкву знайдемо і такі, що продуковані буденною свідомістю, і 
такі, що закріплені в суспільній свідомості у вигляді концепцій, теорій, 
ментально-конфесійної норми.  

Переважна більшість антикатолицьких стереотипів є наслідком 
православної творчості. Щоб дізнатися про циркулюючі нині стереотипи 
щодо католиків, достатньо ознайомитися із православною літературою, 
заглянути на будь-який православний сайт, почитати інформаційні 
повідомлення про міжцерковні зустрічі, послухати інтерв’ю будь-якого 
православного ієрарха.  

Своєрідним переможцем у народному негативному сприйнятті 
католиків може бути функціонування в певних колах самого слова 
«католик», походження якого «любителі» останніх виводять від слова «кат» 
(укр., як пояснюється для неукраїномовних, «палач»). «Католик» намертво 
приріс до «поляка», і якщо немає як причепитися до сучасного поляка 
(дружній сусід, який підтримує Україну), пам’ять всяк посилається на 
історичного – пана, гнобителя, нищівника православ’я тощо.  

Зрозуміло, що після таких потрактувань католицизму та їх носіїв важко 
віднайти в Україні людину, а тим більше православну, яка б вважала 
католика братом. Нелюбов до католиків у переважної більшості українців 
невмотивована, якась підсвідома, нічим не аргументована, хіба що 
задавненими сумнівними історичними аргументами, закріплена традицією 
антикатолицької радянської пропаганди. І досі зберігаються - як релікти 
народної творчості та комуністичної ідеології - негативні висловлювання про 
Папу Римського, католицьких монахів, їх підступність у намірах і діях щодо 
українців.  

Як заноза в свідомості багатьох українців сидить враження про 
Ватикан як центр клерикального антикомунізму і «оголтелой борьбы» проти 
СРСР, як натхненника холодної війни проти соцтабору, як надійну опору 
капіталізму та імперіалізму, як організатора «крестового похода против 
коммунизма» тощо. Посилені завзятою антирелігійною пропагандою КПРС 
дореволюційні православні стереотипи щодо католиків стали чи не основною 
перешкодою для місіонерської діяльності римо-католиків в Україні на 
початку 90-х років м.ст., для відновлення тих нечисельних громад, які 
існували в часи Російської імперії. 
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Найяскравіше антикатолицькі установки культивуються в сучасних 
біляправославних інституціях, братствах, рухах. Навіть в середовищі 
освічених людей відкрито маніфестується чужість католицизму культурі і 
ментальності українського народу. «…Православ’я, яке ніколи не 
“відколювалося”, а є істинним продовженням заснованої Христом Церкви, 
зберегло найповніше дух любові Христової…», - пише Олександр Яровий, 
кандидат філологічних наук у статті «Два різні добра. Уявлення про добро: 
східна та західна перспектива» [Див. 2].  

Навіть поверхове знайомство із деякими джерелами дає можливість 
узагальнити стереотипові уявлення про Ватикан і Католицьку церкву. 
Ватикан звинувачують в тому, що він вважає весь світ місіонерським полем 
для католицької церкви, що він не рахується з тим, що існують території, які 
традиційно складають юрисдикцію помісних православних церков. 
Заявляється, що католицька експансія і прозелітизм – суть східної політики 
Ватикану, направленої проти православних народів. Вважається, що Ватикан 
розмиває кордони канонічної території православ’я, претендує утвердитися 
на Сході, духовно підпорядкувати собі потенційних віруючих православних 
християн. Ватикан, говорять, конкурує на чужих територіях із автохтонними 
християнськими церквами, а головно - з православними. 

Переважну більшість українців переконують в тому, що католицький 
Захід вороже налаштований щодо православного Сходу, а відтак будь-які 
ініціативи переговорів, діалогу, екуменічні заходи сприймаються 
громадською думкою як єресь, яку поширюють католики, що хочуть під своє 
крило зібрати всіх християн і стати над ними. 

Безумовно, завдяки присутності РКЦ в незалежній Україні, зростанню 
кількості її громад, діяльності католицьких орденів і священиків думка про 
католицизм істотно змінилася. Ті, які уважно спостерігають за релігійним 
життям в державі, відзначають руйнування багатьох стереотипів, особливо на 
Заході України, де налагоджена солідарна співпраця різних конфесійних 
громад. Схід, зокрема Дніпропетровськ, Харків, частково Південь, зокрема 
Одеса, зустрілися із складнощами у повернені культових споруд, що 
історично належали РКЦ. Не останню роль у конфліктах зіграли соціальні 
установки тих, хто знаходяться в полоні певних стереотипів щодо РКЦ і 
перебуває при владі. Тут панує думка про генетичну чужість католицизму 
духовності народу всупереч зростанню кількості віруючих-католиків і появі 
все нових католицьких громад. 

В українському суспільстві особливо популярними є антигреко-
католицькі стереотипи. Греко-католикам дістається і за те, що вони надто 
релігійні, і за те, що виразно національні. «Уніат», як і «бандера», до сьогодні 
в окремих регіонах України звучить як образа. Уніатство тривалий час 
вважалося ганебним дітищем Ватикану, змовою польських панів проти 
українського народу, засобом окатоличення і ополячення українців. Уніати 
подавалися слугами австрійського та польського магнатства, духовними 
наставниками українських буржуазних націоналістів. Персональним 
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нападкам піддавалися митрополити Андрей Шептицький і Йосиф Сліпий за 
їхні антирадянські настрої. Вкрай негативні стереотипи щодо греко-
католиків поширені переважно в незахідних областях України. Ще й нині в 
друкованих ЗМІ, і в Інтернеті, особливо московсько-православних, можна 
віднайти тисячі провокативних висловлювань, подібних тим, які живуть в 
інтернет-форумах та коментарях: «цель униатов - полное уничтожения 
Православия. Поэтому срочно нужно топить всех униатов в Днепре» 
(Валерий), «Украина должна быть православной, поэтому всех католиков, 
псевдо, греко и пр. – чемодан, вокзал, Магадан» (Игорь). 

Процес подолання стереотипів – надто складний і тривалий. Найскоріше 
звільнитися від негативного сприйняття греко-католиків, незважаючи на 
масштабну пропаганду радянської влади, вдалося Галичині, де за життя 
одного покоління (1946-1989) радянська влада сформувала проти уніатів як 
впливову православну громаду, так і вільнодумчий альянс інтелігенції. Після 
виходу з підпілля УГКЦ за ці майже 30 років повністю відродила свою 
структуру, інституції, парафії. Правда, збереглися деякі складнощі в 
утвердженні греко-католиків в центральних, південних і східних областях 
України. Можна як анекдот згадувати питання представників 
Севастопольської міської ради: «А греко-католики – це християни?» чи 
невирішеність питання про надання дозволу побудови греко-католицьких 
храмів в Луганській та Харківській областях, бо ж вони не християни. В 
умовах державного визнання принципу свободи совісті та віросповідань 
останнє виглядає надто дивним. Нічим іншим, як засиллям застарілих 
релігійних стереотипів такі речі пояснити не можна. На відміну від Галичини, 
де антиуніати використовують конфесійні та історичні аргументи на захисті 
своїх релігійних прав, східні борці проти унії оперують ідеологічними і 
політичними важелями, які були в ходу ще в тоталітарні часи. 

Не вільні від стереотипного сприйняття і православні. 
Найпопулярнішим стереотипом є уява про Україну як православну державу. 
Хоч жодний законодавчий акт і не фіксує державний статус Православної 
Церкви, остання (донедавна й УПЦ КП) прагнула поводити себе як 
надбудовний духовний елемент держави. Сама Церква не заявляє про те, що 
православ’я є державною релігією, але деякі добровільні ідеологи і партійні 
лідери, що підтримують православну церкву, озвучують такі думки. 
Ініціативи й діяльність вищої світської влади щодо одержання Томосу на 
встановлення помісної православної церкви тільки підсилила стереотип 
державності православ’я. Православ’я подається як виключно позитивна сила 
в історії народу, з відродженням якої пов’язують духовне майбутнє України. 
Православність автоматично сприймається як українськість і навпаки. Для 
самоідентифікації українців, яких 70 років переконували в їхніх генетичній 
безвірності, сама думка про дотичність до християнської, зокрема 
православної, ойкумени видалася чи не найреволюційнішою з усіх 
демократичних гасел післягорбачовської перебудови. В процесі віднайдення 
своєї тожсамості, коли потрібно було повертати вкрадені іншими державами 
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історію, мову, культуру, цінності, майбутнє, ця ідея виявилася 
конструктивною, оскільки допомогла багатьом добудувати, а для деяких і 
наново вибудувати свою культурну ідентичність, де релігія відігравала роль 
ядра, навколо якого утворювалася вся культура українців. В усвідомленні 
історичності і духовності українського народу цей стереотип, який пережив 
декілька етапів у своєму формуванні, врешті вписався у запропоноване 
зовсім національно не орієнтованого Л.Кучми гасло «Україна – не Росія». 
Але такого рівня усвідомлення замало для повноцінної культурної 
ідентичності. У конфесійних вимірах тожсамість України врешті 
концептуалізувалася у формулу: самостійна частина спільного православного 
простору. Як складова Вселенського православ’я, Українська Православна 
Церква все ще шукає своє історичне лоно, з якого народилася і Київська 
церква, і Київська митрополія, і Московський патріархат, і Київський 
патріархат.  

В православній свідомості переважно на буденному її рівні і досі, 
навіть після отримання Томосу, панують уявлення про канонічність тільки 
того православ’я, що знаходиться в євхаристійній єдності із РПЦ, а відтак всі 
інші православні – не благодатні і розкольники. І ці стереотипи здолати 
православній свідомості навіть складніше, ніж католикам, протестантам та 
віруючим інших віросповідань. 

Основний дискурс в сучасних ідентифікаційних пошуках-дискусіях в 
Україні – це жорстка, нав’язлива, мрійливо-романтизована демаркація 
християнського Сходу і Заходу. Переважна більшість дискутантів 
переконана, що Православний Схід протистоїть агресивному Заходу, а отже 
католикам і протестантам. «Західна безбожна й антилюдяна духовна отрута 
заливає східні простори…». «Явище папізму з його зовсім необмеженою 
владою не йде з московитами ні в яке порівняння!» [Див. 3]. Чи не єдиною 
церквою в Україні, яка прагне здолати цей розподіл, є греко-католики, які 
живляться вірою в свою особливу роль в об’єднанні християнського Сходу і 
Заходу, в постання їх спільноти як містка між берегами християнства. 

В пошуках своєї ідентичності населення України сьогодні продукує 
переважно ексклюзивістські стереотипи, які виключають певну спільноту з 
устабілізованих культурних ареалів. В умовах ослаблення власної традиції, 
занепаду аж до відсутності стійких навиків вироблення своєї культури, мови, 
духовності більш оптимальними видаються інклюзивістські стереотипи, які б 
замість непродуктивного виокремлення і унезалежнення від усіх і вся були 
замінені креативним ототожненням себе із історично успадкованими і 
відомими релігійними системами, якщо останні гармонійно включають 
особистість і спільноту до космосу людської культури. Але різнополюсна 
орієнтація певних регіонів, в залежності від їх розташування та конфесійних 
пріоритетів фактично спрямована на розхитування релігійної геополітичної 
ситуації. Традиційна карта розміщення послідовників тих чи інших релігій 
або конфесій піддається істотному перегляду, що не вирішує, а скоріше 
ускладнює проблему ідентифікаційної належності України. 
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Майбутнє католицько-православного діалогу, порозуміння між 
католиками і православними не тільки в масштабах України, а й світовому, 
залежатиме від здатності християнських церков звільнитися від віками 
прищеплюваних уявлень про неповноту конфесійних віровчень, про 
неблагодатність конфесійних обрядів, про неканонічність релігійних лідерів. 
Ніхто не очікує відмови від догматичних основ віросповідань, але спільність 
походження та історії, виконання заповідей і життя за Христом закликає до 
оновлених підходів у розуміння вартості і необхідності міжхристиянського 
спілкування, в сходження до того ОДНОГО, про яке мріяв Ісус Христос. 
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5.3 ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОУКРАЇНСЬКОСТІ  
РЕЛІГІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ (Олег Бучма) 

 
Нинішні суспільно-політичні процеси у світі й Україні створили 

загрози й кинули черговий виклик молодій українській державі. То ж щоб 
виявити свою мобільність, маневреність, стійкість до різноманітних викликів 
і загроз національній, державній, релігійній безпеці в умовах світоглядного 
протистояння та перемогти у жорстокій боротьбі з антиукраїнськими 
ідеологічними конструктами, що спрямовані на знищення української 
державності як ідеї й історичного та юридичного факту, держава Україна має 
випрацювати дієвий правовий механізм забезпечення культурно-
цивілізаційного поступу України на мікрорівні (розбудова соціально-
правової держави, становлення національної свідомості, відродження ідеї 
національної духовності, утвердження пріоритету загальнолюдських 
цінностей в державному управлінні) і входженню до нової макроструктури в 
якості рівно- і повноправного члена світового співтовариства. Однією із 
важливих складових цього правового механізму має бути проукраїнське 
спрямування релігійного процесу в Україні.  

На перетині релігійного, державного і правового процесів є 
уможливлення становлення загальнолюдських ціннісних орієнтацій і 
духовних перспектив шляхом усунення протиріч у духовному житті і 
подолання морального і правового нігілізму. 

