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ПОСЛАННЯ 

Священного Синоду 

Української Православної 

Церкви Київського 

Патріархату 

з нагоди 1030-ліття 

Хрещення Руси-України 
 
 Преосвященні владики, всечесні 
отці, дорогі брати і сестри! 
Шановні співвітчизники! Дороге 
світове українство!   
 У особливому молитовному 
піднесенні православні в Україні та в 
українській діаспорі зустрічають 1030-
ліття Хрещення Київської Руси-України, 
адже наблизився час, коли Українська 
Православна Церква – досі поділена і 
зовнішніми силами штучно ізольована 
– буде вшанована належною їй гідністю 
автокефалії через Томос Вселенського 
Патріарха і Священного Синоду 
Константинопольського Патріархату, 
нашої Матері-Церкви, від якої Русь-
Україна прийняла світло 
євангельського вчення і святе 
хрещення.    
 Вперше питання про автокефалію 
Православної Церкви в Україні було 
піднесене понад сто років тому на 
Соборі в Києві. Але через відсутність 
утвердженої української державності і 
Православна Церква українського 
народу довгий час не могла утвердити 
своєї незалежності та досягнути 
єдності.     
 В умовах гонінь на віру в 
Радянському Союзі Православна 
Українська Церква зовнішніми силами 
була вимушена підпорядковуватися 
Московській Патріархії. І лише у 
вільному світі, в країнах українського 
розселення, вона продовжувала нести 
свобідне служіння.  
 Користуючись цією нагодою від імені 
нашої Церкви Священний Синод вітає 

всіх православних ієрархів, 
духовенство та вірних на 
Американському континенті, у 
Сполучених Штатах Америки і в Канаді, 
з ювілеєм 100-ліття започаткування в 
цих країнах українського православного 
церковного життя. Завдяки вашій праці, 
вашій любові до православної віри та 
до Батьківщини за це століття було 
багато зроблено як для української 
діаспори, так і для духовного 
відродження українського народу на 
рідній землі.    
 Серед інших духовних провідників та 
подвижників, які у важких умовах 
працювали на розбудову 
православного життя в українській 
Діаспорі, з особливою теплотою та 
любов’ю згадуємо блаженної пам’яті 
митрополита Іларіона (Огієнка), 
Предстоятеля Української Греко-
Православної Церкви в Канаді, та 
блаженної пам’яті Патріарха Київського 
і всієї України Мстислава, нашого 
першого Патріарха, довголітнього 
митрополита УПЦ в США і УАПЦ в 
Діаспорі, 25-ліття від часу упокоєння 
якого ми цього року вшановуємо. 
 Після відновлення незалежності 
України у 1991 р. створилися усі 
історичні та канонічні передумови для 
буття Української Православної Церкви 
на засадах автокефалії. Слід 
підкреслити, що зв’язок між державною 
незалежністю певного народу та 
автокефалією його Помісної 
Православної Церкви – має тверду 
основу в канонічних правилах (34 
Апостольське правило, 17 правило IV 
Вселенського Собору та 38 правило VI 
Шостого Вселенського Собору), в 
історичній традиції, він підтверджується 
офіційними документами Помісних 
Церков, зокрема актами Вселенського 
Патріархату та Московської патріархії. 
 Собор Української Православної 
Церкви 1-3 листопада 1991 р., який 
відбувся у Києво-Печерській Лаврі, 
одноголосно підтримав рішення про 
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необхідність повної автокефалії. Серед 
підписів інших делегатів під цим 
рішенням стоїть підпис і нинішнього 
глави Митрополії Московського 
Патріархату в Україні Онуфрія. 
 Московська патріархія у травні 1992 
р. спровокувала на неканонічному так 
званому Харківському соборі 
розділення УПЦ. Це розділення триває 
і досі, але ми щиро прагнемо до його 
подолання на основі утвердження 
автокефалії Української Православної 
Церкви через проголошення 
Вселенським Патріархатом 
відповідного Томосу.   
 А тим, хто ще досі має сумніви, 
будучи обманутим неправдою з 
московських джерел, хочемо нагадати 
про слова Вселенського Патріарха 
Варфоломія, сказані ним 1 липня цього 
року: Константинопольський 
Патріархат ніколи нікому не передавав 
своїх канонічних прав щодо Київської 
Митрополії, тобто Церкви в Україні. 
Московська влада над УПЦ є 
неканонічною. Тому триматися цієї 
влади – є не спосіб захисту 
православної віри, канонів та церковної 
єдності, як про це твердять очільники 
Московського Патріархату, а є 
порушення канонів, причина і 
церковного розділення та і приниження 
українського православ’я перед 
зовнішнім світом.   
 Понад 25 років тому наша Церква 
вперше звернулася до Матері-Церкви 
Константинопольської з проханням 
проголосити Томос про автокефалію 
УПЦ. Відтоді пройдений великий шлях, 
який з Божою допомогою, спільними 
зусиллями, за підтримки Президента 
України та в цілому Української 
держави, ближчим часом увінчається 
успішним довершенням. Ми молимося 
про це за кожними богослужінням та 
віримо, що Господь зміцнить волю і 
надихне мудрістю всіх, від кого 
залежить успіх доброї справи. А 
підступи супротивників нехай Бог 

розвіє, як пил розвіюється диханням 
вітру.    
 Отримання Томосу про автокефалію, 
однак, – це не завершення всієї справи, 
а лише новий етап, адже далі належить 
утвердити внутрішню єдність 
автокефальної Помісної Української 
Православної Церкви, зміцнити 
єднання православних в Україні 
навколо Київського Патріаршого 
престолу, подолати взаємне 
відчуження, спричинене десятиліттями 
окремого існування. І звершити це 
можливо лише шляхом Богом 
заповіданих любові та миру, без 
насильства. Ми категорично 
відкидаємо усі звинувачення 
супротивників у тому, що Томос про 
автокефалію спричинить протистояння 
чи навіть кровопролиття. Навпаки – 
тільки через утвердження єдиної 
Помісної Православної Церкви в 
Україні можливо і подолати церковне 
розділення, і досягнути суспільного 
миру.     
 Тож відзначаючи 1030-ліття 
Хрещення Київської Руси-України, 
закликаємо усіх, хто бажає миру 
Україні, єдності українському народу та 
процвітання Українській державі – 
сприяти утвердженню єдиної Помісної 
Української Православної Церкви. 
 І нехай Господь благословить добру 
справу успіхом!   
 «Браття, радуйтесь, довершуйтесь, 
утішайтесь, будьте однодумні, мирні, – 
i Бог любови й миру буде з вами» (2 
Кор. 13:11).    
 Закликаємо на нашу паству, на всіх 
православних в Україні та весь 
український народ Боже 
благословення!  
Від імені Священного Синоду –  
Філарет, 
Патріарх Київський і всієї Руси-України 
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Хрест навхрест: як Москва 

заважає Києву отримати 

незалежну церкву 
Анастасія Голубєва, Святослав Хоменко BBC  

 Україна як ніколи близька до 
створення власної незалежної від 
Москви і визнаної православним 
світом церкви.    
 У Києві стверджують, що це 
станеться до кінця року, а Москва не 
вірить, але веде власні переговори й 
погрожує найбільшим релігійним 
розколом з часів Великої схизми. 
 ВВС розповідає деталі однієї з 
найбільших суперечок в сучасному 
християнстві, на кону в якій стоїть 
першість у православному світі, і в якій 
опинилися замішані Ердоган, Ватикан і 
Держдеп.  
 Константинопольський патріарх 
Варфоломій неофіційно уже пообіцяв 
Томос про автокефалію (грамоту про 
незалежність) українським 
неканонічним православним церквами, 
стверджують кілька співрозмовників 
ВВС в українських і церковних колах. 
 Публічно Константинополь про 
рішення іще не говорив, але і 
представники Російської православної 
церкви кажуть, нібито Варфоломій 
поставив до відома про своє рішення 
інші помісні православні церкви. 
 Якщо Томос справді буде дарований, 
то й в Україні з'явиться нова релігійна 
структура, яка може об'єднати місцеві 
православні церкви, непідлеглі 
Московському патріархату. 
 Протягом останніх місяців РПЦ і 
Константинопольський (Вселенський) 
патріархат - дві найвпливовіші 
православні церкви - боролися не 
тільки за українських вірян, а й за 
першість у світовому православ'ї. 
 Журналісти ВВС в Москві і Києві 
поговорили з представниками 
духовенства, чиновниками і 
бізнесменами й розповідають, як 
Україна боролася за отримання 

Томоса, як Росія намагалася цьому 
протистояти, і хто переміг у церковній 
дипломатичній війні. 
 "Питання національної безпеки" 
 В Україні діють одразу три релігійні 
організації, які зараховують себе до 
православ'я. Однак тільки одна з них 
вважається канонічною, тобто 
визнаною православними церквами 
інших країн - це Українська 
православна церква Московського 
патріархату (УПЦ МП), яка перебуває у 
складі РПЦ. Дві інші - Київський 
патріархат (КП) і Українська 
автокефальна православна церква 
(УАПЦ) - не визнані, в Москві їх 
називають розкольниками. 
 Після розпаду СРСР кожен 
український президент замислювався 
про створення православної церкви, 
повністю незалежної від Москви. Після 
початку війни на Донбасі ці розмови 
пожвавилися: українські політики 
неодноразово звинувачували УПЦ МП 
в обслуговуванні інтересів Кремля. 
 Петро Порошенко з перших місяців 
свого президентства проводив активні 
переговори з Константинополем про 
надання українському православ'ю 
Томосу про автокефалію (грамоти, які 
дає церкві незалежність). Процес 
вийшов на фінішну пряму після його 
шестигодинних переговорів з 
Константинопольським патріархом 
Варфоломієм на початку квітня цього 
року.      
 За їх підсумками Порошенко заявив, 
що Україна нарешті як ніколи близька 
до створення власної незалежної 
церкви.     
 "Тут не тільки релігія, тут - 
геополітика ... Це питання національної 
безпеки, тому що Кремль розглядає 
РПЦ як один з ключових інструментів 
впливу на Україну", - заявив тоді Петро 
Порошенко.    
 Незабаром після цього до 
стамбульської резиденції Варфоломія 
надійшли прохання митрополитів 
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невизнаних українських церков про 
надання їм Томосу про автокефалію та 
аналогічні звернення від президента і 
Верховної Ради України. 
 Створення незалежної православної 
церкви в Україні стало однією з 
найгучніших декларацій Порошенка, 
яку деякі київські спостерігачі пов'язали 
з наближенням президентських 
виборів. Якщо Томос про автокефалію 
буде надано, Порошенко не лише 
увійде до історії як глава держави, який 
зумів вирішити болюче питання 
українського православ'я, але й 
збільшить свої не найвищі шанси на 
перемогу у виборах, намічених на 
березень наступного року.  
 У Москві переконані: в Україні вже є 
одна канонічна церква, а створення 
другої призведе до "легалізації 
розкольників", найбільшого 
християнського конфлікту і війни між 
православними.   
 Тому протягом останніх місяців 
священнослужителі, чиновники та 
бізнесмени з Росії, України і навіть 
США провели кілька десятків зустрічей 
і переговорів для того, аби переконати 
православний світ у своїй правоті.
 "Рішення буде прийнято без вас" 
 Ключове протиріччя в цій історії 
виявилося процесуальним: Київ, 
Константинополь і Москва по-різному 
дивляться на те, як саме новій церкві 
має надаватися автокефалія. 
 Константинопольський патріархат 
історично претендує на першість у 
православному світі. Він вважає, що 
має право дарувати іншим церквам 
автокефалію. Тим більше, якщо мова 
йде про Україну, яку Константинополь 
вважає своєю канонічною територією. 
 І Константинополь, і Москва 
вважають Україну своєю канонічною 
територією. Коріння цієї суперечки 
лежить в подіях 1686 року, коли 
Константинополь передав Київську 
митрополію в управління Російській 
церкві. В Константинополі вважають, 