Важливим чинником, що може функціонально вплинути на 
збалансування громадянського суспільства і держави є релігія (церква). Для 
здійснення цієї функції в Україні, практично в межах правового поля, 
створені всі можливості: церква в суспільстві відокремлена від держави, а 
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школа від церкви. З іншого боку, держава не може втручатися у внутрішньо-
церковні справи, канонічну діяльність, самоуправління релігійних спільнот; 
не може здійснювати державно-правовий контроль, примус у сфері 
релігійних відносин. Однак при цьому держава забезпечує охорону законної 
діяльності релігійних організацій та захист прав віруючих, здійснює правову 
регламентацію діяльності релігійних організацій та контролює дотримання 
ними встановлених нею законів. Правовий режим церкви в Україні 
визначений Конституцією України і деталізований в інших законодавчих 
актах української держави.  

Власне, сам факт прийняття Конституції України 28 червня 1996 року є 
актом усвідомлення “відповідальності перед Богом” (Конституція України. - 
Преамбула), що є підтвердженням значимості релігійного чинника не тільки 
в історії українського державотворення та сучасного її стану, але й його ролі 
у поступі українського суспільства в майбутнє. Передусім констатовано, що 
держава сприяє консолідації і розвиткові релігійної самобутності всіх 
корінних народів і національних меншин України (КУ. - Ст. 11). Це є 
ознакою релігійного плюралізму. Гарантоване право на свободу світогляду і 
віросповідання та закріплений правовий режим Церкви в Україні: “Церква і 
релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від 
Церкви” (КУ. - Ст. 35). Заборонена діяльність політичних партій, що 
розпалюють релігійну ворожнечу (КУ. - Ст. 37). Обов’язки держави щодо 
релігійних організацій та обов’язки релігійних організацій перед державою і 
суспільством визначені окремо ще в законі України “Про свободу совісті та 
релігійні організації”. Зв’язковою ланкою між Церквою і державою, сказано в 
ньому, є Державний орган у справах релігії, який має забезпечувати 
проведення державної політики щодо релігій і Церкви (ПСС та РО.- Ст. 30). 

Звернемо увагу на те, що задекларована рівність конфесій перед 
законом чинна лише в державно-правових відносинах. Про рівність релігій у 
суспільно-політичній сфері можна говорити з певною долею умовності. У 
суспільстві різні конфесії не завжди отримують однакове визнання серед 
громадян, адже історично його доля може бути пов'язана з певною 
конфесією. Так, історично Україна тісно пов’язана з Православною Церквою 
і її віровченням. Тому не випадково переважна частина її населення релігійно 
ідентифікують себе з православ’ям. Значимість цієї конфесії в історії, 
культурі, державності, моральності, наступності традицій українського 
суспільства не могла не бути відзначеною і на законодавчому рівні. Так, 
кодекс законів про працю України визначив такі Православні релігійні свята 
– Різдво Христове, Пасха (Великдень), Трійця, - як святкові і не робочі дні 
(Ст. 73). Проте, зважаючи на багату палітру, поліконфесійність українського 
суспільства та проголошений релігійний плюралізм з гарантіями рівності, в 
цьому ж законодавчому акті закріплено: ”за поданням релігійних громад 
інших (неправославних) конфесій, зареєстрованих в Україні, керівництва 
підприємств, установ, організацій надає особам, які сповідують відповідні 
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релігії, до трьох днів відпочинку протягом року для святкування їх великих 
свят з відпрацюванням за ці дні ” (Ст. 73). 

Законодавцем закріплені і певні переваги релігійної діяльності 
порівняно з політичною. Так, Закон України “Про збройні сили України”, 
обмежуючи політичну діяльність у Збройних Силах, гарантує кожному 
військовослужбовцю право сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати 
ніякої, уможливлює відправляти, одноособово чи колективно, релігійні 
культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність з додержанням вимог 
Конституції України та законів України (Ст. 17). З метою подолання 
негативних наслідків державної політики щодо релігії і Церкви, Закон 
України “Про альтернативну (невійськову) службу на основі Конституції 
України” (Ст. 35) визначив організаційно-правові засади альтернативної 
(невійськової) служби, право на яку “мають громадяни України, якщо 
виконання військового обов’язку суперечать їхнім релігійним переконанням і 
ці громадяни належать до діючих згідно із законодавством України 
релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю” 
(Ст. 2). 

Саме тому сусідня держава-агресор, це б то Росія, активно 
використовує православний чинник у гібридній війні з Україною. Держави 
СРСР не існує, але Російська Федерація, як наступниця зниклої 
комуністичної держави, продовжує претендувати не лише на матеріальний 
простір, а й духовно-релігійний простір своєї попередниці, яка так само 
ніякого права на ці простори не мала, бо аналогічно була нащадком 
зруйнованої у 1917 році Російської Імперії.  

Імперія, яка століттями була, за оцінками В.Лєніна, «тюрмою народів», 
націй, етносів, культур та ін., впала й розбилася на уламки. Але уламки тієї 
імперії – це ті народи (у тому числі й українці), які були колись в ній 
поневолені і знедолені, а зрештою отримали шанс будувати нове своє вільне 
й щасливе самостійне майбуття.  

У 1917 році все більшої гостроти набули визвольні змагання 
українського народу. Серед політичних шукань державного будівництва 
молодої України чільне місце посіли пошуки самостійно впорядкованого 
духовно-релігійного облаштування нової держави, а саме – самостійної, 
повноцінної Автокефальної Православної Церкви, що мала б стати духовним 
провідником народу через усі перешкоди до замріяного тисячолітнім 
поступом суспільного ідеалу. 

Україна стала особливо багатою на досвід шляхів (трагічних і 
героїчних) боротьби за національне звільнення, будівництво держави і 
творення своєї Автокефальної Православної Церкви. Тут було випробувано: 
Центральна Рада, Гетьманат, Директорія, сподівання на допомогу зовнішніх 
сприянь. Але це завдання не було виконане повною мірою. Міжпартійні та 
міжособистісні суперечності унеможливили в той час не лише створення 
Української Помісної Православної Церкви, а й відтягнули майже на століття 
становлення власної суверенної держави. 
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В подальшому, коли Україна перебувала у складі Радянського союзу 
ми маємо інші (насамперед негативні) історичні приклади. Це й 
проголошення войовничого атеїзму, коли руйнували культові споруди, 
закривали церкви і перетворювали їх на складські приміщення, предмети 
культу, витвори церковного мистецтва конфіскували і продавали за кордон, 
священнослужителів відправляли до таборів, у заслання або позбавляли 
громадянства й взагалі висилали з країни.  

Період сталінізму трагічно позначався на культурному і релігійному 
житті тих націй і народів, які входили до складу Радянського Союзу, і які 
забезпечували життєвий простір нововідродженої Російської імперії. А їй не 
потрібними і навіть ворожими були будь-які прояви національних релігійних 
і культурних ідентичностей, рис і самобутностей. Тому величезні зусилля і 
засоби були кинуті державою на боротьбу з ними. У цьому контексті 
трагічною була доля й українського народу, його культурно-історичного 
поступу. Друга світова війна ненадовго відтягнула час остаточної нівеляції 
національної самобутності і одвічних сподівань на власну суверенну і 
незалежну державу. Чи не останнім інтитуційованим виразником цих ідей 
залишалася Українська Греко-Католицька Церква, бо українське православ’я 
докорінно винищене оросійщилося або, краще сказати, стало радянським. 
Тим паче, що релігія в людській історії “виявляє насамперед через її 
національний контекст. Вона покликана формувати у представників певних 
етносів осмислене уявлення про їх національну ідентичність, захищати її, бо 
ж ігнорування останньої призводить до дезорієнтації особи в її суспільному 
бутті, а то й суспільної нестабільності”. Про все це пише А. Колодний  у 
своїй праці  «Україна в її релігійних виявах» (Львів, 2005)  

Релігійні норми можуть бути засобом інтеграції, консолідації, 
збереження і відтворення нації. Проте виконання цих функцій на благо однієї 
нації може призвести до руйнування засад національного буття іншої. Так 
професор А. Колодний визнаючи, що релігії взагалі не існує, слушно 
зауважує: “Це лише філософи і теологи дають узагальнююче її визначення і 
характеристику. Релігії поділяються на природні, національно-державні і 
світові. Але всі вони, функціонуючи в певному географічному, соціальному, 
побутовому та культурному середовищі, з необхідністю здобувають 
специфічне етнічне забарвлення. Так, немає православ’я взагалі. Догматично 
воно єдине, але у всьому іншому – національно самобутнє. Нав’язане 
Москвою “руське православ’я є по суті російським”(Там само – С.221). Так 
Радянська влада, коли дещо захиталася задля самозбереження перейменувала 
на “руське”, “саморозпустила” Українську Автокефальну Православну 
Церкву і організувала “входження” українських греко-католиків до нібито 
“матірної” Руської Православної Церкви (Там само). 

На основі партійних документів, які фактично виконували роль законів 
вибудовувалася відповідна система права, а церковні інституції реально 
перетворювались на придаток державного механізму, а їх релігійна діяльність 
переслідувала далеко не релігійні цілі. Відомий релігійний діяч, правозахисник 
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Гліб Якунін зазначав: “Московська патріархія ... що формально зберегла 
спадковість єпископату від історичного православ’я, використовуючи 
традиційні Богослужіння й образи ... фактично являлась підрозділом 
держбезпеки, головною функцією якої було обслуговування тоталітарного 
комуністичного режима ... принципи її організації теж не могли бути 
соборними, тобто відкритими для віруючих, для всеоб’ємної участі всіх 
православних християн у справах церковних. Побудова Патріархії відбувалась 
по іншим канонам, унаслідок чого з’явилась і по цей день існує воєнізована 
структура: симбіоз КДБ й дореволюційного Святійшого Синода”. Цей симбіоз 
описав Гліб Якунін у самвидаві «Подлинный лик Московской Патриархии». 

З проголошенням незалежності реалізувалося право українського 
народу на самовизначення, передбачене Статутом ООН та іншими 
міжнародно-правовими документами. Відтак, Україна перейшла від 
формальної суверенності до реальної міжнародної правосуб’єктності та 
увійшла в складну систему світового політико-правового простору, 
окресленого глобалізаційним контуром. 

Відзначимо, що за роки незалежності Україна зробила певні кроки в бік 
підвищення якості впливу права на релігійний процес в Україні. Разом з 
позитивними змінами в правовому регулюванні суспільно-релігійних 
відносин в Україні існує низка організаційних, нормативних, процесуальних 
та інших питань, що гальмують забезпечення проукраїнськості релігійного 
процесу. Тому вони потребують комплексного опрацювання. Зокрема це 
пов’язано з тим, що: 

- нормотворча діяльність в релігійній сфері нерідко здійснюється за 
відсутності загальнодержавної системності, шляхом фрагментарного 
вирішення наявних проблем в окремих законах та інших правових актах; 

- різні правові акти, що регулюють суспільно-релігійні відносини, 
приймалися впродовж 24 років без достатньої узгодженості понятійно-
категоріального апарату і застосовують ряд термінів, які неоднозначно 
сприймаються суб’єктами суспільних відносин (у тому числі правових і 
релігійних); 

- відсутнє спеціальне законодавче регулювання суспільно-релігійної 
діяльності, що призводить до правопорушень та соціальних конфліктів у 
державно-церковних та міжконфесійних відносинах; 

- норми законодавства, що стосуються релігійного сегменту суспільної 
реальності потребують подальшої гармонізації з положеннями відповідних 
стандартів країн Європейського Союзу, розробки і введення правових 
механізмів реалізації людиною релігійних прав;  

- недостатньо врегульованими є проблеми забезпечення релігійної 
безпеки, протидії правопорушенням та юридичної відповідальності в 
релігійній сфері. 

Відтак, за цих умов нагальними є:  
- кодифікація законодавства України, що стосується регулювання 

суспільно-релігійних відносин; 

285



 
 

- законодавче забезпечення реалізації національної ідеї в 
державотворчому процесі, підтримки української мови як державної, 
запобігання процесу її витіснення та сприяння збереженню культурної, 
мовної, релігійної самобутності національних меншин і корінних народів 
України; 

- правове забезпечення проукраїнськості релігійного процесу, 
подальше сприяння утвердженню Української Помісної Православної 
Церкви; 

- вдосконалення юридичного механізму забезпечення 
національної, інформаційної та духовної безпеки держави й суспільства, 
безпеки людини в інформаційній сфері. 

Особливого звучання це набуває в контексті сучасної суспільної 
ситуації, що характеризується загостренням проблем національної, державної 
і духовної безпеки. Адже право і релігія – важливі підсистеми сучасного 
суспільства, що перебувають у функціональних взаємозв’язках між собою та 
з іншими суспільними підсистемами і суспільством у цілому. Обумовлення 
правовими нормами релігійних змін, трансформацій, їх концентроване 
виявлення у релігії, а з іншого боку зворотній вплив релігії на право 
(творення правових норм у відповідь на потреби релігійної сфери 
суспільного життя) засвідчує важливість і нагальність вирішення окреслених 
проблем.  

В умовах руйнації і розпаду монолітної системи взаємозв’язків між 
соціально-економічними, політичними і соціокультурними структурами в 
державі роль консолідуючого чинника за певних обставин може виконати у 
певному своєму конфесійному вияві релігія, яка, охопивши різні сфери 
людського буття (окрему людину-особистість, сім’ю, виховання тощо) була б 
каталізатором створення системи саморегулювання стосунків людини з 
навколишнім світом.  

Першим кроком і прикладом цього, на наш погляд, стала Революція 
Гідності, де виявилися й ознаки творення в Україні громадянської релігії, в 
якій, на влучну думку проф. А. М. Колодного з його праці «Історіософія 
релігії»  “своєрідно переплітаються національна політична культура і 
традиції релігій, які існують в країні. В ній має місце… обожнення 
національних цінностей, видатних національних діячів, національної історії 
та національних ідеалів…Бог цієї релігії постає скоріше в ролі якогось 
гаранту суспільного порядку, закону і права, а не милосердної істоти, 
затурбованої посмертним буттям людини”.  

Зауважимо, що сучасну релігійну ситуацію, яка характеризується 
станами контакту, зіткнення і конфлікту можна вважати кризовою. Кризові 
процеси у релігійній сфері супроводжуються відтворенням старих усталених 
стереотипів і догм, нетерпимістю, перебільшеною критикою щодо інших 
поглядів, вірувань, конфесій тощо, відсутністю самокритичності, 
месіанством (претензією на абсолютну істину) та фактичним сповідуванням 
подвійної моралі. Це, в свою чергу, призводить до загострення як між- так і 
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внутрішньо-конфесійних відносин, роз’єднання церкви і суспільства, релігії і 
національної культури, сприяє суспільній дезінтеграції. 

Вихід з такого становища можливий із встановленням міжцерковного 
діалогу та діалогу між державою і церквою, які будувалися б на принципах 
толерантності, взаємоповаги, порозуміння, дотримання свободи совісті та 
права вибору. А для цього необхідне створення усталеної світоглядної 
позиції на засадах релігійного плюралізму, яка орієнтувала б не на феномен 
релігійної відмінності, а на формування нової цілісності як поліфонії 
багатоманітності релігії, в основі якої (цілісності) має стати ціннісне єднання 
«Людина – Нація - Держава». І тут заключне слово залишається за нормами 
права і не лише за Буквою, а й за Духом Закону. 
 
 

5.4 НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ: 
пропозиції релігієзнавців до його Платформи (Анатолій Колодний) 

  
ВУТ «Просвіта» оприлюднила в 2017 році  підготовлену нею 

Платформу національно-патріотичного виховання. Загалом схвалюючи її 
проект, українські релігієзнавці при доопрацюванні радять врахувати:  

1. Євромайдан по новому актуалізував питання незалежності України. 
Якщо до нього йшла мова просто про територіальну незалежність країни, що 
виокремилася до своєї самобутності із колоніальної Московської імперії, але 
ще збереглася в межах так званого «русского мира», якогось СНД, то Майдан 
наголосив на необхідності вже й національної незалежності, розбудови 
власне Української України. Проте післямайданівська влада настирливо 
ігнорує це різними гаслами типу «Єдина Україна – Единая страна». 
Назвавши Майданівські події Революцією Гідності, вона перевела розбудову 
України в гуманістичний аспект, забувши національні вимоги цієї революції, 
а саме - необхідність утвердження Гідності Українця, національної Гідності 
України, що віками плюндрувалося. Майдан – це національно-демократична 
революція. Засвідчення не Гідності моральної, а національної. Український 
народ пробудився до статусу суб’єкта історії. Відтак Майдан не слід зводити 
лише до демократичних змін. На перше місце ним були поставлені 
національні питання, наша національна безпека. Це засвідчує той факт, що 
кожний майданівський день починався із співу: «Ще не вмерла Україна» і 
«українцям усміхнеться доля». Над ним майорів український прапор. То ж 
мова має йти не лише про виховання міцної української політичної нації, а й 
про виховання українсько-етнічної нації, про просин українців до величних, 
саме українських перетворень, до утвердження української мови як єдиної 
мови офіційного життя країни, мови української державності. 

2. Хоч на теренах нинішньої України українці є домінуючим етносом, 
але тут проживають представники й інших народів, для яких українська 
земля стала рідною, українська держава своєю: вони налаштовані її захищати 
і захищають в рядах бійців АТО (тепер ООС) від загарбника і сепаратистів. 
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Відтак треба відрізняти поняття українського патріотизму від поняття 
національно-українського патріотизму. Якщо для перших святинями 
постають Український Герб і Прапор, українська земля та ін., то виявом 
патріотизму для других буде Гімн України, українська мова і пісня, власне 
українська історія. Це слід враховувати в процесах патріотичного виховання і 
не протиставляти їх. Якщо перше передбачає формування української 
політичної нації, то друге – формування також і української етнічної нації: з 
українця за паспортом маємо творити українця з українською душею, що є 
складовою процесу національної самоідентифікації. І для перших і для 
других мають однозвучно сприйматися слова Гімну: «Душу й тіло ми 
положим за нашу свободу».  

3. Основою патріотичного виховання має бути не тільки утвердження 
національної ідеї, а насамперед формування в українців національної 
ідентичності, українсько-національної самосвідомості. Для них святинями 
мають бути не лише українські національні символи – Прапор, Гімн, Герб, а 
й жертовні борці протягом історії за свободу України, святині національної 
історії, українські природні святині – Дніпро, Карпати, Тарасова гора в 
Каневі і безмежний степ, національні конфесійні і обрядові традиції, наші 
пісня і вбрання, бандура і трембіта тощо. Апостолом нації має поставати 
Великий Кобзар – Тарас Шевченко.  

4. Національними конфесіями в Україні, а відтак мати у своїй офіційній 
назві прикметник «Українська», можуть визнаватися ті, які шанують 
українську обрядову традицію, користаються українською мовою, 
непідвладні зарубіжним конфесійним центрам, формують українську 
національно-патріотичну свідомість і включені в процеси українського 
національного відродження, надають духовну підтримку Українській державі 
у її боротьбі із загарбником і сепаратистськими рухами. На останній час 
такими поставали Українська Православна Церква Київського Патріархату, 
Українська Автокефальна Православна Церква, Українська Греко-
Католицька Церква, Українська Лютеранська Церква, деякі рідновірські і 
протестантські конфесії. Патріотично діє Духовне Управління мусульман 
України УММА.  

5. Національну свідомість потрібно виховувати не лише шляхом 
пошанування героїв наших поразок і втрат, місцин зради українців 
(Батурин, Чигирин, Берестечко, Крути та ін. ), не на плачі за загиблими (на 
полях АТО із-за порошенківської тактики «тиші» знищено вже тисячі 
українців, а ще більше маємо поранених), бо ж це принижує нас, а на 
бойовій звитязі, перемогах козацтва, українських вояків, героїці УПА й 
АТО-ООС тощо. Не тільки плакати треба по втратах минулого, а й 
возвеличуватись на наявних, але сплюндрованих і забутих подіях нашої 
історії. Спрямовувати всі зусилля на написання правдивої історії України, 
вилучення її з того контексту, в якому вона подавалася московськими 
істориками. Підготувати до видруку серію книг «Видатні постаті 
української історії», утворити авторський колектив із провідних істориків-
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українців для написання неспотвореної історії України, підготовки 
шкільного і вузівського підручників «Історія України».  

6. Виключити прагнення і можливості російським фюреру В.Путіну і 
патріарху РПЦ Кирилу привласнити події християнської історії України, 
зокрема хрещення князя Володимира в Херсонесі, для формування вчення 
про «Кримоправославіє» і однопорядковість «Київської володимирової 
купелі» із Новгородським і Суздальським хрещенням, наступним постанням 
«Москви як Третього Риму» тощо, привласненням Москвою Києво-
Могилянської Академії і велета українського богослів’я митрополита Петра 
Могили. Не допустити надання Московським Патріархатом ставропігії 
українським духовним святиням – Києво-Печерській і Почаївській Лаврам, 
що виведе їх із духовного поля України, перетворить в центри (а це й нині 
вже наявне) неукраїнської духовності. Товариству «Просвіта» разом із 
інститутами Академії наук та українськими Церквами провести цикл 
всеукраїнських конференцій з теми «Християнство в історії України». 

7. Мова – душа народу. Використовуючи в богослужбовій і 
проповідницькій практиці, навчальному процесі в духовних навчальних 
закладах, у друкованих виданнях і ЗМІ переважно російські мову, конфесії 
України тим самим ігнорують державну мову нашої країни, сприяють 
зросійщенню своїх вірян, чим стають на перепоні процесам українського 
національного відродження, формування національної самосвідомості в 
українців. Враховуючи те, що державною мовою в Україні є українська, 
владним органам слід наголосити на цьому керівництву конфесій і при 
можливій перереєстрації їх та їх засобів масової інформації ввести таке 
положення до їх статутів. Це має виявлятися конфесіями не як поважання чи 
побажання, а як обов’язковість, якої, згідно Конституції України, мають 
дотримуватися всі громадські організації, в тому числі й релігійні. 

8. Обласні організації товариства «Просвіта» мають сформувати свої 
молодіжні осередки у всіх вищих навчальних закладах. Підготувати із 
студентського середовища мобільні агітаційно-пропагандистські загони, 
завданням яких має бути навчання питанням української історії і духовності 
у всіх трудових колективах, розробка плакатів настінної агітації, підготовка і 
видрук серій національно-патріотичних брошурок, проведення тематичних 
вечорів і лекторіїв, контроль за дотриманням законодавства про державність 
української мови, збір і направлення бійцям АТО-ОСС бібліотечок 
української літератури тощо. Товариству «Просвіта» разом із товариством 
«Знання» і вузівськими Вченими Радами вирішити питання формування 
лекційних груп з національно-патріотичної тематики для поїздки в зону 
бойових дій. 

9. Підготувати для українських вояків зони АТО тематичні бібліотечки 
з української історії, культури, про видатних українських історичних і 
культурних діячів тощо. Формувати і передавати через волонтерів у зони 
АТО бібліотечки, пресові підшивки та інші читабельні матеріали. 
Відділенню релігієзнавства НАНУ підготувати для бійців АТО-ООС 
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бібліотечки «Українська історія, Майдан і Церква» та «Історія українського 
християнства». 

10. Враховуючи те, що Московсько-Православна Церква України, діючи 
на догоду своєму Московському Центру і владі Путіна, не засудила 
московського агресора, обмежується якоюсь абстрактною проповіддю миру, 
урівнюючи в такий спосіб, з одного боку, вояків- москалів і сепаратистів, а з 
другого – українських бійців, що обстоюють незалежність і територіальну 
цілісність України, здобутки Майдану, не допускати (або ж ретельно на 
українськість інспектувати) до капеланства священиків цієї Церкви, бо ж вони, 
діючи за повчанням свого опікуна митрополита Августина «з очікувань 
московської команди», будуть «ще вірити в Росію» (з його слів у Москві), 
працювати не на безпеку України, а на її небезпеку. Провести перевірку на 
лояльність Україні ті протестантські і неорелігійні спільноти, які настирливо 
зберігають свою євроазійськість, керуються московськими центрами. 

11. Згідно з Конституцією України і Закону про свободу совісті релігійні 
спільноти не мають права займатися політичною діяльністю. То ж в разі 
порушення цих вимог законодавства слід порушувати питання про зняття їх з 
офіційної реєстрації. Ця вимога стосується і особи служителя культу, коли він 
діє як громадянин і вдається до явно антиукраїнської діяльності. Відтак ніякий 
клобук чи ряса не мають захищати священика чи пастора від кримінальної 
відповідальності, коли він виявляє свою москальську закоханість, в проповідях 
закликає до невизнання законності української влади, протидії національному 
відродженню і європейській орієнтації України, пропагує російські державні 
цінності типу «Православие – Самодержавие – Народность», галасує за 
відродження московської монархії начолі з російським царем тощо. Вороги 
України мають поповнити в’язниці, якщо при цьому вони є ще й 
священнослужителями. Це ж стосується і антиукраїнської діяльності церковних 
братств, антиукраїнського змісту видруків церковної преси тощо.  

12. Міністерствам молоді й освіти вирішити питання утворення дитячих і 
молодіжних національно-патріотичних організацій, визначивши основною 
метою їх діяльності формування української самосвідомості, урізноманітнення 
форм роботи з дітьми, зорієнтованих на виховання українського патріотизму, 
відданості Україні, її народу. 

13. Відійти від наявного абстрактно-статистичного інформування ставки 
Верховного Головнокомандуючого про щоденну кількість загиблих і поранених 
в зоні так званого АТО-ООС, а поіменно називати воїнів-героїв, які патріотично 
віддали своє життя у боротьбі з московським агресором, Це для того, щоб в 
такий спосіб не лише гідно вшанувати покійних героїв, а й убезпечити від 
зайвих переживань тих, чиї рідні знаходяться в зоні АТО-ООС. 

14. Вирішити питання обладнання Меморіалу української слави на 
території Софії чи біля її головного входу. Перенести до Меморіалу поховання 
Патріарха Володимира (Романюка), а також із зарубіжжя прах видатних 
українців Бандери, Петлюри, Драгоманова та інших. 
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15. Замінити на щиті Матері-Вітчизни, що розміщений на Музеї Другої 
світової війни, герб СРСР на Герб України. Він буде своєрідною засторогою 
Москві «Не лізь».  

Враховуючи зростання впливу релігійного чинника у різних сферах 
суспільного і духовного життя країни, застарілість наявного законодавчого 
регулювання державно-церковних відносин, діяльності релігійних 
організацій при виконанні ними своїх всезростаючих соціальних функції, а 
водночас зорієнтованість деяких з них всупереч національним інтересам 
України, розбудові її державності і формуванню власне української 
духовності, постаючи загрозою національній і релігійній безпеці, 
рекомендувати:  

Міністерству юстиції і Міністерству культури з його 
Департаментом у справах релігії та національностей 

1). Щороку видруковувана Департаментом у справах релігії картина 
релігійної мережі України не дає повної її картини, зокрема й із-за того, що в 
Україні наявна чомусь узаконена необов’язковість реєстрації релігійних 
спільнот. Деякі конфесійні спільноти вже зникли, але про ці зміни ніхто не 
інформує. Скажімо, існують різні за профілем навчальні заклади в конфесіях, 
але вони в статистиці позначаються просто одиничкою. При реєстрації нових 
конфесій береться до уваги просто наявність їх спільнот без попереднього 
всебічного аналізу віроповчальних, обрядових та організаційних їх 
особливостей, зокрема міжконфесійних зорієнтованостей, ставлення до 
національного і духовного відродження, до суверенності України, її 
територіальної цілісності, безпеки тощо.  