що тим рішенням Москва не 
отримувала права власності на ці 
території, а пізніше "анексувала" їх. 
Тому зараз патріарх Варфоломій 
нібито має право повернути Київську 
митрополію назад у своє 
підпорядкування і тут же відпустити, 
надавши їй незалежність. На цій 
підставі у 1924 році 
Константинополь, наприклад, надав 
автокефалію Польській церкві, яка 
колись була частиною Київської 
митрополії. У РПЦ ж стверджують, 
що знайшли 900 сторінок давніх 
документів, які доводять, що 
територію нинішньої України 
передали їм в підпорядкування 
назавжди. Тому, кажуть в Москві, 
надати українському православ'ю 
автокефалію без згоди РПЦ не можна.
 У РПЦ вважають, що першість 
Константинополя є чистою 
формальністю, а автокефалія має 
надаватися не одноосібним рішенням 
Вселенського патріархату, а через 
згоду всіх помісних церков. 
 Патріарх Константинопольський 
Варфоломій прийматиме рішення з 
"українського питання" без огляду на 
інші помісні церкви, говорить джерело 
ВВС, близьке до Константинополя. 
 Троє співрозмовників ВВС з 
українських церковних та політичних 
кіл, які зустрічалися з Варфоломієм 
протягом останнього року, 
стверджують: на особистих зустрічах 
патріарх запевнив їх, що точно 
підтримує рішення створити в Україні 
незалежну церкву.  
 Отримати коментар від прес-служби 
Константинопольського патріархату не 
вдалося. Однак точно відомо, що після 
того, як до патріарха Варфоломія 
надійшли прохання з Києва, він 
направив своїх представників в об'їзд 
по всіх помісних церквах, щоб 
проінформувати їх про те, що 
відбувається.     
 У РПЦ кажуть, що посланці 
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Константинополя ставлять помісні 
церкви до відома про вже прийняте 
рішення.    
 "Тональність, з якою 
Константинопольська делегація 
приїжджала до помісних церквов, 
дивна тим, що предстоятелів церков 
ставлять перед фактом. Деяким так і 
говорилося, що рішення буде прийнято 
без вас", - каже ВВС секретар відділу 
зовнішніх церковних зв'язків РПЦ Ігор 
Якимчук.   
 "Проллється кров"  
 Одночасно з Константинопольськими 
делегаціями по помісних церквах 
поїхали і представники РПЦ. Вони 
намагалися переконати своїх колег не 
визнавати нову церкву. 
 "Автокефалія могла загальмуватися 
тільки в разі дуже гучних заперечень 
інших церков. Константинополь хотів 
перестрахуватися, щоб крику 
[протестів] не було. Москва хотіла, щоб 
крик був", - пояснює джерело ВВС, яке 
попросило про анонімність, оскільки не 
може коментувати публічно це питання. 
"Зараз першочергове значення 
отримало питання, кому - 
Константинополю чи Москві - бути 
першим у православному світі. Ставки 
вищі [ніж питання про українську 
автокефалію]", - резюмує 
співрозмовник ВВС.  
 РПЦ і Росія ведуть свою історію від 
хрещення Русі київським князем 
Володимиром. У Москві не горять 
бажанням віддавати цей "символічний 
багаж" новій українській церкві та 
вважають Україну споконвічною 
канонічною територією РПЦ - саме тут 
знаходиться третина всіх її церковних 
володінь.    
 "Ми ніколи не погодимося на зміну 
священних канонічних кордонів нашої 
Церкви, бо Київ - це духовна колиска 
святої Русі, як Мцхета для Грузії або 
Косово для Сербії", - говорив у 2016 
році патріарх Московський Кирило. 
 Одразу після того, як до 

Константинополя надійшли прохання з 
Києва, у своєрідний тур по патріархатах 
вирушив митрополит Іларіон (Алфєєв) - 
глава відділу зовнішніх церковних 
зв'язків (міністр закордонних справ) 
РПЦ. За два місяці він об'їхав вісім 
помісних церков, де обговорив 
українське питання. У переговорах 
брав участь і митрополит Антоній 
(Севрюк), який очолює управління із 
закордонних установ РПЦ. Він відвідав 
дві церкви і зустрічався з патріархом 
Варфоломієм під час святкування його 
іменин.     
 З якими патріархами зустрівся 
Іларіон: Олександрійська, Кіпрська, 
Антіохійська, Єрусалимська, 
Румунська, Польська, Грузинська і 
Елладська церкви.   
 Метою поїздок делегації РПЦ було 
"об'єктивне інформування" про 
ситуацію в Україні, розповів ВВС 
секретар відділу зовнішніх церковних 
зв'язків РПЦ Ігор Якимчук, який 
супроводжував митрополита Іларіона в 
поїздках до Румунії та Греції. 
 "Ми спростовуємо тезу про те, що 
мільйони українських віруючих просять 
Варфоломія про автокефалію", - каже 
Якимчук.     
 Крім того, на цих зустрічах 
митрополит Іларіон розповідав, що 
канонічна церква в Україні зазнає 
переслідувань і що створення нової 
церкви може закінчитися 
"насильницьким наверненням" 
православних у католиків. 
 "Якщо розкольники почнуть 
захоплювати Лаври, тисячі людей 
зберуться, захищатимуть ці обителі, 
проллється кров", - заявив, наприклад, 
митрополит Іларіон в Афінах. 
 Крім того, митрополит Іларіон 
заявляв, що набуття частиною 
українського православ'я автокефалії 
здатне призвести до катастрофічних 
наслідків, які можна порівняти з 
Великим розколом, коли християнська 
церква розділилася на православних і 

https://www.bbc.com/russian/news-38048995
https://www.bbc.com/russian/news-38048995
http://www.patriarchia.ru/db/text/5228453.html
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католиків.    
 "Якщо, не дай Бог, станеться 
легітимізація розколу, то важко навіть 
собі уявити, до яких наслідків це може 
призвести. Це буде означати фактично 
розкол, подібний розколу 1054 року ", - 
говорив він.    
 Цей аргумент використовувався і на 
зустрічі Константинопольської делегації 
з представниками РПЦ у Москві 9 
липня. Москва почала погрожувати: 
мовляв, надання Томосу означатиме, 
що Константинополь ініціює розкол, 
розповіло ВВС джерело, близьке до 
Константинополя.   
 Офіційно деталі цієї зустрічі не 
розголошувалися. Прес-секретар 
патріарха Кирила лише заявив ВВС, 
що оцінює цю зустріч "стримано 
позитивно".    
 Зустріч була короткою, сторони 
просто виклали одна одній свої позиції, 
розповіло джерело, близьке до 
Константинополя.   
 "Кожен, хто допомагає 
розкольникам"   
 РПЦ має власний табір 
прихильників, якщо йдеться про 
"українське питання" - це деякі дружні 
до Москви помісні церкви. 
 Наприклад, Антіохійський 
патріархат займає близькі до Росії 
позиції через те, що більша частина 
його єпархій розташована на території 
Сирії, яка зараз перебуває під вагомим 
впливом Москви.    
 У червні з Антіохійським патріархом 
Іваном Х в Дамаску зустрівся депутат 
російської Держдуми Дмитро Саблін. 
Саблін розповів ВВС, що обговорював 
з патріархом відновлення давнього 
християнського міста Маалула, яким 
займаються РПЦ і Ватикан. Тема 
України також піднімалася на зустрічі, 
підтвердив депутат, відмовившись 
розкривати подробиці розмови. 
 До потенційних союзників Москви 
зараховують і Сербського патріарха 
Іринея. У травні цього року він отримав 

від заснованого РПЦ "Фонду єдності 
православних народів" премію, розмір 
якої у 2010 році становив 50 тисяч 
доларів.     
 На позицію Сербського патріархату 
впливає і те, що в його складі існує 
"невизнана митрополія" - Македонська 
церква, яка нещодавно також 
звернулася до Константинополя з 
проханням про автокефалію. Сербська 
церква вважає Македонію своєю 
канонічною територією і не хоче 
відділення Македонської церкви. 
 "Кожен, хто допомагає українським 
розкольникам, - ворог усіх 
православних слов'янських народів і 
всього православного світу", - заявив 
Іриней у Москві під час нагородження. 
 Суперечка про визнання ще не 
створеної української церкви - не 
перша подібна дискусія між Москвою 
та Константинополем. У 1996 році 
схожий конфлікт виник навколо 
Естонської церкви. У 1920-30-х роках у 
цій країні існувала підпорядкована 
Константинополю православна 
церква, але після приєднання Естонії 
до СРСР цю церкву "влили" до складу 
РПЦ. Після розпаду Союзу в Естонії 
створили незалежну церкву, а в 1996 
році Константинополь відновив її 
автономію. РПЦ не визнала цього 
рішення і на три місяці перервала 
молитовне спілкування з 
Константинополем. Пізніше їм 
вдалося помиритися: сьогодні в 
Естонії співіснують дві православні 
канонічні церкви, а парафії самі 
вибрали, в чиєму підпорядкуванні їм 
перебувати - Константинополя чи 
Москви.    
 "Спірну територію" має і Грузинська 
церква - це Абхазія. Формально 
Абхазька церква є єпархією 
Грузинської церкви, але фактично нею 
управляє РПЦ.   
 Якщо Грузинська церква підтримає 
Москву в цьому питанні, це 
означатиме, що РПЦ пообіцяла Грузії 

http://tass.ru/obschestvo/5355444
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не забирати Абхазьку церкву, 
розмірковує її глава архімандрит 
Дорофей.    
 Синод Грузинської церкви 
обговорював проблему України, але не 
прийшов до якоїсь позиції, розповів 
місцевим журналістам член 
тамтешнього Синоду митрополит 
Петро. Сам він заявив, що вважає 
Україну незалежною країною, у якій 
повинна бути власна церква. 
 Інший депутат російської Держдуми 
Сергій Гаврилов у липні взяв участь у 
засіданні Священного синоду 
Елладської церкви, хоч тема України і 
не стояла на порядку цього засідання, 
розповів ВВС сам Гаврилов. 
 Однак це питання детально 
обговорювалося на Всесвітній 
асамблеї православ'я, яка також 
проходила в Греції на початку липня. 
На ній були присутні російські депутати 
Гаврилов та Ірина Ярова, представники 
РПЦ і депутат Верховної Ради України 
Вадим Новинський.  
 Російська делегація хотіла 
домогтися того, щоб в резолюції 
Асамблеї з'явився пункт "про підтримку 
канонічного православ'я", але грецька 
сторона виступила проти цієї ініціативи, 
розповів ВВС присутній на засіданні 
голова розташованого в Москві Фонду 
єдності православних народів Валерій 
Алексєєв.   
 "Патріарх став шукати способів 
уникнути цих зустрічей"  
 Домовитися з патріархом 
Варфоломієм намагалися не лише 
представники РПЦ, а й російські 
політики та бізнесмени.   
 У травні з Варфоломієм по 
телефону поспілкувався Володимир 
Путін. Це сталося під час візиту 
російського президента до Туреччини. 
Зустрітися їм не вдалося, оскільки 
патріарх відмовився приїхати на зустріч 
з Путіним до Анкари, говорить джерело 
ВВС, близьке до Константинополя. 

Під час цієї розмови тема України 
піднімалася, але не була основною, 
розповів ВВС представник РПЦ Ігор 
Якимчук. На момент публікації 
матеріалу прес-секретар президента 
Росії Дмитро Пєсков не відповів на 
запитання ВВС про зміст цієї розмови. 
Аудієнції з патріархом Варфоломієм 
шукали і російські бізнесмени. До 
Стамбула в травні цього року їздив 
колишній керівник російської залізниці 
Володимир Якунін і православний 
бізнесмен грецького походження Іван 
Саввіді. Джерело в оточенні Якуніна 
підтвердило, що той спілкувався на 
тему України з духовенством 
Константинополя, але не з самим 
Варфоломієм. Іван Саввіді підтвердив 
ВВС, що їздив до Стамбула, але 
відмовився коментувати свою поїздку, 
назвавши її "приватною". 
"Делегації російських бізнесменів і 
політиків в якийсь момент стали 
настільки наполегливими, що патріарх 
став шукати дипломатичних способів 
уникнути цих зустрічей", - розповідає 
джерело, близьке до Константинополя. 
У РПЦ заперечують причетність 
російських бізнесменів до переговорів з 
приводу України. 
Москва навіть спробувала заручитися 
підтримкою Ватикану, який формально 
не впливає на православну церкву. 
Протягом останніх кількох місяців 
міністр закордонних справ РПЦ 
митрополит Іларіон двічі відвідав Папу 
Римського. І хоча обидва приводи для 
візитів не включали обговорення 
українського питання, Ватикан 
підтримав позицію Російської церкви, 
розповів ВВС її представник Ігор 
Якимчук. 
З цим згодне джерело ВВС в київських 
церковних колах. За його словами, 
Ватикан, по-перше, вклав надто багато 
зусиль у налагодження діалогу з РПЦ, 
а по-друге, не зацікавлений, аби в 
Україні з'явилася канонічна 

http://rustavi2.ge/en/news/107208
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православна церква, яка буде 
конкурувати з греко-католиками. 
"Думка Ватикану має певне значення 
для патріарха Варфоломія, але зараз 
від нього, схоже, нічого не буде 
залежати", - вважає джерело ВВС, 
близьке до Константинополя. 
 "Я просив прийняти зважене 
рішення"    
 Канонічна церква Московського 
патріархату також намагалася 
запобігти можливому наданню частині 
українського православ'я Томосу про 
нову церкву.    
 Після того, як до Константинополя 
надійшли прохання про автокефалію, 
УПЦ МП направила помісним церквам 
листи, у яких виклала свою позицію з 
цього питання, розповів ВВС Микола 
Данилевич, заступник голови відділу 
зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП. 
 До Константинополя листа не 
послали: в УПЦ МП чекали, що 
Варфоломій сам зв'яжеться з ними, аби 
пояснити, що відбувається. Але коли 
цього не сталося, делегація з чотирьох 
українських митрополитів вирішила 
поїхати до патріарха.  
 Шестигодинна розмова з патріархом 
Варфоломієм була "конструктивною і 
іноді різкою", розповідає Данилевич, 
який також брав у ній участь. 
 "Константинополь чітко заявив, що 
не має наміру вирішувати проблеми 
українського православ'я так, щоб 
породжувати ще більші проблеми", - 
каже він.    
 Однак ідею Константинополя, яку на 
зустрічі запропонували його 
представники, - дати автокефалію не 
одній з існуючих невизнаних церков, а 
повністю новій структурі, - в УПЦ МП 
теж не вважають вдалою. 
 На зустрічі з патріархом 
Варфоломієм був присутній і депутат 
Верховної Ради, один з найбагатших 
людей України Вадим Новинський, який 
оплатив поїздку митрополитів до 
Стамбула.    

 Його присутність мала показати 
Константинополю, що не всі українські 
політики і віряни підтримують ідею 
створення нової церкви, розповів 
Микола Данилевич ВВС.  
 Три джерела ВВС у церковних та 
світських колах Києва кажуть, що 
мільярдер і колишній громадянин Росії 
Новинський міг пропонувати 
представникам Константинополя гроші 
для вирішення "українського питання". 
Однак сам депутат в розмові з ВВС це 
заперечує.     
 У Києві Новинського називають 
затятим критиком політики Петра 
Порошенка і головним спонсором 
канонічної УПЦ МП.  
 "Я просив патріарха Варфоломія 
прийняти зважене рішення. Якщо буде 
рішення Константинопольського 
патріархату [про дарування Томосу], 
радикальні елементи підуть на 
захоплення святинь, а віруючі люди 
будуть їх захищати, буде литися кров", 
- розповів депутат.  
 Новинський заявив ВВС, що 
організував для представників УПЦ МП 
поїздки "до всіх помісних церков". 
Представники УПЦ МП дійсно їздили 
по помісних церков, каже Микола 
Данилевич.     
 Її посланці не особливо афішували 
свої заходи, щоб не ускладнювати 
відносини з українською владою, 
розповіло ВВС джерело в цій церкві. 
 "Це як дисиденти в Радянській 
Україні"    
 Свої дипломатичні зусилля 
активізували і прихильники 
автокефалії. Але на відміну від РПЦ, 
Київський патріархат не міг просто 
поїхати з візитами по церквах через 
свій невизнаний статус.  
 УПЦ КП неофіційно спілкується з 
деякими помісними церквами, каже 
спікер цієї церкви архієпископ 
Євстратій (Зоря).   
 Але на боці автокефалії нібито 
виступають і деякі єпископи визнаного 
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Московського патріархату. 
 Близько десятка єпископів УПЦ МП 
також направили до Константинополя 
прохання надати українському 
православ'ю автокефалію, проте їхні 
імена тримаються в таємниці, зокрема, 
з міркувань безпеки, кажуть джерела 
ВВС і в церковних, і в світських колах. 
Крім того, єпископи побоюються 
церковних санкцій і можливості 
втратити нинішній стан в церкві. 
 Однак в УПЦ МП заявляють, що не 
знають жодного єпископа, який 
підтримав би ідею про створення нової 
церкви.    
 Синод УПЦ МП сформований так, 
що в ньому немає жодного 
прихильника автокефалії, каже 
співрозмовник ВВС з цієї церкви. Думка 
"автокефального крила" ігнорується 
при складанні звернень УПЦ МП, вони 
не включаються до складу делегацій 
цієї церкви.    
 Проте вони знаходять способи 
доносити свою позицію до зовнішнього 
світу: наприклад, представники 
"автокефалістського крила" можуть 
"випадково" зустріти ієрархів інших 
церков під час поїздок за кордон, 
говорить співрозмовник ВВС в УПЦ 
МП.      
 "Це як дисиденти в Радянській 
Україні. Вони представляли якийсь рух, 
якого для зовнішнього спостерігача, 
тільки якщо він не був офіцером ЦРУ, 
не існувало. Але, як ми побачили в 
результаті, насправді дисиденти 
представляли певну історичну 
тенденцію, яка в результаті перемогла 
", - каже він.   
 "Церкви скаржаться на дефіцит 
інформації"    
 Активна участь української влади в 
церковній дипломатії дає противникам 
автокефалії підстави звинувачувати 
офіційний Київ у втручанні в релігійні 
справи.    
 Київська влада ці звинувачення 
відкидає, заявляючи, що українське 

законодавство дозволяє державі 
сприяти церквам в контактах із 
закордонними релігійними 
організаціями.  
 Головним переговірником з питань 
автокефалії в Києві називають Петра 
Порошенка. Президент України не 
тільки вів особисті переговори з 
патріархом Варфоломієм. У липні цього 
року він також зустрівся з Сербським 
патріархом Іринеєм, який відкрито 
виступав проти створення незалежної 
церкви.    
 Але частіше переговори на цю тему 
ведуть представники адміністрації 
Порошенка: співрозмовники ВВС в 
українських церквах називають 
ключовою фігурою в цьому процесі 
заступника глави його адміністрації 
Ростислава Павленка. По помісних 
церквах також їздять глава 
українського МЗС Павло Клімкін та 
спікер парламенту Андрій Парубій. 
 Близькі до переговорного процесу 
джерела кажуть, що роль чиновників в 
церковній дипломатії полягає в наданні 
альтернативної інформації про стан 
справ в українському православ'ї. 
 "Приїжджає в якусь церкву делегація 
РПЦ. Кажуть: якщо буде автокефалія, в 
Україні посилиться розкол, почнеться 
релігійна війна. Потім приїжджають 
кияни, показують соціологію, кажуть: 
українське суспільство підтримує 
автокефалію, це якраз шлях до 
встановлення миру в країні. Помісні 
церкви скаржаться на дефіцит 
інформації з українського питання, Київ 
цей дефіцит заповнює", - каже джерело 
ВВС в київських політичних колах. 
 Лобіюють автокефалію не тільки 
представники нинішньої української 
влади, а й політики у відставці - з 
главами церков зустрічаються і колишні 
президенти України Віктор Ющенко і 
Леонід Кучма.  
 "Певний інтерес" американських 
дипломатів    
 Одразу кілька співрозмовників ВВС в 
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Києві й Москві стверджують, що в 
боротьбі за автокефалію Україні 
допомагали американці. Про наявність 
"певного інтересу" до цієї теми в 
американських дипломатів говорить і 
представник РПЦ Ігор Якимчук. 
 Навесні з представниками 
Елладської православної церкви 
зустрічався посол США в Греції 
Джеффрі Пайятт, колишній посол 
Америки в Україні, а посол США в Києві 
Мері Йованович провела переговори з 
главою канонічної УПЦ МП 
митрополитом Онуфрієм і 
"неканонічним" Київським патріархом 
Філаретом.    
 Америка вважає, що через церковне 
питання можна наблизити закінчення 
українського конфлікту, говорить 
джерело в київських політичних колах. 
 "У Державному департаменті ще при 
Джоні Керрі створили спеціальний офіс 
з релігійних питань, я зустрічався з його 
керівником. За його словами, 
американська дипломатія прийшла до 
висновку: без урахування релігійної 
складової дипломатична діяльність не 
може бути успішною", - говорить ВВС 
речник УПЦ КП архієпископ Євстратій.
 У Державному департаменті США у 
відповідь на прохання ВВС 
прокоментувати інформацію про участь 
його представників у переговорах щодо 
української автокефалії заявили, що 
американські дипломати "регулярно 
спілкуються з широким колом 
релігійних громад в рамках їхньої 
роботи з громадянським суспільством".
 "Ми вважаємо, що будь-яке рішення 
з приводу (української) автокефалії є 
внутрішнім церковним питанням", - 
додали в Держдепі.  
 Образа патріарха  
 Чому ж зусилля Москви, погрози 
розколом, човникова дипломатія та 
навіть підтримка Ватикану, швидше за 
все, не вплинули на Константинополь, і 
Україна стає дедалі ближчою до 
створення незалежної від РПЦ церкви?