2). Деякі конфесії у своїй назві мають слово «українська», хоч власне 
чогось українського у них немає (навіть навпаки, як в Українській 
Православній Церкві (далі – УПЦ), яка є явно антиукраїнською 
організацією): вони діють просто «в Україні», що й треба фіксувати у назві. 

Все вище означене актуалізує питання перереєстрації всіх релігійних 
спільнот України. Ті, які не бажають мати офіційну реєстрацію, все одно 
мають просто поінформувати органи влади про свою наявність: в державі не 
мають існувати якісь підпільні організації, в тому числі й релігійні. Деякі 
спільноти йдуть на реєстрацію під назвою «релігійна», щоб одержати пільги 
при комунальних оплатах, а чи ж відверненні від військової служби своїх 
членів. Це також треба якось обумовити в новому Законі. 

3). Всеукраїнські центри мають одержати свою офіційну реєстрацію в 
Києві (і то при наявності спільнот конфесії в більш як половині областей, до 
такої кількості спільноти реєструються на обласному рівні і всеукраїнського 
свого центру не мають). Окремі парафії, місії, монастирі тощо реєструються 
на місцевому рівні. До республіканського рівня реєстрації віднести ще місії, 
братства, духовні навчальні заклади. При реєстрації і перереєстрації (яка має 
проводитися в кожні 5 років) враховувати досвід діяльності конфесії в 
суспільній сфері, налаштованість їх на толерантні міжконфесійні відносини, 
сприйняття держави і необхідність дотримання її безпеки тощо. 
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4). Законодавчо треба визначити не тільки діяльність конфесій, а й їх 
місій і братств, бо ж інколи керівництво Церков відхрещується від них. Так, 
діяльність братств Української Православної Церкви МП відкрито і відверто 
є антиукраїнською, небезпечною для українського поступу країни, але 
керівництво УПЦ МП заявляє, що вони до свого ж братства ніякого 
відношення не мають. Те ж саме варто зауважити і щодо газетних видруків 
конфесій, взагалі їх ЗМІ. Вони мають бути поза політикою (а не такими, як 
єпархіальні газети «Мир», «Новороссийский курьер», «Триединая Русь» 
УПЦ МП , які підривають безпеку України). 

5). Законодавчо вирішити питання зв’язків і характеру 
підпорядкованості конфесійних спільнот України їх зарубіжним релігійним 
центрам, щоб не було такого, коли Українська Православна Церква 
впроваджує в Україні явно антиукраїнський «русский мир» Москви. 
Договори з Ватиканом носять назву конкордатів. Може варто утвердити 
щось подібне цьому при реєстрації спільнот, які мають свої зарубіжні 
релігійні центри 

6). Доопрацювати статтю 5 Закону України про свободу совісті, бо ж 
вона, з одного боку, забороняє політичну діяльність релігійних організацій, а 
з другого – надає можливість такої діяльності священнослужителям як 
громадянам. Певне, що духовна особа може займатися політичною 
діяльності, лише постаючи в статусі громадянина України. На неї мають 
поширюватися всі правові норми, в тому числі й притягнення до криміналу, 
за антиукраїнську діяльність.  

7). Відокремлення Церкви від держави і школи від Церкви, що 
наголошено і в Конституції України і в Законі про свободу совісті, не 
тотожне відокремленню Церкви як спільноти від суспільства, всілякої її 
діяльності у суспільній сфері. Потрібно доопрацювати цю статтю і засвідчити 
в ній характер і можливості діяльності релігійних спільнот у суспільній 
сфері, бо ж інколи антиукраїнська діяльність деяких конфесій прикривається 
положенням про відокремлення Церкви від держави. 

8). Враховуючи можливість втрати українських святинь, зокрема Києво-
Печерської, Святогірської та Почаївської Лавр, при наданні їм Московським 
Патріархатом статусу ставропігії, законодавчо завбачити недопустимість такого 
одержання, бо ж тоді ці українські святині, подібно Корецькому монастирю, 
перейдуть у пряме підпорядкування Московського Патріарха. Застерегти, що 
будівлі цих Лавр передані в користування, а не у власність. 

Службі безпеки України, Міністерству інформації України  
1) Враховуючи прагнення деяких зарубіжних країн, зокрема Росії, 

використовувати релігійні спільноти України в дестабілізації політичної 
ситуації, формування у вірян явно неукраїнської свідомості, для служіння 
ворогам нашим, вважаємо доцільним мати в СБУ і в Міністерстві інформації 
(що вже є в низці міністерств) громадські науково-експертні ради з духовної 
безпеки України, до сфери інтересів яких входило б і питання «Церква і 
національна безпека». 
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2) Пора відмовитися від зважання на клобуки і рясу й притягувати до 
судової відповідальності за антиукраїнську, антидержавну діяльність, 
розпалювання міжконфесійних протистоянь священнослужителів, зокрема 
УПЦ, пасторів деяких релігійних організацій. 

3) Зважаючи на антиукраїнський зміст низки періодичних видань УПЦ 
МП, заборонити їх вихід у світ. Провести експертизу на предмет безпеки 
України всі конфесійні ЗМІ, літературу, яка видруковується ними, а чи ж 
одержується для поширення ними із зарубіжжя, зокрема з Росії. Виключити 
передплату на зарубіжну пресу з явно антиукраїнським змістом з Каталогу 
передплат. 

4) Враховуючи явно неукраїнську орієнтацію нинішнього керівництва 
УПЦ МП, несприйняття ним українського національного відродження, 
підтримку путіно-кирилівської ідеї «русского мира» та ін., вивчити питання 
доцільності направлення до лав військовиків капеланів від цієї Церкви. Тим 
більше, що опікун капеланів від УПЦ МП митрополит Августин Маркевич 
(колишній офіцер Радянської армії, білорус за національністю), виступаючи в 
Москві на Всесвітньому російському народному соборі наголосив: «Ми 
очікуємо кроків з боку Росії як загін, що чекає команди кинутися у бій… 
Невизначеність засмоктує. Прийшов час діяти рішуче і називати речі своїми 
іменами». Речник Московського Патріархату протоієрей Всеволод Чаплін 
наголошує: «Потрібно подумати сьогодні про потужну військову присутність 
Росії у всіх регіонах, де люди просять захисту від «помаранчевих 
експериментів». Навіть якщо Росії знадобиться, то росіяни братимуть участь 
в бойових діях. Цього сьогодні не слід боятися: армії потрібно нарешті дати 
справжню роботу».  

5). Залучити науковців НАН України до відвернення тих 
дискредитацій, до яких вдається Церква Московського Патріархату, 
оголошуючи Українську Греко-Католицьку Церкву «фашистською 
спільнотою», а Церкву Київського Патріархату – бендерівсько-
націоналістичною неканонічною інституцією. Провести всеукраїнське 
відзначення у 2021 році 425-річчя Берестейської унії, яка відіграла ключову 
роль у відверненні омосковлення і ополячення українців, формуванні 
сприйняття українців дітьми єдиного Володимирового хрещення.  

Всеукраїнському товариству «Просвіта» ім. Тараса Шевченка 
1) Разом із Службою безпеки України і Відділенням релігієзнавства ІФ 

НАНУ проводити регулярно всеукраїнські науково-практичні конференції 
циклу «Церква і національна безпека». 

2) Разом із Відділенням релігієзнавства підготувати для бійців АТО-
ООС бібліотечку «Церква в історії і сьогоденні України». 

3) Провести разом із Відділенням релігієзнавства Круглий стіл 
«Християнство в контексті української історії» на УНІАН. 

4) Вивчити й актуалізувати питання про користування конфесіями у 
своїй діяльності (богослужіння, навчання в духовних навчальних закладах, 
мова видруків і ЗМІ та ін.) українською мовою як державною. 
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5.5 УКРАЇНСЬКА РЕЛІГІЄЗНАВЧА НАУКА В ЇЇ АКТУАЛЬНИХ 
ПРОБЛЕМАХ (Анатолій Колодний) 

 
В нашій літературі, слідуючи за професором Д.Угриновичем, ще 

прийнято поділяти релігієзнавство на теоретичне та історичне. Це навіть 
знайшло свій вияв у назві деяких релігієзнавчих кафедр, інститутів. Не 
станемо тут широко дискутувати питання правомірності такого поділу. Як на 
думку автора параграфу, філософія релігії є одним із дисциплінарних 
утворень релігієзнавства, так само як і історія релігії. Головна специфіка 
релігієзнавства (на відміну від вивчення релігійних явищ окремими науками) 
в тому, що воно вивчає релігію не в цілому, а як ціле, в органічній сукупності 
всіх її складових і функцій. Релігія постає для нього не як статичне, а як 
динамічне явище. Предметом релігієзнавства є функціонуюча релігія, а це 
функціонування відбувається через взаємодію і взаємовпливи всіх її 
складових, і не з абсолютним відмиранням чогось в ній при зміні історичних 
епох, бо ж релігія має передісторичний зміст. 

Але те релігієзнавство, яке ми викладаємо у вузах, судячи з новітньої 
підручникової літератури, є скоріше конфесійно-інформативним, ніж, власне, 
науковим. Одні й ті ж положення з приводу феномену релігії, її структури і 
функцій, історії і конфесійних визначеностей, якими оперували викладачі 
курсу з наукового атеїзму, повторюються нині в курсі з релігієзнавства, але 
вже без опійних оцінок, інформативно. Структура курсу майже не змінилася, 
хіба що замість тем “Релігія і наука”, “Релігія і мораль”, “Релігія і мистецтво” 
та деяких інших з’явилося більше тем з історії релігії, теми про конфесійні 
різновиди. Здрібнилися ми тут так, що “зайшли” в релігію давньої Індії, 
Єгипту, Месопотамії, Греції, а сьогодення релігії і конфесій розглядаємо 
бігло і з якимсь острахом. 

Більше того, є у нас ще релігієзнавці, які з певним апломбом 
неперевешеності свого рівня пізнань пережовуть те, що говорили науковці 
минулих століть або що говорять про релігію нинішні наші колеги на Заході, 
і вважають, що цим розвивають релігієзнавчу науку України. Але це далеко 
не так. Спілкуючись із зарубіжними дослідниками релігії під час своїх 
неодноразових поїздок за кордон на наукові конференції, я переконався в 
тому, що тут ми маємо справу скоріше із створеними ними якимись новими 
умоглядними конструктами, новими, витвореними ними, умоглядними 
поняттями з осягнення релігійних феноменів, а не з власне дійсним науковим 
аналізом багатоманіття сучасних релігійних явищ і процесів. А це має місце 
тому, що реальний об’єкт нашої дослідницької уваги – жива сьогоднішня 
релігія і релігійність – існує по суті поза ними. Читаєш праці деяких молодих 
наших релігієзнавців і бачиш, як вони хизуються знанням праць різних 
авторів – вітчизняних і зарубіжних. Цитата йде за цитатою. Втупившись в 
інтернет-сайти, їх не так вже й тяжко назбирати. А де ж власна думка 
дослідника? То ж маємо ще часто “цитувальне релігієзнавство”, реферування 
чужих думок під певну тему підібраних. 
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Чи часто наш сьогоднішній релігієзнавець буває в храмах і молитовних 
будинках різних конфесій, чи читає він нині багатий видрук різноконфесійної 
літератури і періодики, чи регулярно він слухає радіо- і дивиться 
телепередачі з релігійної тематики, веде бесіди з богословами, релігійними 
діячами, просто віруючими різних конфесій? Ні й ні. Мене страшить те, що 
релігієзнавство розвивається як якась наука в собі. Ми часто працюємо в 
рамках наших професійних видруків, дискутуємо один з одним, розвиваємо 
чи завиваємо один одного, не рахуючись навіть з тим, що, крім академічного 
(світського), є ще й богословське релігієзнавство, класичним представником 
якого в Росії, скажімо, був Олександр Мень. Та й інші були ( і не лише в 
Росії). То ж я закликаю (і ми в себе в цьому плані працюємо) до творчої 
співпраці академічних і богословських релігієзнавців, до здолання 
релігієзнавства як науки-в-собі.  

Сказане вище не всіх стосується, але, що шкода, небагатьох. Проте саме 
українські релігієзнавці - спочатку в житті, а тепер і в дослідженнях - 
започаткували нову сферу релігієзнавства – практичне. І це не тому, що ми не 
маємо таланту чи бажання входити в метафізичні хащі філософії, історіософії 
чи психології релігії, чи хочемо в такий спосіб знайти собі легку сферу для 
подальшої діяльності. Ми цим також аж ніяк не піддаємо сумніву практичну 
значимість праць філософів чи психологів релігії. Більше того, ми їхніми 
працями активно користуємося. Але наші дослідження зорієнтовані не на нові 
умоглядні словоплетива щодо релігійних феноменів. Вони направлені 
насамперед на оприсутнення релігії в суспільстві, від якого вона аж ніяк не 
відокремлена, хоч й відокремлена від держави. Кожний віруючий, як і будь-
яка релігійна інституція, водночас є і не від світу цього і в цьому світі. Ось тут 
якраз і пролягає та межа, яка різнить теоретичне і практичне релігієзнавство. 
Останнє, власне, саме й покликане відтворити реальні шляхи входження 
віруючого і релігійних інституцій в світ. Це передбачає дослідження шляхів 
цього входження насамперед через взаємодію сакральних (церковних) і 
світських інституцій (в т.ч. й з державою), через перебирання на себе рядом 
релігійних організацій світських форм діяльності, через міжконфесійну 
взаємодію, а не протистояння, через підключення до вирішення складних 
проблем нинішнього українського соціуму різних міжнародних релігійних 
спільнот тощо. 