 Річ у тому, що Варфоломій вже 
давно був прихильником визнання 
Української церкви, але довгі роки його 
стримували домовленості з РПЦ, 
кажуть співрозмовники ВВС.  
 У 2008 році - за президентства 
Віктора Ющенка - Україна вже була 
близькою до отримання Томосу про 
автокефалію. Саме тоді було досягнуто 
домовленості: Варфоломій не 
втручається в ситуацію в Україні, якщо 
РПЦ поїде на Всеправославний собор - 
з'їзд всіх православних церков, 
організація якого була "справою всього 
життя" Варфоломія, - говорить 
джерело, близьке до Константинополя. 
Однак у 2016 році РПЦ не поїхала на 
Всеправославний собор, 
обґрунтувавши це тим, що деякі 
православні церкви відмовились від 
участі у з'їзді, а, значить, його не можна 
назвати "Всеправославним". У 
Константинополі вважають, що це 
Російська церква змусила ще три 
церкви бойкотувати собор. 
 "У 2016 році всі домовленості були 
зруйновані самою Москвою. Що 
Константинополю після цього робити, 
якщо не повернутися в Україну?", - 
розмірковує співрозмовник ВВС. 
 "Патріарх Варфоломій робить всіх 
заручниками своєї особистої образи на 
патріарха Кирила", - говорить джерело, 
знайоме з переговорним процесом. 
 "Аргументів не залишилося. Москва 
зараз може впливати на Варфоломія 
тільки фізично. "Новачок" - всюди 
"Новачок", - жартує джерело, близьке 
до Константинополя. 
 Справді, протягом останніх місяців 
охорону патріарха Варфоломія 
посилили, розповідають два джерела 
ВВС, близькі до переговорного 
процесу.    
 ВВС не може незалежно підтвердити 
достовірність цієї інформації. 
 Додаткову рішучість надати 
автокефалію, кажуть співрозмовники 
ВВС, дає Варфоломію фактор війни в 



 

 

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США   27-лип-18   Рік XX Число 383   c.  13 

 

Україні. Анексія Криму та бойові дії на 
Донбасі привели до падіння 
популярності "московської церкви" в 
українському суспільстві.  
 За даними київського Центру 
Разумкова, саме після подій 2014 року 
УПЦ МП втратила звання лідера серед 
українських церков за кількістю 
прихильників.   
 Втім, у Московському патріархаті 
заявляють, що дані соціологів 
відображають співвідношення між 
невоцерковленими мирянами, у яких 
запитували, "київську" чи "московську" 
церкву вони підтримують. Якби 
учасниками опитувань були віряни, які 
регулярно відвідують церкву, перевага 
УПЦ МП була б очевидною, кажуть у 
цій церкві.    
 "Війна відмітає всі контраргументи. 
Патріарх Кирило і митрополит Іларіон є 
персонами нон-грата в Україні, вони 
навіть не можуть приїхати до Києва, 
щоб якось утримати ситуацію", - 
говорить джерело, близьке до 
Константинополя.    
 У свою чергу, продовжує 
співрозмовник ВВС, патріарх 
Варфоломій бачить в наданні Томосу 
можливість повернути до канонічної 
церкви сотні тисяч українських 
віруючих, які зараз перебувають в 
невизнаних церквах або відійшли від 
УПЦ МП протягом останніх років. Тим 
більше, що Москва подолати 
український розкол своїми силами так і 
не спромоглася.   
 Другий фактор, який впливає на 
готовність Варфоломія надати Томос - 
нейтралітет помісних церков. 
Прихильники автокефалії відзначають, 
що жодна церква, крім Російської, 
офіційно не стала протестувати проти 
створення в Україні нової церкви. 
Звучать лише заяви окремих осіб, 
нехай навіть і патріархів.  
 Помісні церкви ще не ухвалили 
рішень з "українського питання" і 
почнуть висловлюватися "постфактум" 

- після остаточного рішення 
Варфоломія, каже джерело, близьке до 
Константинополя. Помісним церквам 
вигідно зберігати нейтралітет, аби 
уникнути конфлікту з іншими церквами і 
"поділу думок всередині самих церков". 
Джерело ВВС в УПЦ МП, яке виступає 
за надання Томосу, припускає, що, 
розмірковуючи про можливий відхід від 
Константинополя, церкви братимуть до 
уваги і інші аргументи.  
 "Москва пропонує їм себе у якості 
нового всеправославного лідера. Але 
це зараз влада Путіна і позиція РПЦ в 
Росії виглядають дуже стабільними, а 
що буде після відходу Путіна від 
влади? Чи готові помісні церкви до 
таких експериментів?" - каже 
співрозмовник ВВС.  
 Третій фактор, чому Варфоломій міг 
виявитися готовий до видання Томосу, 
- невтручання турецького президента 
Реджепа Ердогана.  
 Ердоган має вплив на 
Константинопольський патріархат: від 
нього, наприклад, безпосередньо 
залежить безпека Варфоломія, 
говорить джерело, близьке до 
Константинополю.    
 За п'ять днів після того, як 
Константинополь оголосив про рішення 
розглянути прохання про дарування 
автокефалії, Варфоломій провів 
переговори з Ердоганом. Чи 
обговорювалася на них тема України, 
не повідомляється.  
 Вважається, що за часів розквіту 
російсько-турецьких стосунків саме він 
на прохання Москви стримував 
Константинополь від різких кроків щодо 
українських церков. Однак протягом 
останніх років відносини між Росією та 
Туреччиною змінилися, і у Ердогана 
більше немає мотивів переконувати 
Варфоломія.   
 Два джерела ВВС припускають, що 
нейтралітет Ердогана в українському 
церковному питанні могли забезпечити 
американські дипломати.  



 

 

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США   27-лип-18   Рік XX Число 383   c.  14 

 

 "Ердоган міг би перешкодити 
процесу надання автокефалії, якби на 
цьому наполягав Путін. Однак, з іншого 
боку, про зворотне його могли б 
попросити і колеги з НАТО. Питання у 
тому, до кого він прислухався", - 
розмірковує джерело, близьке до 
Константинополя.   
 Що далі?   
 Прихильники автокефалії, з якими 
поспілкувалася ВВС, "на 99 відсотків 
впевнені", що Константинополь 
ухвалить рішення про надання Томосу. 
Раніше відомий богослов Кирило 
Говорун заявив, що, за його 
інформацією, документ уже готовий. 
 "Томос вже готовий. Він уже 
написаний. Я навіть знаю, хто його 
писав. Писав мій учитель в Афінському 
університеті", - заявив Говорун в 
травні цього року.   
 Митрополит РПЦ Іларіон у відповідь 
на заяви про нібито готовий Томос 
говорив, що якщо цей документ і є, то 
його нікому не відправляли і 
"юридичного" статусу він не має.  
 За даними ВВС, Томос - це документ 
на три сторінки: півтори сторінки 
аргументації і дві сторінки для підписів 
членів Синоду Константинопольського 
патріархату.    
 Петро Порошенко обіцяв, що Томос 
буде готовий вже до 28 липня, дня 
Хрещення Русі. Але до зазначеної дати 
його не видадуть - найімовірніше, це 
станеться до кінця цього року. 
 Причини такої затримки - чисто 
процедурні: делегація з 
Константинополя не встигає об'їхати 
всі помісні церкви і затвердити звіт за 
результатами цього туру, кажуть два 
джерела ВВС.   
 Однак, навіть якщо цього не 
станеться, статус-кво в українському 
православ'ї зберегти навряд чи 
вдасться.    
 "Припустімо, зараз Константинополь 
не надасть автокефалію. І що, 
Київський патріархат від цього зникне? 

Навпаки, на цій медійній та історичній 
хвилі він тільки розшириться", - 
розмірковує один з представників УПЦ 
МП, який виступає за автокефалію. 
 У канонічній УПЦ МП сподіваються, 
що Москва та Константинополь таки 
"домовляться і знайдуть компроміс", 
який точно не полягатиме в наданні 
українському православ'ю Томосу, 
каже Микола Данилевич. У РПЦ 
продовжують лякати "кровопролиттям" 
і Великим розколом.   
 А джерело, близьке до 
Константинополя, каже, що 
співіснування нового Київського 
патріархату і "московської церкви" піде 
на користь їм обом.  
 "Насправді невідомо, яка з цих 
церков буде більшою. Але навіть якщо 
в автокефальній церкви виявиться 5 
відсотків віруючих, а 95 залишиться в 
Московському патріархаті, це буде 
добре, тому що у людей з'явиться 
можливість вибору між двома 
канонічними церквами, і це даватиме 
їм обом стимул для розвитку", - 
говорить співрозмовник ВВС. 
 

Президенте Ющенко 

допоможе створювати 

Помісну Православну 

Церкву 
 Третій президент Віктор Ющенко 
буде допомагати створювати в Україні 
Помісну Православну Церкву. 
 Він наголосив, що Єдина 
Православна Помісна Церква 
допоможе зміцнити український народ і 
"стане непереборною духовною 
фортецею в боротьбі з російською 
агресією проти України".  
 "Використаю весь досвід, щоб 
допомогти створити в Україні Помісну 
Православну Церкву. Поза сумнівом, 
це стане довгоочікуваною, справді 
історичною подією для всього 
українського суспільства. 
 Підтримую зусилля президента 

https://censor.net.ua/v3068242
http://radonezh.ru/2018/06/14/mitropolit-ilarion-vyrazil-somnenie-v-tom-chto-tomos-ob-avtokefalii-ukrainskoy-cerkvi
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України Петра Порошенка з цих 
надзвичайно важливих для України 
питань та звертаюсь до всіх громадян, 
всіх відповідальних політиків та 
громадських діячів із закликом 
об'єднатись навколо цієї великої мети і 
спільно активно працювати для 
створення Автокефальної 
Православної Церкви в Україні", - 
підкреслив Ющенко. 

Рішення Константинополя 

про Томос відкладається як 

мінімум до кінця серпня 

 

 Синод Вселенського Патріархату не 
прийме рішення щодо надання Томосу   
про Єдину помісну Українську  
православну Церкву до 1030-річчя 
святкування Хрещення Русі, як раніше 
очікували представники влади та 
духівництво.   
 Делегація Константинопольського 
Патріархату ще не завершила 
інформування інших помісних Церков з 
цього приводу, через що рішення 
стосовно Томосу відкладається як 
мінімум до кінця серпня.   
 Незважаючи на зміщення строків, 
позиція Вселенського Патріарха щодо 
українського церковного питання 
залишається незмінною. Про це 
інформує РБК-Україна, посилаючись на 
дипломатичні джерела. Один з 
дипломатів, знайомий з подробицями 
створення в Україні помісної 
православної Церкви, наголосив, що 
затримка з остаточним рішенням 
зумовлена тривалістю самої процедури 
надання автокефалії.  
 Синод Вселенського Патріархату 
(Константинопольська православна 
церква) минулого тижня не розглянув 
питання Томосу про 
Єдину помісну Українську 
православну Церкву.   
 Тепер це питання відкладається як 
мінімум до кінця серпня, коли має 

відбутися наступна сесія Синоду. 
 І хоча точна дата надання Томосу не 
була відома, чиновники й духівництво 
очікували, що це станеться ближче до 
святкування 1030-річчя Хрещення Русі, 
запланованого на 27-28 липня. Про це 
ще кілька місяців тому говорили 
президент Петро Порошенко та глава 
УПЦ (Київського патріархату) Філарет. 
 В УПЦ (КП) пояснюють затримку з 
Томосом тим, що 
Константинопольський Патріархат ще 
не завершив офіційне інформування 
всіх помісних церков з цього питання. 
"Засідання Синоду відбувається 
регулярно, кожен місяць. Тобто, будь-
яка наступна чергова сесія Синоду 
може прийняти це рішення", - 
припустив архиєпископ УПЦ КП, голова 
інформаційного відділу Київської 
патріархії Євстратій (Зоря). Він вважає, 
що рішення про надання Томосу можна 
очікувати вже цієї осені.  
 Спікер Верховної ради Андрій 
Парубій минулого тижня також заявив, 
що рішення з Томосом – це "питання 
літа-осені". Отже, нова Церква може 
бути створена вже в цьому році, 
вважає голова парламенту. 

 

Патріарх Філарет: «Томос 

буде надано вже в цьому 

році» 
 

 До 1030-річчя Дня Хрещення України-
Русі залишається менше тижня. Від 
початку - коли Президент Порошенко у 
квітні тільки оголосив ініціативу щодо 
надання Києву Томоса - 
передбачалося, це може статися якраз 
до 27-28 липня. Потім очікувана дата 
змістилася до Дня Незалежності. 
Сьогодні вже зрозуміло: уточнювати 
терміни - справа невдячна, 
Константинополь живе за своїм 
власним "календарем" і з українським 
політичним він нічого спільного не має. 

https://daily.rbc.ua/ukr/show/avtokefaliya-ukrainy-prohodit-podgotovka-1531839486.html
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"Але ми переконані, що Томос буде 
цього року. Говорю без дат, але точно 
цього року", - наполягає очільник УПЦ 
КП Святійший Патріарх Філарет, коли 
ми зустрічаємося для запису інтерв'ю в 
його резиденції на Пушкінській.  
 "Із наданням Томосу нічого не 
завершиться, навпаки тільки 
почнеться", - уточнює, маючи на увазі 
об'єднавчі процеси довкола нової 
української церкви. Сам він розраховує 
цю церкву очолити. "Я не бачу 
кандидатур інших архієреїв, хто б міг 
управляти процесом, взяти на себе цей 
хрест", - говорить прямо. Медаль, як 
завжди, має дві сторони: з одного боку 
Філарет дійсно є дуже потужним 
менеджером (позиції КП сьогодні - 
краще тому підтвердження); разом з 
тим - і він це визнає - його фігура може 
стати такою, що відштовхує парафіян 
МП, що хотіли б доєднатися до 
новоствореної церкви. Якщо Філарет 
дійсно очолить єдину українську 
церкву, для нього самого - за іронією 
долі - це стане завершенням довгого 
життєво-історичного циклу, що 
розпочався майже тридцять років тому. 
Чому - читайте докладніше в матеріалі. 
Також ми поговорили з Патріархом 
Філаретом про те, що саме 
відбуватиметься після отримання 
Томосу, як в нову церкву зможе 
інтегруватися МП, хто володітиме 
Київською та Почаївською Лаврами.
 Президент Порошенко заявив про 
звернення України до Константинополя 
– щодо надання нам Томосу - ще у 
квітні. Передбачалося, те чи інше 
рішення може бути прийняте до дня 
Хрещення України-Русі (27-28 липня), 
однак наразі вже ясно, що воно 
відтерміновується. Яким є ваш – з 
точки зору термінів – прогноз? 
 По-перше, розмова про надання 
Томосу про автокефалію УПЦ не є 
новою.    
 Ви з 1992 року про це говорите. 
 Так, ця тема обговорюється уже 

протягом 25 років. І вперше це було 
92 року – саме тоді я зустрічався з 
цього приводу з патріархом 
Варфоломієм. Йшлося про надання 
УПЦ Томосу.  Це було вже після того, 
як ми - згідно рішення помісного 
собору української церкви - 
звертались до Московського 
патріархату. Московський патріарх 
обіцяв розглянути дане питання на 
Соборі. Однак було декілька Соборів, а 
питання про автокефалію української 
церкви там так і не розглядалось. 
Тому ми й звернулись до Вселенського 
патріарха - вперше ще 1992 року. 
Чому ми до нього звернулись? Тому 
що Вселенський патріарх 
неодноразово заявляв, що Київська 
митрополія є його канонічною 
територією. І на підставі цього він у 
1924 році надав Томос про 
автокефалію Польській православній 
церкві, яка, свого часу, була частиною 
київської митрополії. Тоді до нього 
звернулись як митрополит 
Варшавський, так і президент 
Пілсудський. На підставі цих звернень 
- церкви і президента, - тодішній 
Вселенський патріарх надав Польській 
церкві Томос.  
 Базуючись саме на польському 
прикладі, ми й писали зараз до 
патріарха Варфоломія. Хоча цей 
запит не був першим – аналогічні 
спрямовували президенти Кучма, 
Ющенко, тепер – Петро Порошенко. 
 …Багато хто з Московського 
патріархату звинувачують 
президента, що він втручається в 
церковні справи. Ні, не втручається. 
Він лише робить те, що повинен 
робити президент.  
 Давайте все ж щодо термінів. 
 Вселенський патріарх Варфоломій 
твердо заявив, що він має право сам 
надати Томос про автокефалію. 
Перед цим було сказано, що Київська 
митрополія - канонічна територія 
Константинополя і що приєднання 
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Київської митрополії до Москви в 1686 
році було неканонічним, незаконним. 
 І тепер Вселенський патріарх ясно 
заявив, що йдеться про надання 
Українській церкві Томосу про 
автокефалію. Ви питаєте щодо 
термінів? Перед тим як реалізувати 
свій намір, патріарх вирішив 
проінформувати щодо нього всі 
помісні церкви.  
 Процедура «об’їзду»?  
 Так. Було створено спеціальну 
комісію із трьох митрополитів 
Константинопольського 
патріархату, які й об’їжджають всі 
помісні церкви. Важливо розуміти: 
вони не просять згоди на надання 
Томосу, а просто інформують про 
відповідний намір Константинополя. 
Адже відомо: Вселенський Патріарх 
і сам може надати Томос, без 
попередньої згоди на те інших 
православних церков. 
 Оскільки делегація ще не об’їхала всі 
помісні церкви, то оголошення 
рішення щодо Томосу трохи 
затягується. Згідно процедури, за 
результатами об’їзду делегація має 
підготувати відповідний звіт, який 
розглядатиметься на засіданні 
Синоду. І вже по факту 
прийматиметься рішення. Згідно 
інформації, яка є зараз у нас, Томос 
буде надано вже в цьому році. Коли 
саме – за місяць чи восени – 
конкретики немає, але точно в цьому 
році.     
 Чи є у вас інформація щодо того, що 
надання Томосу було ініціативою не 
стільки України, скільки 
Константинополя? Навіть більше, ніж в 
Константинополя, а назвемо коректно – 
«зовнішніх сил».   
 Томос важливий не тільки для 
Константинополя, але й для 
української держави. Бо як буде Томос, 
то буде об’єднання всього 
українського православ’я. Тож 
зацікавлені насамперед, українська 