Бути практичним релігієзнавцем значно тяжче, ніж теоретиком релігії. 
Ти тут щодня маєш справу з живою і часто неочікуваною ситуацією, із 
сформованою століттями міжконфесійною упередженістю і водночас 
незнаними релігійними новотворами, із прагненнями окремих спільнот лише 
себе розглядати як релігію ( до того ж єдино істинну), а інші віросповідання – 
як єресь. Релігієзнавець-практик постійно зустрічається із фактами 
необґрунтованої заангажованості з боку державних чиновників різного рівня 
(від президента країни до голови сільради) на певні (а то й лише одну) Церкви 
чи релігійні течії і водночас всіляким протистоянням (часто антизаконним), 
адмініструванням, бюрократизуванням щодо інституцій інших конфесій. 
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То ж, як бачимо, практичне релігієзнавство визначає своє дослідницьке 
поле не за рахунок негативного, опортуністичного ставлення до 
релігієзнавства теоретичного. Воно, поруч з ним, має право на своє 
існування. Але не рахуватися з тим, що в наш час відбувається зміщення 
інтенцій осмислення релігійних явищ, зміна тематичних і концептуальних 
орієнтацій релігійних спільнот, ми не можемо. Відходить те бачення релігії, 
яке сформувалося в епоху модерну. Релігія сама відчуває вже якусь свою 
непотрібність, незапрошеність. Сьогоднішній віруючий виштовхує її на 
окраїни свого життя і свідомості. Він розміщує її ще в своєму побуті – 
домашньому і почасти громадському, а в інші сфери – її не допускає, бо ж не 
знаходить їй там місця.  

Але справа не тільки в тому, що сьогоднішній віруючий нині 
переважно невоцерковлений. Визнаємо, що він дотримується переважно 
етикету своєї релігії, а не її етики. Визнаємо і те, що значною мірою вже не 
працюють Заповіді Мойсея в своїх установках не красти, не вбивати, не 
чинити перелюб, не заздрити на майно ближнього та ін. Я не говорю тут про 
Заповіді Блаженства Ісуса Христа: вони в повному своєму обсязі (за 
незначним винятком) взагалі ніколи не були життєві. В наш час порушено 
також довіру до науки, бо ж маємо процвітання позавіросповідної містики, 
окультизму, іншого духовного хламу. Але ж це – також релігійність. Вона не 
є традиційною, але вона стає масовою, базуючись на народних суєвір’ях. 
Народ вже перестав вірити в якесь заступництво і допомогу історичних 
Церков. І якщо віруючі старшого віку із-за традиції, просто звички ще 
відвідують їхні храми, то молодь значною кількістю пішла до харизматів, де 
знаходить сучасні засоби і для спілкування, і для задоволення своїх 
пізнавальних інтересів, і для задоволення художніх потреб в нових формах. У 
всякому разі, вона не сліпа і бездіяльна маса глядачів (як у храмі традиційної 
конфесії), а активна спільнота релігійного життя. То ж епоха постмодерну 
вимагає вивільнення від якихось стандартних, віками усталених форм 
боговшанування. Вона актуалізує питання творчого богомислія і богодіяння. 
Церква, якщо вона хоче бути “запрошеною”, має у відповідних формах 
відповідати на ці виклики часу. 

Отже, як бачимо, практичне, значно урізноманітнене нині ставлення 
віруючого до світу, те практичне релігійне мислення, що супроводжує його, 
стають відокремленими релігійними феноменами, а відтак – окремими 
об’єктами осмислення. Саме це й спонукає нас виокремити в релігієзнавстві 
його практичне дисциплінарне утворення. 

Перш ніж розглядати детально його зміст, згадаймо принагідно 
виокремлення Кантом “практичної філософії”. У німецького філософа 
знаходимо два модуси застосування розуму - технічно-практичний і 
морально–практичний. Не стану тут вникати в деталі розмірковувань 
німецького філософа, але відзначу те, що для Канта індикатором достеменної 
практичності (практичного розуму) поставала свобода. “Практичне є все те, 
що можливе завдяки свободі”, - зауважує він.  
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Так ось для практичного релігієзнавства однією із вихідних його 
категорій постає саме категорія свободи совісті. Ця свобода сама по собі є 
безумовною і абсолютною. Вона постає як практичне апріорі. Лише така 
свобода, а ми її всіляко прагнемо утвердити в українському соціумі і в цьому 
виявляється наше діяння як практичних релігієзнавців, виступає не як щось 
зовнішнє, нав’язане особистості, а як щось внутрішнє, трансцендентне, само 
собою зрозуміле.  

Формуючи дійсне розуміння свободи совісті, ми цим прагнемо 
спонукати кожного віруючого, незважаючи на його конфесійну належність, 
піднятися над собою, своєю релігійною заангажованістю, по-іншому 
прочитати ті відомі всім слова з Біблії, коли Бог засвідчує, що єдиною його 
ознакою є лише те, що він Є, тобто просто оголошує своє буття. А якщо це 
так, то тоді будь-який конфесійний поділ, будь-яке обрядове оформлення 
релігії - не від Бога, а від людини. То чого ж із-за цього, наголошуємо ми 
конфесіям, вступати в якісь битви і конфесійні протистояння. Якщо Ісус 
Христос вчив любити не просто ближнього, а передусім ворога свого, то хіба 
є християнським явищем міжконфесійна ворожнеча або зневага до 
інаковіруючої чи взагалі невіруючої людини. Визнаймо право кожного на 
свій шлях до Бога, свої форми його вшанування. І це буде виявом реального 
гуманізму. 

Відтак свобода совісті – це повага до гідності кожного, а саме на 
власній гідності й розвивається особа в епоху постмодерну. В 
громадянському суспільстві, яке ми будуємо, кожна особа постає сувереном. 
Відповідно цьому має змінитися (як католики кажуть – аджонаментуватися) і 
релігія. Можливо й ми, релігієзнавці, в цьому в дечому можемо підказати їй. 
Я вже десь з десяток років наголошую, що якщо християнство не змінить 
свою парадигму гріховності і покарання за неї на парадигму моральної величі 
Ісуса Христа, Христа як морального ідеалу, то саме із-за цього воно втратить 
своїх вірних бо ж постійна абсолютизація гріховності принижує людину. 
Харизмати, як постмодерна християнська течія, вже дещо враховують це. 
Вони славлять і возвеличують Ісуса за все те добре, що він зробив і робить, а 
не постають перед ним в ролі настирливих прохачів, не старцюють, а 
працюють.  

Практичне релігієзнавство відтак актуалізує не лише питання 
функціональності релігії, а й її цінності. Проблема аксіології релігії, її 
етичних норм у їхньому взаємозв’язку із соціальним станом людини – 
важлива для нього. Актуальним для нього є й питання суб’єкта релігійної 
діяльності. І тут ми працюємо над тим, як підняти рівень освіченості 
духовенства, як донести до нього здобутки не тільки релігієзнавчої, а й всієї 
науки. 

Як бачимо тематичне поле і проблематика сучасного практичного 
релігієзнавства лежить на межі багатьох дисциплін – психології, аксіології, 
глобалістики, праксеології, соціології та ін. 
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Не стану далі говорити тут про проблеми практичного релігієзнавства. 
Їх ми маємо намір включити до дослідницького поля Відділення 
релігієзнавства, але зауважу насамкінець, що лише вихід нашого фаху в 
практичну сферу вивільнить його від тієї кризи, яку воно переживає. Цю 
кризу я вбачаю в наступному: 

=Наявне відмежування релігієзнавства як науки від релігієзнавства як 
навчальної дисципліни, а відтак тематична й змістовна закостенілість 
останнього. 

=Сформувалася певна непорушна окресленість (завершеність) 
тематичного поля релігієзнавства, що є навіть запозиченою в своїй 
структурній основі із колишнього курсу наукового атеїзму. 

=Наявна відстороненість від релігієзнавчого аналізу протистояння 
різних думок, різних позицій (в т. ч. й вільнодумчих) на феномен релігії. 

=Має місце певна заангажованість дослідників і педагогів на 
християнстві й перенесення його особливостей як релігії на весь релігійний 
феномен, на всі конфесійні вияви релігійності. 

=Релігієзнавство розвивається як наука-в-собі, бо ж, замість вивчення 
реальних процесів релігійного життя, дослідники копирсаються в думках і 
судженнях своїх колег минулого часу і сьогодення. Релігієзнавство відтак 
постає загнаним в глухий кут ізоляції від практичної релігійної дійсності, 
своєрідною релігієзнавчою маніловщиною. 

=Домінування в релігієзнавчих виданнях і дослідженнях висновків і 
описань авторів минулого (Тейлор, Фрезер, Леві-Брюлль, Мюллер та ін.). 
Користування в наукових висновках і викладанні навіть ілюстративним 
матеріалом з творів цих авторів минулих століть. 

=В релігієзнавчу освітню сферу прийшли ті, хто не має належної 
підготовки з фаху, а відтак вони часто лише дискредитують і знецінюють 
релігієзнавство як науку і навчальну дисципліну.  

=Маємо здрібнення і дублювання тематики наукових досліджень, втечу 
в дослідницькій роботі від актуальних проблем сьогодення у вивчення 
переважно проблем і подій історії релігії, історії духовності, вивчення без 
знання відповідної мови релігій певних зарубіжних країн, їх 
функціональності там. Як можна, скажімо, писати про вплив ісламу на 
арабську культуру, вважати себе фахівцем-ісламознавцем без знання 
арабської мови або ж вивчати релігію Індії без знання санскриту.  

=Широка компіляція і плагіат матеріалів Інтернет-сайтів й подання їх 
як свого здобутку без будь-яких посилань. Переклад зарубіжних 
релігієзнавчих видань українською мовою і видрук їх вже за своїм прізвищем 
як своїх наукових праць чи навчальних посібників. 

=Українське релігієзнавство має визнані здобутки в дослідженнях з 
історії, політології та етнології релігії, християнської конфесіології, проблем 
суспільного буття релігії. Водночас відсутні значимі наукові розробки з 
філософії і феноменології релігії, з історіософії, соціології і психології релігії. 
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=Враховуючи те, що нині в Україні практично є одна академічна 
наукова установа з релігієзнавства, яка не може своїм штатом охопити всі 
актуальні проблеми нашої науки, можна вирішити це питання шляхом 
кооперації наукової роботи всіх науковців-релігієзнавців країни. Це 
передбачає створення при Українській Асоціації релігієзнавців тематичних 
дослідницьких груп із включенням до складу кожної з них науковців з різних 
наукових чи освітніх установ України. Скажімо, будуть наукові тематичні 
групи з дослідження православ’я, католицизму, протестантизму, ісламу, 
нових релігійних течій, сучасної містики, історії християнства, історії релігії 
в Україні, історії релігієзнавчої і богословської думки, проблем свободи 
совісті тощо. Робота груп буде плануватися і виявлятиметься у виданні 
колективних монографій. Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ працює нині 
над тематикою можливих дисертаційних досліджень. Варто провести також 
спеціалізацію обласних осередків УАР в проведенні наукових конференцій, 
щоб усунути наявне дублювання в їх тематиці. Ми прагнемо добитися через 
ВАК обов’язкової реєстрації дисертаційних тем в Координаційній Раді з 
релігієзнавства НАН України, яку очолює професор П. Яроцький. До послуг 
дослідників релігії Центр релігійної інформації і свободи УАР відкрив в 
Києві Бібліотеку релігієзнавця, яка постійно поповнюється новинками 
фахової і богословської літератури як України, так і зарубіжжя, 
періодичними виданнями різних конфесій України. 

То ж будемо сподіватися, що нам пощастить здолати ті труднощі, які 
переживає нині наша наукова сфера, хоч загалом наші здобутки все ж 
виглядають значно вагомішими, ніж в наших колег з ближнього зарубіжжя. 
Ніхто там не має трьох періодичних видань, а у нас є. Це – “Релігійна 
свобода”, “Українське релігієзнавство” та “Релігійна панорама”. Там не 
проводяться, як у нас, щороку, з видруком матеріалів, десяток наукових 
конференцій. У них відсутня у вузах як обов’язкова навчальна дисципліна 
“Релігієзнавство”. Вони не беруться до видруку багатотомної історії релігії 
своєї країни чи релігієзнавчої енциклопедії. Ми це маємо, але завжди 
хочеться більшого і кращого. То ж повіримо в себе! 

 
 

5.6 ВІДДІЛЕННЯ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА В ЙОГО  
ЕКСПЕРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (Людмила Филипович) 

 
 Вже не пригадати, чи був конкретний запит держави на науковий 
супровід управлінським рішенням в сфері державно-конфесійних відносин, 
але вчені із низки інституцій Національної Академії наук із з’явоюУкраїни як 
незалежної держави відчули суспільну потребу у виробленні наукового 
підґрунтя для відповідно нової політики нової влади у її відносинах з 
релігією і її інституціями. Це знайшло свій вияв у створенні Президією НАН 
України у червні 1991 року при Інституті філософії автономного за 
діяльністю Відділення релігієзнавства.  
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На плечі нового колективу звалилася маса наукових проблем, які 
потребували негайного вирішення. Перш за все необхідно було дати нове 
бачення природи релігії, позбавивши її опійних оцінок, запропонувати нову 
методологію її дослідження, тобто визначитися в науковому розумінні 
феномену релігії, в її структурі і функціональності, об’єктивно відтворити 
історію релігій в її українському вияві, сформулювати наукове ставлення до 
плюральності релігійного життя, науково опанувати конфесійне 
багатоманіття релігійного поля країни. Це вимагало розширення наукового 
розуміння свободи совісті та віросповідань, свободи релігії і церкви, прав 
людини сповідувати будь-яку релігію, свободи не тільки релігії, а й свободи в 
релігії, свободи як релігії, так і різноманіття її конфесій. Найбільш 
затребуваними від Відділення стали теми, пов’язані із присутністю релігії в 
українському суспільстві, теми з державно-церковних і міжконфесійних 
відносин. Постала потреба обґрунтувати необхідність заміни патронства на 
партнерство в державно-церковних відносинах, усвідомлюючи кінцевість 
природної толерантності українців, передбачити конфліктність на 
релігійному ґрунті і запропонувати шляхи її подолання через конструктивний 
діалог і взаєморозуміння між конфесіями. 

Осмислюючи результативність наукових досліджень для практики 
державно-конфесійних відносин, можна піти шляхом звітності, наводячи 
безмежні сторінки щорічних звітів про наукову роботу Відділення 
релігієзнавства, що частково вже зроблено в книзі, яка видана до 25-ліття 
Відділення релігієзнавства [1], а переважно зберігається в державних архівах. 
Тим не менше не буде зайвим нагадати, що тільки за роки своєї діяльності 
Відділення виконало більше двадцяти п’яти планових і вісім позапланових 
дослідницьких тем, вагомість яких визначається не тільки і не стільки 
приростом наукового знання, скільки практичною затребуваністю часу. Так, 
науковці відділів – філософії релігії та історії релігії і практичного 
релігієзнавства паралельно працювали над темами: «Дисциплінарна 
структура релігієзнавства: змістовне наповнення і тенденції змін» (2006-
2008); «Процес конфесіоналізації релігії: закономірності і прогнози» (2006-
2008), «Практичне релігієзнавство: сутність і функції» (2009-2011), 
«Релігійний фактор в контексті духовного розвитку сучасної України» (2009-
2011); «Релігія в контексті суспільної свідомості» (2012-2014), 
«Інституалізаційні процеси в сучасних релігіях: загальні закономірності та 
особливості українського контексту» (2012-2014), «Трансформації 
соціальних функцій релігії і їх коригування в умовах сучасної України» 
(2015-2016), «Релігійний феномен у змінах його складових і перспективах 
десакралізації» (2015-2017), «Релігійні ідентичності в контексті культурно-
цивілізаційного вибору України» (2017-2019), «Конфесійна диференціація 
релігійного життя України і проблеми толерантизації його відносин» (2018-
2019). Крім того, враховуючи актуальність ісламської проблематики, у 
Відділенні із утворенням в його структурі наукової групи з ісламознавства 
досліджувалися теми «Природа мусульманського максималізму та прогнози 
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його виявів на українських теренах» (2008-2010) й «Інституалізований іслам 
України в проблемах толерантизації його відносин» (2011-2012). В 2009-2011 
роках виконувалася загальновідділенівська тема «Поліконфесійна Україна в 
умовах культурно-цивілізаційного діалогу ХХІ століття», а в 2018-2019 роках 
– «Релігійний чинник в безпеці і небезпеці процесам формування Української 
України». 

Виконання кожної із означених планових тем завершувалося видруком 
колективної монографії [5] і низки статей виконавців, видрукуваних ними у 
різних наукових збірниках, часописах, проведенням підсумкових 
конференцій з планових тем і виступами з доповідями/повідомленнями на 
різних конференціях, написанням науково-експертних матеріалів чи 
аналітичних записок з тем для відповідних владних органів тощо. Книги з 
планових і позапланових тем передавалися до бібліотек вузів з наявною у них 
релігієзнавчою спеціалізацією з метою включення їх там в науковий і 
освітянський процес, роздавались співробітникам державних органів влади, 
представникам релігійних організацій тощо. 

Враховуючи необхідність дослідження проблем, які не входять до 
зорієнтованості їх лише на прикладний контекст, Відділення брало на себе 
виконання й нефінансованих актуальних для сьогоденного поліконфесійного 
релігійного життя позапланових тем. Серед них назвемо насамперед 
написання і вже видрук десятитомної «Історії релігії в Україні» (1996-2012), 
підготовку низки наукових праць і проведення тематичних конференцій з 
проблем державно-церковних і міжконфесійних відносин. Працювали також 
і над історією релігієзнавчої і богословської думки в Україні. Це все описано 
у нашому двохтомному виданні «Релігієзнавство України», а в персоналіях – 
у масивній монографії А.Колодного «Релігійне життя України в його особах і 
дослідниках» (2018). Ще більше це буде в «Українській Релігієзнавчій 
Енциклопедії», видрук якої передбачено 2019 роком.  

Важливою проблемою для України, а відтак і для науковців 
Відділення стало вивчення ролі національного і конфесійного чинників в 
контексті вітчизняної історії. Проведено десятки конференцій, видано 
підсумкову монографію "Релігія і нація" [4]. 

Разом із Міжнародною асоціацією свободи релігії, зокрема й із 
Міжнародним центром права і релігієзнавства (США) Відділення 
капітально зосередилося на темі свободи релігії в країнах пострадянського 
простору. Тут маємо найбільшу кількість видрукуваних праць і 
проведених конференцій. Починаючи з 2001 року, видруковувано 128 
чисел щомісячника «Релігійна панорама», а з 1996 року - 20 чисел 
щорічника «Релігійна свобода».  

Відділення творчо реагує на ювілеї національного і релігійного 
життя, самостійно ініціюючи відзнаку різних подій в житті українського 
народу. Так, до ювілею Івана Франка в 2016 році проведена наукова 
конференція з видруком її матеріалів, до ювілею християнства проведено 6 
конференцій й видрукувано 8 колективних монографій і тематичних 
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збірників. У 2016-2017 роках ми відзначили 420-річчя Берестейської унії і 
500-річчя Реформації видруком низки праць і проведенням понад десятка 
конференцій. Упорядковано нами і видрукувано в серії «Мислителі 
української діаспори» вибрані твори С.Ярмуся, І.Шевціва, А.Річинського, 
В.Олексюка, І. Музички, І.Ортинського, підготовлено до друку вибрані 
праці Ю.Мулика-Луцика. 

Загалом за роки своєї наукової діяльності Відділення релігієзнавства ІФ 
НАНУ видало понад 450 монографічної, збірникової, брошурної, 
підручникової та часописної форми книжок (117 монографій, 84 збірники, 
237 чисел часописів, 4 брошури та 9 підручників). Це зокрема: 10-титомна 
«Історія релігії в Україні», двохтомні «Україна релігійна», «Релігієзнавство 
України» та «Религиоведение Украины» (видрук Москви, 97 д.а.). В світ 
вийшла у трьох книгах монографія «Релігія – Україна – Світ». У видруці є ще 
й індивідуальні праці, зокрема А.Арістової, В.Климова, І.Козловського, 
А.Колодного, Г.Кулагіної, О.Недавньої, П.Павленка, С.Присухіна, О.Сагана, 
В.Титаренко, Л.Филипович, В.Шевченка, П. Яроцького та ін.. Крім того 
науковими співробітниками Відділення видрукувано тисячі статей у 
позавідділенівських виданнях. Міжнародне визнання одержала книга 
«Майдан і Церква: хроніка подій та експертні оцінки» (за ред. Л.Филипович 
та О.Горкуші).  

Все, над чим працювали релігієзнавці, мало виразно практичний 
характер. Ми дали в руки державних службовців, освітян, студентів, 
віруючих і невіруючих людей принципово нову літературу з різноманітних 
релігієзнавчих сфер, яка написана з нових методологічних підходів, із 
врахуванням найкращих досягнень як вітчизняної, так і зарубіжної науки, яка 
базується на принципах історизму, об’єктивності, позаконфесійності, 
світоглядного плюралізму. Вчені прагнули своєчасно реагувати на виклики 
часу, підвищуючи загальнокультурну і релігієзнавчу обізнаність молоді, 
державних і релігійних мужів, утверджуючи загальнолюдські норми і 
правила, захищаючи свободи і права людини. І при цьому в центрі наукових 
інтересів завжди знаходилася Україна, її державницький і цивілізаційний 
інтерес, розбудова її як незалежної держави, держави з толерантними 
міжконфесійними відносинами, повнотою свободи віросповідань. 

Особливим сегментом наукових досліджень Відділення, як це 
зазначалося вище, стали державно-церковні відносини (ДЦВ). На основі 
відомих теорій взаємин держави і релігії, держави і церкви науковці 
розробили українську концепцію ДЦВ, опрацювали історичні моделі взаємин 
церкви і держави, виокремили типово українські форми таких відносин, 
запропонували будувати ДЦВ на основі партнерства, відмовившись від 
протекціоністської, патроністської, сепараційної, конфронтаційної моделі. 
Виробленню європейських форм ДЦВ сприяло власне включення в Україні у 
ці процеси дослідників через входження в науково-експертні ради 
Мінкультури, Міносвіти, МЗС та ін., через участь у міжнародних семінарах, 
комісіях, зустрічах, де обговорювалися ці питання. Привнесення і частково 
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перенесення світового досвіду в ДЦВ України дозволило уникнути цілої 
низки проблем в релігійній сфері. Науковці зрозуміли, що найкращих метод 
вивчення релігії є включене спостереження, саме тому Відділення постійно 
підтримує творчі відносини із майже всіма офісами різних конфесій. ВР ІФ 
НАНУ сприяло появі і становленню ряду міжконфесійних об’єднань, а саме 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій та Всеукраїнської Ради 
релігійних об’єднань. Остання поєднала переважно різноконфесійні, а не 
лише авраамістичні, релігійні спільноти України. 

Завдяки цим зв’язкам за підтримки і активної участі майже всіх 
конфесій України проводилися і проводяться спільні із державними органами 
(як центральними, так і місцевими) науко-практичні конференції, семінари, 
конгреси. Останні стали доброю площадкою для навчання управлінських 
кадрів, підвищення їх кваліфікації. Особливою формою міжконфесійного 
спілкування стали Дні релігійної свободи, які проводилися майже в усіх 
обласних центрах України, спільні прес-конференції в УНІАН, Укрінформі 
та Главкомі з важливих питань релігійного і духовно-морального життя. 

Відділення релігієзнавства стало кузнею кадрів для органів влади. На 
його базі відбувалася підготовка управлінських кадрів вищої кваліфікації - 
кандидатів і докторів наук, які очолювали відповідні департаменти та відділи 
в різних органах влади. 

Особливою сферою наукового обґрунтування державно-церковних 
відносин вважається експертна діяльність. Проведення релігієзнавчої 
експертизи стало визначальною формою практичного релігієзнавства. 
Незважаючи на те, що цей вид діяльності законодавчо не закріплений в 
правовому полі України та відсутній в посадових обов’язках співробітників 
Відділення релігієзнавства, завдяки науковому ентузіазму було проведено 
сотні експертиз з релігійних питань. Ці експертизи у формі аналітичних 
записок, матеріалів, рекомендацій, проектів управлінських рішень різних 
організацій, в тому числі й органів влади, спеціальних програм та їх 
реалізацій зберігаються в державних, відомчих та приватних архівах. Завдяки 
цій роботі жодний орган влади не зареєструє якоїсь релігійної громади без 
наявності такого документа. Бажано нарешті прописати порядок проведення 
експертизи, визначити перелік інституцій та коло експертів, детально 
розробити методику її підготовки.  

Не треба думати, що в цій галузі - повна пустеля. І до 1991 року 
існувала практика надання експертних оцінок, якість яких залежала від рівня 
професійної підготовки, життєвого досвіду експерта. Як правило, цим 
займалися або теоретики (науковці, викладачі), або практики 
(держслужбовці, журналісти, юристи, священики). Зусиль згаданих експертів 
вистачало, оскільки релігійне життя було упорядковано, кількістю конфесій 
було незначним, а поява нових релігій була майже неможлива. 

Ситуація різко змінилася після 1986 року, а стала майже некерованою 
― після 1989, коли релігійне життя України вибухнуло новими релігіями і 
церквами. Їх кількість за один рік зросла в 2 рази (з 4,5 тис. до 9 тис. 
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організацій). Все це потребувало відповідних коментувань, досліджень, 
експертного оцінювання. Ситуативно почало формуватися експертне 
середовище, куди вливалися різні організації [7], різні люди [2]. Час відсіяв 
якісні експертизи від неякісних, об’єктивні від суб’єктивних, конфесійні від 
позаконфесійних. Природно сформувалося коло авторитетних експертів, до 
яких постійно звертаються передусім органи влади, останніми роками - надто 
інтенсивно ЗМІ, окремі громадяни, різні державні, громадські та релігійні 
організації. Запрацювала Експертна рада при Державному департаменті у 
справах національностей і релігій МК України. 

Є чималим список тих, хто може фахово проаналізувати процеси, які 
відбуваються в релігійному житті країни та світу. Але експертів критично не 
вистачає, щоб вчасно попереджувально досліджувати конфліктні сфери 
міжрелігійного чи міжцерковного протистояння, суперечки між різними 
суб’єктами державно-церковних відносин, між окремими віруючими. 
Експертів і експертних установ має бути більше.  