церква і українська держава. Тому 
ініціатива йде з Києва. А 
Константинополь просто на неї 
реагує.    
 Це формально. Я маю на увазі 
реальний стан справ.  
 Якщо говорити відверто, то 
Вселенський патріарх зацікавлений, 
аби українська церква стала 
автокефальною. Ви знаєте: за 
рахунок українських парафій 
московська церква має статус 
найбільшої в світовому православ’ї. 
Відтак – ставить питання про те, 
що оскільки вона є найбільша, то має 
бути першою. Після надання Томосу, 
від Москви відійде більше половини її 
українських парафій, відтак статус 
«найчисельнішої» буде втрачено, а 
разом з ним – претензії на першість. 
Не кажучи вже про те, що 
Константинополь на власному досвіді 
знає: з Москвою домовлятися 
небезпечно.     
 Чому?   
 Згадайте Собор на Криті. 
 Червень 2016? Це коли московська 
делегація в останню хвилину 
відмовилася їхати, чим ледь не зірвала 
все.     
 Так. Коли було домовлено – в тому 
числі з Москвою - провести 
Всеправославний собор, який 
готували 40 років, затвердити низку 
документів. Але Москва – уже після 
усіх узгоджень – відмовилась. Не 
тільки сама відмовилась, а підбурила 
Антіохійську, Болгарську і Грузинську 
церкви, розраховуючи таким чином 
зірвати проведення Собору. 
Незважаючи на всі ці обставини, 
Вселенський патріарх провів цей 
собор, але тепер добре розуміє, що з 
Москвою будь про що домовлятись 
небезпечно.    
 На Банковій розраховують, що 
надання Томосу вплине й на світську 
аудиторію. Наскільки це реально, як 
думаєте?    
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 Надання Томосу має для президента 
важливе значення насамперед в тому, 
що це потрібно для збереження 
української держави. Він, як 
президент, думає про те, як зберегти 
державу. А зараз йде війна і він має 
подвійну відповідальність за державу - 
і перед народом, і перед Богом. 
 Так ось, для того, щоб зберегти 
українську державу, потрібна не 
тільки потужна армія (яка наразі 
створена і це бачить весь світ), 
потрібна й церква, тобто духовна 
основа. Щоб ця основа була міцною, 
потрібно об’єднати Православ’я, і для 
цього необхідний Томос.  
 Так як щодо впливу на світську 
аудиторію?    
 Люди, які до церкви не ходять, до 
Томосу байдужі. Та й не тільки до 
Томосу – вони до Бога байдужі. Як 
громадяни, вони можуть 
підтримувати державу Україна, або 
бути налаштовані проросійськи. А от 
ті, кого об’єднає єдина церква, вони 
точно всі будуть налаштовані 
проукраїнські.    
 Як ви оцінюєте процеси, що тепер 
відбуваються в МП? Як не крути, це є 
ваші колеги, які мають доволі численну 
паству. І з одного боку там має місце 
відома історія з поїздкою архієреїв на 
Фанар та з подальшою нарадою вже в 
Києві, де фактично була 
сфальсифікована заява проти 
автокефалії. З іншого боку чимало хто з 
МП налаштовані проти Москви, у тому 
числі митрополити, зокрема 
Черкаський і Канівський Софроній. 
 Ми знаємо, що близько десяти 
архієреїв МП написали листа 
Вселенському Патріарху (в документі 
йдеться про важливість автокефалії, 
також є прохання звернути увагу на 
системну проросійську діяльність 
окремих своїх колег, - С.К.) та лише 
двоє назвали свої імена (уже згаданий 
митрополит Софроній та 
митрополит Переяслав-

Хмельницький і Вишневський 
Драбинко, - С.К.). Інші бояться. 
 Бояться, але ж звернення надіслали. 
Значна частина єпископату 
Московського патріархату 
налаштована на утворення 
автокефальної церкви. Значна. Але 
чекають Томосу. Тобто коли 
Українська церква стане, з їх точки 
зору, «канонічною». Раз «канонічна», 
то вони, як українці, приєднуються до 
цієї канонічної вже для них Української 
церкви. Ми на це розраховуємо. 
 Припустимо, сьогодні ми отримали 
Томос. Яка подальша процедура 
створення нової Української церкви 
завтра?   
 Спочатку відбудеться собор трьох 
церков – з числа архієреїв Київського 
патріархату, УАПЦ та тих із числа 
МП, хто звернувся до патріарха 
Варфоломія. Власне це і буде 
об’єднання Українського православ’я. 
На цьому Соборі оберуть єдиного 
Предстоятеля, який і отримає Томос. 
Ну, а далі найголовніше – процес буде 
запущений: нова Українська церква 
входить в спілкування з усіма 
світовими православними церквами, 
які акт Томосу визнають. Паралельно 
з цим тут, в Україні, до неї 
приєднуватимуться і архієреї, і 
духовенство, і парафії…  
 Стоп. Статус юридичної особи у нас 
мають тільки парафії.  
 Все починатиметься з волі вірян, 
так.     
 Тут ще важливо, щоб Верховна Рада 
прийняла закон про назву церкви - це 
проект під номером 5309. Бо зараз 
церква МП називається «українська», 
але насправді є частиною Російської 
церкви. Але коли буде єдина помісна 
церква українська, згідно Томосу, то 
не може бути інша УПЦ. Тому ті, хто 
не захоче входити до її складу, не 
матимуть права називатися 
українською.    
 Ви маєте на увазі безкомпромісну 
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частину МП?    
 Так.     
 Ну і як тоді, згідно закону, вони 
називатимуться?  
 Російська православна церква в 
Україні.   
 Уточнення. Ви сказали, що в Соборі 
братимуть участь архієреї МП-
підписанти листа до патріарха 
Варфоломія. Але ж їх всього десять і 
ця кількість явно не співмірна з 
представництвом КП і навіть 
автокефалів.   
 Не має значення, скільки їх – десять, 
тридцять чи п’ятдесят. Важливо, що 
вони представляють Московський 
патріархат.   
 Іще уточнення. Щодо вибору 
Предстоятеля. Ви вже заявили, що 
висуватимете свою кандидатуру. 
 Я думаю, що оберуть мене. 
 Чому саме вас?   
 Тому що важливим є не просто сам 
факт об’єднання, а важливо створити 
реальну структуру нової об’єднаної 
церкви в Україні. Хто може це 
зробити?   
 Менеджер і управлінець ви хороший, 
це правда.    
 Тож Собор повинен думати не про 
те, де раніше служив майбутній 
Предстоятель, а про те, хто в 
теперішніх умовах здатен 
продовжити процес створення єдиної 
української православної церкви. Я не 
бачу таких архієреїв - з боку чи то 
московського патріархату, чи 
автокефальної церкви - які б могли 
взяти на себе цей хрест. Ось тому й 
говорю про себе – це об’єктивно і 
справедливо.   
 Якщо так станеться, особисто для вас 
це буде завершенням певного циклу, 
досить довгого. Адже ще на початку 90-
х ви могли очолити Руську православну 
церкву загалом. По смерті патріарха 
Пімена було три кандидати на 
очільника: ви, Володимир (Сабодан) та 
Олексій (Рідіґер). Власне, Рідіґера й 

обрали. А скоро по тому, повернувшись 
в Київ, ви створили й очолили КП. 
Створили фактично з нуля. 
 Не зовсім так. Собор, який обрав 
патріархом покійного Алексія, також 
прийняв рішення, що церква в Україні 
може змінити свій статус - бути вже 
не екзархатом просто, а єдиною 
структурою на правах автономії. Бо 
розширювалися права республік в 
СРСР - і це була підстава розширити 
права української церкви. В зв’язку з 
цим рішенням собор єпископів у липні 
1990 р. обрав мене предстоятелем 
УПЦ та звернувся до патріарха 
Алексія щодо закріплення за УПЦ прав 
самостійності в управлінні. І восени 
архієрейський собор в Москві надав 
такі права, а мені патріарх вручив 
грамоту про це і про визнання мене 
предстоятелем УПЦ.  
 То ще було при СРСР. А коли була 
проголошена незалежність України - 
тоді було відразу у вересні 1991 р. 
зібрали архієрейський собор УПЦ, а він 
– в свою чергу - вирішив скликати 
помісний собор для розгляду питання 
про автокефалію. Такий собор 
відбувся в листопаді 1991 р. в Лаврі. 
На ньому всі одноголосно підтримали 
автокефалію для УПЦ - бо доки 
Україна була з Росією однією 
державою, то це була підстава 
залежності, а раз Україна - незалежна 
держава, то за канонами і традицією 
церква теж має право на 
автокефалію. І всі делегати це 
рішення підписали - в тому числі і 
нинішній митрополит Онуфрій 
підписав, що він теж за автокефалію.
 …Вже потім Москва, щоб не 
допустити автокефалії, спробувала 
примусити мене піти у відставку. І 
коли цього не досягла - то розколола 
церкву на так званому Харківському 
соборі в травні 1992 р. Коли через цей 
так званий собор УПЦ розділилася, то 
та частина, яка залишилася вірною 
рішенням собору про автокефалію, 
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об‘єдналася з УАПЦ. І ця об‘єднана 
церква була названа УПЦ Київський 
Патріархат. Її очолив Патріарх УАПЦ 
Мстислав, а мене обрали його 
заступником - бо Патріарх не жив в 
Україні. Після смерті патріарха був 
обраний патріархом Володимир 
(Романюк). А після його смерті у 
жовтні 1995 р. патріархом собор 
обрав мене.   
 Реконструкція зрозуміла. Наразі – 
дражливе питання власності. Зокрема 
щодо Києво-Печерської і Почаївської 
лавр. Що буде з ними?  
 Давайте по порядку. Майно, яке 
належить церкві, має різних власників. 
Є майно церковне, що перебуває у 
власності громади. Наприклад, 
громада збудувала храм, то зрозуміло, 
що він належить громаді. А є храми, 
що належать державі, наприклад 
Володимирський собор. 
Володимирський – власність держави, 
яка передана в користування громаді. 
Тобто держава передає у 
користування Українській церкві свою 
власність. Конкретно - Києво-
Печерську лавру і Почаївську лавру. 
Сьогодні вони знаходяться в 
користуванні Московського 
патріархату, але коли буде утворена 
єдина українська православна церква, 
виникне питання: кому повинні 
належать українські святині - 
українській церкві чи російській? 
 Ну, якщо буде прийнято закон, як ви 
сказали...    
 Здоровий глузд каже - українські 
святині повинні належать українській 
церкві. І тому обидві Лаври 
обов’язково будуть належать 
українській церкві. Іншого не може 
бути.     
 Окрім всього, це є монастирі і, 
вочевидь, думку монахів теж треба 
якось враховувати. От щодо 
Святогорської лаври я навіть не питаю.
 Має бути так, як я сказав, інакше це 
просто несправедливо. Ми ж не 

претендуємо, скажімо, на Псково-
Печерський монастир, правда? Тут – 
аналогічно.   
 Говорите правильно, однак ви ж 
розумієте, що в цих двох конкретних 
випадках уникнути силового 
протистояння буде вкрай важко. 
Паралельно з цим є ще одна важлива 
проблема – протистояння за храми, 
землю, майно між вірянами КП і МП. 
Такі конфлікти мають місце багато де: в 
Кіровоградській області, в Черкаській, в 
Житомирській, Тернопільській, 
Рівненський. Буквально днями у нас на 
LB.ua вийшов докладний текст про це. 
 Ми все це передбачаємо. При 
переході релігійних громад із 
московського патріархату в 
українську церкву буде мати місце 
самовизначення самої громади. Якщо 
більшість громади за те, щоб 
належати до Української церкви, 
значить вона, а разом з нею – її храм, 
здійснюють такий перехід. 
 Як я вже зазначала, юридичною 
особою є тільки парафія.  
 Щодо законопроекту, про який ми 
говорили. Депутати підказали, що 
там варто зазначити: храм має 
залишитися у повному розпорядженні 
громади лише в тому разі, якщо цього 
воліє дві третини громади. Дві 
третини, не менше – так ми зможемо 
уникнути релігійної ворожнечі в цьому 
місті чи селі. А якщо проста 
більшість - то громада може 
перейти, але тоді краще, щоб було 
почергове богослужіння - щоб храмом 
користувалися обидві частини 
громади, і та, яка перейде в українську 
церкву, і та, яка схоче залишитися в 
МП.    
 Відповідний законопроект вже існує 
чи його тільки писатимуть? 
 Існує законопроект Віктора 
Єленського. Однак нема більшості 
депутатів, які його підтримують. 
Сподіваюся, із наданням Томосу 
ситуація зміниться. Плюс, його ще 
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потрібно доповнювати – зокрема про 
дві третини, як я сказав. 
 Важливий момент. МП має своїх 
ієрархів, багато з них доволі 
привілейовані в своєму положенні. І 
навіть якщо вони підтримують ідею 
створення єдиної української церкви, в 
якому положенні, на яких позиціях вони 
там будуть?    
 Нова, канонічна для них, церква 
повинна створити умови, щоб вони не 
відчували, що вони у ній чужі. А це 
залежить від того, як ми будемо до 
них ставитися. Наразі ми 
налаштовуємо єпископат (КП, - С.К.), 
щоб ставилися до них як до своїх, щоб 
не було у новій церкві поділу на "наші і 
ваші".     
 Перший час це все одно виникатиме. 
«Людський фактор», цього не уникнути.
 Ні. Ще раз кажу: ми все робитимемо, 
щоб цього не було. Інакше церква не 
буде єдиною в середині, а це найгірше.
 Давайте предметно. От, є, скажімо, 
Черкаська єпархія. Від МП її очолює 
Софроній, який послідовно виступає за 
автокефалію. Однак у КП там є і свій 
архієрей. Як бути із ними двома? Хто – 
після створення нової української 
церкви – очолюватиме ту ж 
Черкащину? І як бути з іншими 
регіонами?    
 На початку буде так: якщо є 
архієрей московського патріархату, 
який прийшов зі своїми парафіями до 
складу нової української церкви, 
значить, він залишається з ними, їх 
архієреєм. Якщо у Софронія, 
припустимо, 200 парафій… 
 530.     
 Значить, він буде архієреєм цих 530 
парафій, або ж тих, що підуть за ним.
 А ваш?     
 А наш керуватиме своїми парафіями.
 І вони вдвох будуть головними по 
Черкащині? Як ви собі це уявляєте? 
 Маємо в КП області де по декілька 
єпископів. Та ж Тернопільська, скажімо, 
де двоє. Ну, нормально, проблем нема. 

За канонами головне, щоб одна 
парафія не була підлеглою двом 
єпископам, а раз кожна парафія буде 
підлягати тільки одному єпископу - 
то порушення не буде.  
 Від цього напряму залежить кількість 
голосів на Синоді.   
 На Синоді будуть представники і від 
автокефальної церкви, і від 
московського патріархату. Синод - 
єдиний орган для всієї церкви. 
 Щодо вашого потенційного обрання 
головою нової Української церкви. Я 
говорила з багатьма вірянами МП – як 
архієреями, так і рядовими – 
прихильниками єдиної української 
церкви… Всі ці роки ви очолювали КП, 
який вважають неканонічним. І от тепер 
ви маєте всі шанси цю нову церкву 
очолити. Причому цілком справедливо. 
Але багатьох з цих людей ваша фігура 
відштовхує. Ви розумієте чому і не 
можете з цим не рахуватися. 
 Розумію. І нічого страшного в цьому 
не бачу. Не буває такого, щоб чи то 
Президента чи то Патріарха обирали 
сто відсотків. Навіть патріарха 
Кирила не сто відсотків обрали. І 
митрополита Онуфрія. Головне, щоб 
єпископи, духовенство, які зараз в МП 
- увійшли в єдину церкву. А як вони до 
мене особисто ставилися дотепер чи 
потім будуть ставитися - не має для 
мене значення, головне, щоб 
трималися єдності церкви і 
працювали для неї.  
 Наостанок: в який проміжок часу ви 
оцінюєте перехідний період – 
становлення нової української церкви? 
Рік-два-три?    
 Думаю, основний процес приєднання 
– протягом року.   
 Це буде якось закріплено юридично? 
Скажімо: от вам, парафії, рік, а далі – 
інші умови.    
 Ні, нічого такого. Парафії самі 
визначатимуться тоді, коли їм буде 
комфортно.    
 Ви ж розумієте – ми це вже частково 
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обговорили, разом з тим – що Москва 
не сидітиме, склавши руки.  
 Так, і ми до цього готові. Що 
робитиме Москва, коли ми отримаємо 
Томос? Намагатиметься поставити 
свою людину на чолі нової української 
церкви. Відтак, боротьба 
розгортатиметься за те, хто її 
очолить.    
 До речі. От, за вашим сценарієм, що 
чекатиме Митрополита Онуфрія? 
 Якщо приєднається, буде архієреєм 
української православної церкви, 
постійним членом священного Синоду.
 Тобто зараз людина є очільником 
церкви, а її перспектива – стати одним 
із архієреїв? Невже він з цим 
погодиться? А от намісник Лаври 
Павло?    
 Коли буде вирішуватися питання 
про Лавру, то вирішуватиметься й 
питання про намісника.  
 Вже казала і зараз повторюсь: на 
жаль, майже немає сумнівів в тому, що 
потенційна передача обох Лавр 
спровокує як мінімум силові 
протистояння.    
 А ви не відкидайте Бога. Якщо 
Господь нам сприятиме, а Він нам 
сприятиме, то і Лаври спокійно 
перейдуть і інші питання вирішаться. 
Ще раз: не відкидайте Бога. 
 Останнє запитання. Щодо патріарха 
Варфоломія. Ви знаєте, що наразі його 
охорону кратно посилено. Це пов’язано 
з побоюваннями щодо його безпеки – зі 
сторони Москви, зрозуміло. 
 Чув таке. Але це рішення (щодо 
Томосу, - С.К.) залежить не від однієї 
особи, воно залежить від церкви. Був 
би на місці патріарха Варфоломія 
хтось інший – аналогічні відбувалися б 
процеси. 
                                    Соня Кошкіна 
 
 
 
 
 

ЖУРНАЛ № 14 
ЗАСІДАННЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДУ 

УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 
ЦЕРКВИ 

КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ 
від 27 липня 2018 року під 

головуванням 
Святійшого Патріарха Київського і 

всієї Руси-України ФІЛАРЕТА 
МАЛИ МІРКУВАННЯ: 
Про злочинні діяння заштатного 
єпископа Севастіана (у миру Возняка 
Михайла Ярославовича), колишнього 
Чернігівського і Ніжинського.  
ДОВІДКА: 
Преосвященний Севастіан (у миру 
Возняк Михайло Ярославович) згідно 
поданого 17 березня 2008 р. прохання 
був звільнений від керування 
Чернігівською єпархією. Мотивом 
звільнення ним були вказані «особисті 
причини». Фактично протягом 
багатьох попередніх місяців він 
самоусунувся від керівництва єпархією 
та не звершував у ній богослужінь, 
постійно проживаючи у м. Києві. 
Пояснюючи причини свого рішення він 
заявив, що має сім’ю і повинен 
«виховувати дітей». 
 Звільнивши Преосвященного 
єпископа Севастіана (Возняка) за 
штат, Священний Синод мав надію, 
що як чернець і священнослужитель 
він одумається, розкається і 
припинить порушення чернечих 
обітниць. Натомість протягом 
десяти років вказаний заштатний 
єпископ настільки закоснів у гріху, що 
дійшов до злочинного наміру – замаху 
на вбивство Предстоятеля Церкви. 
 25 травня 2018 р. заштатний 
єпископ Севастіан (Возняк) разом зі 
своїм сином ввечері у не прийомний 
час в світському одязі увійшов до 
резиденції Патріарха Київського і всієї 
Руси-України Філарета та мав намір 
потрапити до особистих покоїв 
Предстоятеля, який у цей момент 
вечеряв у трапезній. Почувши, що 
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хтось пройшов коридором, з дверей 
кухні вийшла економ Патріархії 
монахиня Варвара, на яку вказаний 
єпископ Севастіан (Возняк) відразу 
напав, спрямувавши їй в обличчя 
сльозогінний газ із заздалегідь 
приготовленого балончика. Після 
цього батько і син втекли з місця 
злочину.   
 Слідством, проведеним 
правоохоронними органами, 
встановлено обставини, які дають 
підставу стверджувати обдуманість 
вказаних злочинних дій та завчасне 
приготування до них.  
 При затриманні правоохоронними 
органами заштатний єпископ 
Севастіан (Возняк) визнав свою 
участь у вказаних подіях, пояснивши 
свій вчинок намаганням потрапити до 
Патріарха на прийом, хоча він, як 
довголітній клірик Київської єпархії, а 
згодом єпископ Чернігівський і 
Ніжинський, добре знайомий з 
розпорядком прийому і знав про те, 
що у вечірній час без попередньої 
домовленості він не здійснюється. 
 Також у рішенні Шевченківського 
районного суду м. Києва від 20 липня 
2018 р. щодо обрання запобіжного 
заходу Возняку М. Я. зазначено, що він 
перебуває у зареєстрованому шлюбі. 
УХВАЛИЛИ:    
 1. Враховуючи обставини вчинку 
заштатного єпископа Севастіана (у 
миру Возняка Михайла Ярославовича), 
колишнього Чернігівського і 
Ніжинського, зокрема – зумисне 
завчасне приготування ним до 
розпилення сльозогінного газу в 
резиденції Патріарха Київського і всієї 
Руси-України Філарета і напад на 
монахиню Варвару, намагання 
вказаного заштатного єпископа з таким 
наміром потрапити в особисті покої 
Предстоятеля у неприйомний час, 
можливі важкі наслідки (аж до 
спричинення смерті), які з причини віку 
могли настати внаслідок використання 

сльозогінного газу безпосередньо 
проти особи Патріарха – вважати такі 
дії замахом на Предстоятеля 
Української Православної Церкви 
Київського Патріархату.  
 2. Констатувати, що попри 
добровільне принесення перед Богом і 
Церквою чернечих обітниць, заштатний 
єпископ Севастіан (Возняк) протягом 
багатьох років цинічно порушує їх, 
живучи фактично як світська особа, в 
зареєстрованому за державним 
законодавством шлюбі, має дітей. 
Протягом десяти років, які минули від 
часу звільнення за штат, жодних ознак 
покаяння та бажання виправлення не 
виявив, закоснівши у гріху та 
втративши зв’язок з Українською 
Православною Церквою Київського 
Патріархату.     
 3. За свідоме багатолітнє порушення 
чернечих обітниць, священичої та 
архієрейської присяги, напад на 
монахиню Варвару, намір вчинити 
напад на Предстоятеля Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату, який не був довершений 
лише в силу незалежних від нападника 
обставин і міг спричинити важкі 
наслідки аж до смерті – на підставі 6 
Апостольського правила і 3 правила IV 
Вселенського собору, якими 
забороняється єпископам і клірикам 
займатися діяльністю, не сумісною з 
їхнім саном, 7 правила IV Вселенського 
собору, яким встановлено: 
«Поставленим одного разу до кліру та 
ченцям, визначили ми, не вступати ні 
на військову службу, ні в мирський чин. 
Інакше тих, що насміляться на подібне і 
не повернуться із каяттям до того, що 
раніше обрали для Бога, піддавати 
анафемі», 18 правила IV Вселенського 
собору, яким встановлено: «Змови, або 
організацію збіговиськ, як злочин, 
повністю заборонено і зовнішніми 
законами; тим більше необхідно 
забороняти у Церкві Божій, аби цього 
не було. Якщо ж дехто із кліру, або 
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ченці, що виявляться пов’язаними 
клятвою один з одним, або чинитимуть 
підступи проти єпископів, чи своїх 
співпричетників, нехай повністю будуть 
позбавлені свого ступеня», інших 
правил вказаного змісту – заштатного 
єпископа Севастіана (в миру Возняка 
Михайла Ярославовича) позбавити 
священного сану.   
 На підставі 16 правила IV 
Вселенського собору, в якому вказано: 
«Ченцям, не дозволяється вступати у 
шлюб. Якщо ж виявляться ті, що чинять 
це, нехай будуть позбавлені 
спілкування церковного» – позбавити 
зазначену вище особу спілкування 
церковного і всіх прав, пов’язаних із 
чернецтвом, застерігши, що у разі 
подальшого закосніння у гріху його 
очікує вічне осудження разом з 
дияволом і його слугами та закликавши 
його до повного і правдивого покаяння.   
  