Вузькоспеціалізованим експертним співтовариством є Відділення 
релігієзнавства ІФ НАНУ, яке від самого свого постання активно залучене в 
експертну роботу. У Відділення працює нині 8 докторів і 7 кандидатів наук. 
Тільки за останніх 5 років його співробітники написали понад 70 експертиз, 
аналітичних записок, практичних рекомендацій. Серед них: Експертний 
матеріал для Мінкультури «Наукові основи удосконалення державно-
церковних та толерантизації міжконфесійних відносин в Україні»; 
Експертний матеріал для Мінкультури і ВРУ «Збереження сакральних 
пам’яток історії та культури і відповідальність за це церковних структур»; 
Експертний матеріал для Кабміну, Мінюсту, Мінкультури, АПУ, ВРУ 
«Внутрішні інституційні процеси в мусульманській уммі України і шляхи їх 
толерантизації»; Релігієзнавча експертиза Статуту і друків так званої 
Української Правовірної Греко-Католицької Церкви (запит Мінкультури); 
Експертна записка для Кабміну Криму «Конфесійна природа кримських 
караїмів і проблема відносин їх з іудейською спільнотою»; Експертні записки 
на замовлення Національної комісії з питань захисту суспільної моралі з 
аналізом мусульманських друків про Халіфат, змісту бігбордів про Патріарха 
Кирила; Експертна оцінка віровчення і діяльності нових релігійних течій 
Фалуньгун, Школи здоров’я і Радості, Схорон еж словен ― для Мінкультури; 
Експертний матеріал для Мінюсту «Загроза національним інтересам в 
релігійній сфері». 

Відділення давало наукову оцінку проекту Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про свободу світоглядів і релігійні 
організації» (надіслано до ВРУ, Міністерства культури, Мінюсту). 
Підготовлено ряд документів: Науково-експертна записка «Діяльність в 
Україні організацій релігійно-екстремістської спрямованості і 
функціонування нових релігійних течій» (на запит РНБО); Науково-
експертна записка «Стан релігійної мережі України і проблеми 
міжконфесійних відносин», яка розіслана в різні центральні державні 
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органи. Відділення написало Лист-пропозицію в МОН «Інформація про 
співробітництво Відділення релігієзнавства з освітянською сферою і 
побажання щодо його розширення». Крім того, підготовлено 
Інформативний матеріал для преси «Двадцятиріччя свободи совісті в 
Україні» і багато іншого. 

Не без участі Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ і 
певною мірою завдяки йому в Україні склались толерантні відносини між 
конфесіями. Відділення всіляко призупиняло активність деяких інституцій, 
спрямовану на розпалювання міжрелігійної ворожнечі, захищало свободу 
світоглядного і релігійного вибору людини. На основі експертиз, які 
виконували співробітники Відділення, було прийнято адекватні управлінські 
рішення, які дали змогу Україні перебувати в колі цивілізованих держав, де 
поважають гідність людини, її права і свободи. 

Звертаючись до досвіду українських релігієзнавців в сфері 
експертизування, треба визнати, що всю їхню дослідницьку роботу можна 
вважати експертизою в широкому сенсі слова. Особливо це стосується 
новітніх релігійних процесів і явищ, з якими Україна не була знайома аж до 
своєї незалежності. Тут і феномен виходу з підпілля УГКЦ та УАПЦ, тут і 
релігійно-національне відродження українців та інших народів, що населяли 
Україну, тут і виникнення УПЦ КП та УПЦ МП, їхні взаємини, тут і новий 
формат міжконфесійних відносин, і оприсутнення Церкви в 
посттоталітарному суспільстві, і пошук нових смислів і форм у державно-
церковних відносинах, і відповідь церков на виклики глобалізованого 
постмодерного світу, і з’ява відкритого Православ’я, і багато іншого. Це все 
нові теми, які з’явилися в науковому полі дослідження релігії та її 
функціонування після 1991 року. Вони вимагали фундаментального підходу, 
що й демонструвало Відділення релігієзнавства як єдина академічна 
релігієзнавча інституція в Україні. 

Нині в структурі центральної виконавчої влади України в сфері 
державно-церковних відносин існує відділ аналітичної роботи і 
релігієзнавчої експертизи, завданням якого є здійснювати релігієзнавчу 
експертизу, піддаючи аналізу статути релігійних організацій, давати дозволи 
на ввезення релігійної літератури чи приїзд проповідників і місіонерів, 
відповідати на запити інших органів влади з різноманітних питань 
релігійного життя. Як правило, і колишній Держкомрелігій, і нинішній 
Департамент в цій своїй роботі постійно спирався і спирається на висновки, 
які йому надавало Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені 
Г.С.Сковороди НАН України. 

Підготовлено декілька важливих документів: Науково-експертна 
записка «Діяльність в Україні організацій релігійно-екстремістської 
спрямованості і функціонування нових релігійних течій» (на запит РНБО); 
Науково-експертна записка «Стан релігійної мережі України і проблеми 
міжконфесійних відносин», яка розіслана в різні центральні державні органи. 
Відділення написало Лист-пропозицію в Міністерство освіти і науки 

305



 
 

«Інформація про співробітництво Відділення релігієзнавства з освітянською 
сферою і побажання щодо його розширення». Крім того, підготовлено 
Інформативний матеріал для преси «Двадцятиріччя свободи совісті в 
Україні» і багато іншого [3]. Деякі релігієзнавчі науково-експертні матеріали 
опубліковані в ювілейному та інших числах часопису "Українське 
релігієзнавство" та "Релігійна свобода" [6].  

Як бачимо, експертному оцінюванню Відділення підлягають сфера 
державно-конфесійних і міжконфесійних відносин, сфера законотворчості з 
релігійних питань, а також обрядові, освітньо-просвітницькі, благодійницькі 
вияви діяльності конфесій, а заодно і факти ворожнечі, вандалізму, що інколи 
присутні у діяльності деяких конфесії стосовно інших. Зрозуміло, що 
експертні матеріали можуть бути відкриті для широкого загалу, але є такі, що 
йдуть під грифом «для службового користування». 

ВР ІФ НАН України, крім конкретних запитів, які надходили від 
органів влади, релігійних організацій, громадських установ, часто з власної 
ініціативи готувало інформаційні матеріали з різних тем і направляло їх у 
зацікавлені (з нашого погляду) інституції. Часто релігійні організації, окремі 
громадяни звертаються з проханням дати фахову оцінку порушенням владою 
або деякими церквами чинного законодавства в сфері свободи совісті, коли 
безпідставно порушують Закон і права віруючих. Так, Товариство свідомості 
Крішни оскаржує незаконну відмову у наданні візи зарубіжним громадянам, 
які збираються приїхати в Україну для навчання вірних у їхніх духовних 
навчальних закладах. Німецько-лютеранська громада Харкова затурбована 
станом своєї каплиці, яка знаходиться на міському кладовищі, і просить 
органи влади узаконити її власність на споруду. Свідки Єгови оскаржували 
висновок Миколаївського суду щодо перешкод в їх діяльності російських 
неоязичників «Схорон єж словен» («Єднання всіх слов’ян») і просили 
Відділення підтримати їх висновки. 

Впродовж багатьох років Відділення релігієзнавства було 
монополістом у проведенні наукових експертиз. Нині ж, у зв’язку з 
інтенсифікацією релігійного життя в Україні, виникненням інших 
релігієзнавчих центрів, підростанням наукової зміни та спеціалізацією 
релігійних явищ постала необхідність делегувати функції експертологів 
іншим структурам. Відділення обстоює позицію фаховості експерта і 
науковості експертизи. 

Наслідки наукової роботи Відділення завжди оприлюднювалися в ЗМІ, 
для широкої публіки. Спільно із держорганами проведено десятки прес-
конференцій, зустрічей з журналістами. Налагоджені добрі відносини із всіма 
радіо- і телеканалами, газетами і журналами, і не тільки світськими, а й 
релігійними. Відтак вчені ВР ІФ НАНУ є активними медіатизаторами 
державно-конфесійних і міжконфесійних відносин, взагалі всієї сфери 
релігійного життя. Науковці Відділення є беззмінними коментаторами на 
радіо і телебаченні України, вони завжди відкриті на інтерв’ю з релігійної 
проблематики. Демонструючи високий теоретичний рівень, вони добре 
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розбираються в практичних проблемах, в існуючих і виникаючих конфліктах, 
завжди готові відстоювати інтереси української держави, тобто пропагувати і 
провадити державну політику в сфері суспільно-релігійних відносин. 
Думкою колег цікавляться зарубіжні ЗМІ, які в релігієзнавцях вбачають 
професійних експертів. 

Відділення релігієзнавства ІФ НАН України має тривалі і 
фундаментальні зв’язки з державними органами влади у різних формах: від 
постійних робочих консультацій до видання довідників релігієзнавця з 
максимально корисною інформацією про релігійну сферу, від сприяння у 
зустрічі з лідером певної релігійної організації до участі в міждержавних 
форумах. Співробітники Відділення входять до науково-експертних комісій 
Департаменту у справах національностей і релігій Міністерства культури, 
Міністерства освіти і науки, Міністерства юстиції, Міністерства закордонних 
справ. Наші недавні співробітники чи пошуківці очолювали, а чи ж нині 
очолюють Департамент у справах релігії МКУ, підрозділ Комітету з 
духовності Верховної Ради України, є уповноваженими з питань релігії 
обласних адміністрацій тощо. Взаємодія і взаємодопомога обопільна. При 
цьому наукова інституція ніколи не претендувала на підміну органів 
управління, чітко усвідомлювала свої функціональні призначення, розуміючи 
складність остаточного прийняття рішень, що завжди залишається за 
державою і є її відповідальністю.  

Відділення релігієзнавства й надалі планує творчо співпрацювати з 
державними органами влади, виступаючи теоретиками, методологами, 
експертами, практиками ДЦВ. Підготовлено проект Договору про співпрацю 
із департаментом у справах національностей і релігії, який, зокрема, 
передбачає співпрацю в організації і проведенні конференцій і круглих столів 
з питань релігійної свободи, державно-церковних і міжконфесійних відносин, 
проведення соціологічних досліджень стану релігійності, наукове 
обґрунтування інформації про конфесійну мережу країни, визначення 
переліку питань, які будуть виставлятися при реєстрації релігійних спільнот, 
плануванні семінарів підвищення кваліфікації співробітників державних 
служб при участі в цьому Відділення релігієзнавства, яке готове до нових 
викликів. Науковці завжди відкриті, щоб допомагати у вирішенні складних 
питань державно-церковних і міжконфесійних відносин, виходячи з 
інтересів, стратегічних і практичних, України. 
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7. Центри з релігієзнавчої експертизи ― державні і громадські організації: Інститут 
філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (Відділення релігієзнавства); Національний 
інститут стратегічних досліджень (Відділ гуманітарної політики), Інститут політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України; Національна академія 
державного управління при Президентові України; Центр Разумкова; Інститут релігійної 
свободи; Українська асоціація релігієзнавців; Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка (кафедра релігієзнавства); Львівський Музей історії релігії; 
Тернопільський університет (Центр дослідження духовної культури); Центр 
релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків; Центр релігійної 
інформації і свободи; Центр компаративістських досліджень; Український католицький 
університет (Інститут релігії і суспільства); Національна експертна комісія з питань 
захисту суспільної моралі; Комітет ВР України з питань духовності і культури; 
Міністерство культури (Департамент у справах релігій і національностей); Всеукраїнська 
Рада церков і релігійних організацій; Всеукраїнська Рада релігійних об’єднань; Інститут 
омбудсмена тощо. Є конфесійні аналітичні центри: Діалог, Апологетичний центр та ін. 
Безперечно, експертами є відомі спеціальні Інтернет-портали: РІСУ і Релігії в Україні.  

 
 

5.7. ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДА РЕЛІГІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ  
В ЇЇ ПОКЛИКАНІ І ПЕРШИХ КРОКАХ ДІЯЛЬНОСТІ 

(Анатолій Колодний і Олександр Саган) 
 
Всеукраїнська Рада Релігійних Об’єднань (ВРРО) – представницький 

міжконфесійний консультативно-дорадчий орган, який діє на громадських 
засадах. Ініціаторами постання ВРРО були: муфтій Духовного управління 
мусульман України («ДУМУ УММА») Саід Ісмагілов; Головний Рабин 
України та Києва Релігійного Об'єднання Громад Прогресивного Іудаїзму 
України Олександр Духовний; Секретар Релігійної організації “Національні 
Духовні Збори Бахаї України” (далі РО НДЗ Бахаї України) Алла Баранова; 
митрополит Апостольської Православної Церкви в Україні Стефан 
(Негребецький); голова Виконавчого Комітету Центру громад свідомості 
Крішни в Україні Ачьюта дас (Артем Чумаченко); заступник голови ОСІДУ 
РУНВіри Михайло Марченко; віце-президенти Української асоціації релігіє 
знавців, професори О.Саган і Л.Филипович.  

Саме ці релігійні лідери та релігієзнавці із УАР 26 січня 2017 року в 
УКРІНФОРМІ й провели Установчі збори ВРРО. У січні 2019 р. до ВРРО 
було прийнято (як постійного члена) Всеукраїнський Буддійський Центр 
«Махасанґха Ніппондзан Мьоходзі» (глова – Сергій Триліс) та як  
асоційованого члена Апостольську ортодоксальну церкву (очолюється 
митрополитом Віктором Веряскіним).  

Відтак станом на березень 2019 р. у складі ВРРО є 8 постійних і 1 
асоційований член. 

Метою Ради є: об'єднання зусиль релігійних організацій в процесах 
національно-духовного відродження України; ведення і координації 
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міжконфесійного діалогу як в Україні, так і поза її межами; участі у розробці 
проектів законодавчих та інших нормативних актів із питань державо-
церковних відносин і толерантизації міжконфесійного життя; здійснення 
колективних заходів добродійного характеру та ін. 

Таким чином, релігійні об’єднання та УАР, які утворили ВРРО, цим 
своїм актом організаційного порозуміння прагнуть утверджувати в Україні 
модель толерантності та партнерства не лише в державно-церковних, а й у 
міжцерковних і міжконфесійних відносинах. Члени ВРРО, як вони це заявили 
при утворенні Ради, мають значний ресурс для розбудови вільної і 
незалежної України, налагодження міжконфесійних спільнотних зв’язків на 
міжнародному рівні, зокрема своєю участю в діяльності Парламенту релігій 
світу. 

Основними завданнями ВРРО є: 
- обговорення актуальних питань релігійного життя та підготовка 

взаємоузгоджених пропозицій із вдосконалення чинного законодавства 
щодо свободи совісті та релігійних організацій; 

- об'єднання зусиль релігійних організацій у добродійній діяльності; 
- сприяння міжконфесійному взаємопорозумінню та злагоді; 
- активізація участі релігійних організацій у духовному відродженні 

України, зміцненні гуманістичних засад суспільства; 
- організація та проведення конференцій, семінарів, нарад тощо з питань 

духовності, застосування і додержання законодавства про свободу 
совісті та релігійні організації; 

- сприяння всебічному висвітленню релігійного життя в Україні засобами 
масової інформації та за допомогою Інтернету; 

- включення в діяльність міжнародних міжрелігійних рухів із захисту 
релігійних свобод і власної ідентичності.  
Духовне Управління Мусульман України «УММА» є Духовним 

управлінням традиційних мусульман-суннітів, має Всеукраїнський статус, та 
не залежить від закордонних релігійних центрів. Мусульман у світі зараз 
налічується до 1.5 мільярда осіб, близько 90% від них є сунітами.  

Духовне управління отримало офіційну державну реєстрацію у вересні 
2008 року. Станом на 2019 р., до складу Духовного управління входять понад 
30 мусульманських громад з 18 регіонів України. Духовне управління 
засновано на принципах рівності всіх громад, що входять до його складу. 
Наші громади мають свої мечеті та молитовні будинки, і проводять повний 
цикл ісламських релігійних обрядів. Духовне управління мусульман України 
«УММА» проводить свою діяльність виключно в інтересах України та 
мусульман України. Громади є україноцентричними, а прихожани 
виховуються в дусі любові до України, виступають за сильну, незалежну та 
процвітаючу Україну, за мир, толерантність та взаємоповагу між всіма 
народами та конфесіями нашої країни.  

Ісламський принцип поміркованості – головна базова цінність ДУМУ 
«УММА». Вони ратують за збереження та відродження ісламській 
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ідентичності мусульман України: своєї віри, етики, духовності та культури, 
але при цьому з повагою ставляться до інших релігій, культур та традицій, 
виступають проти дискримінацій, екстремізму, ненависті та насильства. 

Рух Прогресивного Іудаїзму розпочався наприкінці XVIІІ ст. в 
Західній Європі та поширився в Західних областях сучасної України та на її 
півдні. Так, у 1826 р. у Львові та Одесі були побудовані перші реформістські 
синагоги, а пізніше десятки громад, світських єврейських шкіл та синагог 
були створені по всій Україні. 
До складу Релігійного Об’єднання Громад Прогресивного Іудаїзму 

України (РОГПІУ) входить 28 громад, які проводять свою діяльність для 
майже 6 тисяч своїх прихильників. РОГПІУ – член Всесвітнього Союзу 
Прогресивного Іудаїзму, якій об’єднує Реформістські, Ліберальні, 
Прогресивні та Реконструктивістські іудейські громади у понад 50 країнах 
світу. Це плюралістичний голос та душа найбільшої  релігійної іудейської 
течії у світі,  що впливає на мільйони вірян, котрі шукають поєднання 
традиції та сучасного проявлення їхньої духовної та культурної ідентичності.  

Рух Прогресивного Іудаїзму – це ще один дороговказ як бути євреєм, 
який прагне пов’язати сучасне життя з єврейським вченням; крокує по шляху 
постійного розвитку єврейської традиції та шукає відповіді на актуальні 
питання сьогодення; спрямовує єврейське виховання в дусі плюралізму та 
гендерної рівності; показує шлях до єдності у різноманітті думок та поваги 
до ближнього незалежно від національності та віросповідання.  

Рух Прогресивного Іудаїзму першим ініціював встановлення прямого 
діалогу з лідерами різних напрямків релігійного вчення, послідовники яких 
ідуть до однієї мети – розуміння милосердного і справедливого Бога, 
створенню суспільства миру, милосердя і справедливості. 

Віра Бахаї – світова релігія, мета якої — досягти єдності та злагоди 
серед народів світу. Засновник Віри Бахаї – Бахаулла (в перекладі арабською 
«Слава Божа») вчив, що Бог єдиний, всі релігії – виявлення «незмінної віри в 
Бога, вічної в минулому, вічної в прийдешньому», що людство – єдина 
спільнота. Його Вчення веде людство до глобальної цивілізації, яка розкриє 
закладені в кожній людині можливості у всій повноті. Віра Бахаї вчить 
принципу єдності всього людства в різноманітті. Бахаї вважають, що саме 
релігія – головний рушій розвитку цивілізації, джерело впливу, що відроджує 
людство і неминуче приведе його до єдності та миру.  

Усіма справами громади керують інститути, що обираються чи 
призначаються на місцевому, національному та міжнародному рівні, вони 
об'єднують і підтримують суспільство, громади та кожного віруючого. 

В Україні перша громада Бахаї була зареєстрована у 1991 році. Всі дії 
бахаї, громад та інститутів спрямовані на духовний розвиток кожної людини 
та на сприяння добробуту людей з усіх верств суспільства, незалежно від їх 
вірувань і походження. 

Апостольська Православна Церква в Україні (АПЦвУ) сповідує 
традиційне православне віровчення і зберігає православну догматику. Церква 
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прагне звільнитись від вад імперської та тоталітарної спадщини, спотворення 
основ церковного життя, і наблизитись до ідеалів першохристиянської 
Церкви, відновити кращі риси ідеології та практики Українського 
православ’я.  

УПЦвУ підтримують голос тих, хто прагне до оновлення і протестує 
проти закостенілості, фарисейства, обрядовір´я, втручання «кесарів» у справи 
церковні. Серед таких сповідників, просвітителів та реформаторів – 
о.Олександр Мень, архиєп. Єрмогень Голубєв, о.Павло Адельгейм, о.Гліб 
Якунін та ін. Долі більшості з них пов’язані з Україною і вони особливо 
шануються Церквою. Виникнення у 1999 р. Апостольської ПЦ розглядається 
саме у цьому контексті. Ієрархічна спадковість передана АПЦвУ від 
Української Автокефальної ПЦ. Реєстрацію «Об’єднання громад 
апостольської традиції» здійснено у Мінюсті РФ у 2004 р. З початку 2000-х 
рр. формуються громади та єпархії в Україні. На Помісному Соборі 2013 р. у 
Києві утверджено Київську митрополію і обрано митрополита Київського і 
всієї України.  

З огляду на загострення політичної ситуації між Україною і Росією, 
Синод АПЦ надав українській частині Церкви статус Автокефальної (Томос) 
і підтвердив особу Митрополита Київського і всієї України Стефана 
(Негребецького).  

Відкритість до діалогу і спільних дій визначила позицію Церкви під час 
Революції Гідності у 2013-2014 рр. Священство Церкви входило до складу 
Духовної Ради Майдану і постійно перебувало серед протестуючих. Церква 
підтримує волонтерський рух, діалог з громадськими та політичними 
організаціями і вбачає одним з пріоритетних напрямків своєї діяльності 
сприяння духовному розвитку суспільства і утвердженню християнсько-
демократичних засад в Україні. 

Світ має нині десь більше півмільярда послідовників вайшнавізму. 
До цієї релігійної течії відносяться і крішнаїти. До членів ВРРО входить 
активно діюче в Україні вже більше 30 років Товариство свідомості 
Крішни. Згідно із Священною книгою крішнаїтів «Бгагавад-гітою» Бог є 
один, але відповідно від своїх виявів він має різні імена, зокрема такі, як 
Крішна, Рама, Будда та ін. Метою людського життя є любов до Бога, 
служіння йому й іншим живим істотам, що є частками Бога. Кожна жива 
істота – то є вічна душа, яка переживає цикл народження і смерті в 
матеріальному світі відповідно від своїх вчинків. Основними напрямками 
діяльності Товариства є особисті чи спільні молитовні практики, освітні 
програми із вивчення ведичних священних писань, благодійна діяльність, 
зокрема роздавання їжі в межах програми «Їжа життя», програм «Міцна 
родина» і здорового способу життя тощо. Послідовники вайшнавізму з 
розумінням і повагою ставляться до інших релігій і вважають, що вони є 
різними шляхами до одного й того ж Бога. 

Рідна Українська Національна Віра (РУНВіра) — це нова 
монотеїстична релігія, утверджена в науці Духовного Учителя і Пророка 
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Лева Силенка й найбільш повно викладена у Священній книзі МАГА ВІРА. 
РУНВіра – самобутнє українське розуміння Єдиного і Всюдисущого Бога, 
ім’я якому – Дажбог!  РУНВіра – наука, яка охоплює всі животворні артерії 
життя українського, і тому її не можна вважати суто релігійною, 
вузькоцерковною. РУНВіра — духовна єдність між минулим, сучасним і 
майбутнім Народу Українського.  

РУНВіра почала свій поступ у шістдесятих роках минулого сторіччя в 
українській діаспорі, зокрема в Канаді, Великобританії, Австралії, Німеччині, 
Сполучених Штатах Америки, Аргентині. З 10 991 року (1991 рік від р.х.) 
Рідна Українська Національна Віра поширюється територією України. У 
1991 році була зареєстрована релігійна організація сповідників РУНВіри – 
Об'єднання Синів і Дочок України (ОСІДУ). 

На сьогодні громади РУНВіри є в багатьох містах і селах України. 
Щонеділі проводяться Священні Години. 

До ВРРО у 2019 р. ввійшов своїми громадами також буддійський 
орден Ніппондзян Мьоходзі, відомий активною миротворчою діяльністю 
свого лідера Сансея Тарасави. Спільнота в закупленому помешканні високо в 
Карпатах обладнала ступу й щоранку зустрічає, а щовечора - проводжає 
Сонце співом мантри «На-му-мьо-хорен-ге-кьо».  

Як виняток, членом ВРРО є Українська Асоціація релігієзнавців, яка 
ще з 1993 р. на добровільних засадах об’єднує вчених-релігієзнаців, викладачів 
релігієзнавчих дисциплін навчальних закладів України, богословів, 
спрівробітників музеїв та інших просвітницьких установ і має свої осередки в 
біля 20 областях країни. Саме УАР покликана актуалізувати і науково вирішити 
ті проблеми, які постають у багатоконфесійному українському релігійному 
середовищі, проблеми буття в соціумі релігійних меншин, буття їх у сусідстві і 
несприятливому ставленні до них більшин. Сприяючи процесам духовного і 
національного відродження України, УАР у свій спосіб залучає й зорієнтовує на 
це інших членів ВРРО. Саме науковці - члени УАР вже відвідали зарубіжні 
центри деяких конфесій, що входять до спільноти, зокрема рунвірів (Спрінг-
Глен, США), крішнаїтів (Делі і Вріндаван, Індія), бахаїв та іудеїв (Хайфа, 
Єрусалим, Ізраїль) та багатьох інших. 

Поява і розгортання активної діяльності Всеукраїнської Ради 
Релігійних Об'єднань викликало певне здивування в Україні. Звучали 
застороги: нащо ще треба утворювати якесь міжконфесійне об’єднання, якщо 
вже є ВРЦіРО. Остання ж ревниво сприйняла утворення ВРРО як появу 
якоїсь конкуруючої з нею міжконфесійної спільноти. Хоча це не так. 

А між тим потреба у ВРРО з’явилася давно. Необхідність її постання 
«ініціювала» сама ВРЦіРО.  

По-перше, ця потреба зумовлена тим, що ВРЦіРО діє як щільно 
замкнута в членстві спільнота. За 20 років її існування до неї не було 
прийнято жодного нового члена, навіть асоційованого. І це незважаючи на 
багаторічні прохання багатьох організацій прилучитися навіть просто у 
статусі спостерігача.  
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По-друге, в країні є не лише, скажемо так образно, релігійні більшини, 
а у значній кількості ще й релігійні меншини. Інтереси останніх потребують 
куди більшого правового захисту, ніж кількісно громадами домінуючі 
релігійні більшини.  

По-третє, що важливо, у ВРЦіРО представлені лише авраамістичні 
релігії – іудеї, християни та мусульмани. Інших немає, і їх туди й не 
приймуть.  

А у складі ВРРО наявними є і спільноти орієнталізму – крішнаїти і 
буддисти, є рунвіри й синтетична релігія бахаїв. Та й наявні у складі ВРЦіРО 
релігійні течії мають не один свій різновид, зокрема мусульмани чи іудеї.  

Вступ до ВРРО відкритий і для інших релігійних спільнот: вони вже 
заявляють про можливе своє членство в Об’єднанні. ВРРО своєю 
практичною діяльністю утверджує принцип необхідності і можливості 
толерантності міжконфесійних відносин. Головування у ВРРО почергове.  

Між членами ВРРО наявний обмін планами роботи, видруками книг, 
пресою, концертними програмами тощо. Представники всіх спільнот ВРРО 
присутні на відзначенні свят чи значимих подій з життя і діяльності своїх 
членів. Вони виявляють взаємну підтримку при вирішенні однією з них 
якогось питання державно-церковних відносин. Чи є таке у ВРЦіРО? То ж 
маємо реальність толерантних міжконфесійних відносин. Діяльність ВРРО не 
є показушно-толерантною, офіціозною, а робочою і практично значимою у 
різних сферах релігійного життя України.  
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