 

ВСЕЛЕНСЬКИЙ ПАТРІАРХ 

ВІДМОВИВСЯ ВІДЗНАЧАТИ 

РАЗОМ З КИРИЛОМ 

ЮВІЛЕЙ ХРЕЩЕННЯ 

КИЇВСЬКОЇ РУСІ 
 Вселенський Патріарх Варфоломій І 
відмовився від пропозиції Патріарха 
РПЦ Кирила (Гудняєва) відсвяткувати у 
Москві 1030-річчя Хрещення Русі.
 Про це повідомляє сайт Української 
Помісної Православної Церкви на 
Фейсбуці.    
 «Як стало відомо, Вселенський 
Патріарх на отримане від глави РПЦ 
Кірілла (Гундяєва) офіційне 
запрошення взяти участь в урочистих 
заходах, присвячених «1030-летию 
Крещения Руси», повідомив про 
неможливість та недоцільність участі 
представників Вселенського 
Патріархату у заходах, що 
проводитимуться в РФ», - пише сайт. 

 У Константинополі дали знати, що їхні 
представники все ж візьмуть участь у 
святкуванні ювілею Хрещення Русі-
України. Щоправда, не в Москві, а у 
Києві.     
 «У відповіді Вселенського Патріарха 
також зазначено, що свята з нагоди 
1030-річчя Хрещення Київської Русі 
відбуватимуться у Києві, в яких 
представники Вселенского Патріарха 
візьмуть участь 28.07, і на які 
представники Вселенського 
Патріархату були запрошені та 
призначена відповідна делегація», - 
передають слова представників 
Константинополя.   
 «Досить різка відповідь Вселенського 
Патріарха обумовлена його чіткою 
позицією щодо відсутності у Москви 
підстав для організації урочистостей з 
приводу історичних подій, які мали 
місце наприкінці X ст. в Києві, та 
невизнанні «приєднання» Київської 
Митрополії Московським Патріархатом 
у другій половині XVII ст.», - роблять 
висновок в УППЦ. 

Приречені на автокефалію 

 Наскільки Україна наблизилася до 
створення помісної православної 
церкви.     
 Півроку тому більшість українців не 
знали, що таке томос і як правильно це 
слово пишеться. Нині ситуація різко 
змінилася. Змагання за цей документ, 
що має зафіксувати автокефалію 
Української православної церкви, 
набули характеру загальносуспільної 
акції. Конфесійні виборювання 
статусного документа, дипломатична 
діяльність держави, значно 
посилюються громадським дискурсом. І 
ми тепер маємо всі підстави вважати, 
що Україна в недалекому майбутньому 
може отримати власну помісну 
православну церкву, визнану світом. 
 Нагадаємо, що грецьке слово 
«автокефалія» складається з двох 

https://www.facebook.com/uppc.kp/posts/1890167387709145
https://www.facebook.com/uppc.kp/posts/1890167387709145
https://www.facebook.com/uppc.kp/posts/1890167387709145
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частин «сам» і «голова» й означає 
незалежна, самоврядна. Родина 
православних церков якраз і 
складається з автокефальних церков, 
де «першим серед рівних» є 
Константинопольський патріархат. Цим 
вона й відрізняється від Римо-
католицької церкви з ієрархією та 
чіткою вертикаллю. Спеціальних 
правових норм і виписаної процедури 
для заснування автокефальних церков 
не існує, тому й виникають постійні 
суперечки з цього приводу. 
 Загальновизнано, що для постання 
автокефальної церкви потрібні кілька 
факторів: існування незалежної 
держави, церковної православної 
структури та бажання світської влади і 
народу. У сиву давнину патріархати 
засновували особисто святі апостоли, 
які проповідували слово Боже. 
Богослови стверджують, що поява 
нових автокефальних православних 
церков ґрунтується, зокрема, на 34-му 
Апостольському правилі, яке говорить: 
«Єпископам кожного народу належить 
знати першого між ними і визнавати 
його за голову».   
 Невмирущий дух києвоцентризму 
 Ще в перші віки прийняття 
християнства на Русі-Україні 
зафіксовані тенденції на окремішність 
церковного організму та обрядового 
життя. Вже за князя Ярослава Мудрого 
1051 року було обрано на митрополичу 
кафедру русича Іларіона, що на той час 
стало яскравою демонстрацію 
незалежності київської церкви. 
 Суто номінальна підпорядкованість 
до 1686 року Київської митрополії 
Константинопольському патріархатові 
забезпечувала самостійний розвиток 
нашої церкви, а козацтво стало опорою 
та базою для її розвою. По суті, як 
стверджує чимало дослідників, 
Київська митрополія на той час була 
майже автокефальною за своїм 
статусом. Тому не випадково існував 
проект київського митрополита Петра 

Могили про вже юридичне 
уконституціювання Київської митрополії 
в патріархат.  
 Проблеми почалися з незаконного 
підпорядкування української церкви 
Московському патріархату (воно було 
наслідком приєднання українських 
земель до Москви і втрати державної 
незалежності), бо це з огляду на 
традиційне одержавлення церкви на 
Московщині передбачало повне 
підкорення всього релігійного життя 
українців, тягло за собою його 
уніфікацію та викорінення будь-яких 
національних відмінностей. За таких 
умов зрозуміло, що з кожною хвилею 
українських національно-визвольних 
змагань, актуалізувалося питання 
виборювання автокефалії. Так було у 
1917–1920 роках, подібні процеси ми 
спостерігаємо і з проголошенням 
незалежності України 1991-го. 
 Українські президенти та 
автокефалія: в обхід і навпрошки 
 Усі без винятку українські президенти 
пройшли іспит темою автокефалії. Так, 
перший глава нашої держави Леонід 
Кравчук демонстрував загальну 
підтримку усамостійнення Української 
православної церкви, але через 
характерну обережність і нерішучість, 
покладання на проросійських 
дорадників припустився низки помилок. 
Найбільшою з них стало те, що під час 
його правління в Харкові за вказівкою 
Москви та під керівництвом її 
спецслужб 1992 року відбувся 
Харківський собор, на якому на 
порушення канонічного права та 
статуту УПЦ на місце предстоятеля 
митрополита Філарета Денисенка був 
обраний митрополит Володимир 
Сабодан. Деякі експерти провину за це 
покладають на тодішнього голову 
Служби безпеки України Євгена 
Марчука. Хай там як, а той собор 
започаткував нинішній розкол 
українського православ’я.  
 Як не раз пізніше згадував уже 
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Патріарх Філарет: «Якби не сталося 
того розколу, Українська православна 
церква була б єдина, ми змогли б 
дотиснути Москву та добитися від неї 
автокефалії». І це цілком імовірно, 
адже саме владика Філарет 1991 року в 
Києво-Печерській лаврі зібрав помісний 
собор Української православної церкви, 
де було прийняте звернення до 
тодішнього Патріарха Московського і 
всієї Русі Алексія ІІ з проханням надати 
автокефалію УПЦ. До речі, тоді 
звернення підписали майже всі 
єпископи УПЦ включно з теперішнім 
предстоятелем УПЦ МП митрополитом 
Онуфрієм (Березовським). «Учасники 
Собору, що представляють увесь 
український єпископат, клір, мирян, 
монастирі та духовні навчальні 
заклади, одноголосно постановили 
звернутися до Вашої Святості та 
єпископату Руської православної 
церкви з проханням дарувати 
Українській православній церкві повну 
канонічну самостійність, тобто 
автокефалію, сприяти визнанню 
Української православної церкви всіма 
помісними церквами як рівноправної 
церкви-сестри в сім’ї православних 
церков та сприяти установленню 
східними патріархами та главами інших 
помісних церков Київського 
патріархату», — говорилося у 
зверненні. На той час було романтичне 
сподівання, що коли Москва хоч і зі 
скреготом зубів, але погодилася на 
державну незалежність України, то, 
може, піде на її церковну окремішність.
 Не сталося.    
 Можливо, комусь здаватиметься 
дивним, але українці з 1992 року вже 
мали і мають свою канонічну та помісну 
церкву. Відповідно до численних 
соціологічних опитувань це Українська 
православна церква Київського 
патріархату. До неї належить 
найбільше православних вірян. 
Наприклад, згідно з результатами 
дослідження Центру Разумкова 

(проводилося 23–28 березня 2018 
року) 28,7% опитаних по всій країні 
вважають себе вірними УПЦ КП і лише 
12,8% — УПЦ МП. І ця тенденція в бік 
зростання симпатій КП протягом 
десятиріч зберігається.  
 УПЦ КП повністю незалежна від будь-
яких чужоземних центрів, має власну 
структуру, обраного Патріарха (першим 
був Мстислав (Скрипник), другим 
Володимир (Романюк), а нині 
Патріархом є Філарет (Денисенко)), 
єпископат, духівництво, монастирі, вищі 
духовні навчальні заклади, керується 
рішення синодів, архієрейських і 
помісних соборів. Ця церква є 
канонічною, бо не порушує жодних 
канонів і правил, керується Святим 
Письмом, Святим Переданням, 
догматами. Ну хіба що різниця у 
використанні під час богослужінь 
української мови, яка наполегливо не 
вітається в УПЦ МП і вважається 
недостойною для розмови з Богом.   
 У чому ж тоді питання та чого ми 
домагаємося? Надання томосу про 
автокефалію Українській православній 
церкві допоможе об’єднанню всього 
українського православ’я та введе в 
родину православних церков, дасть 
можливість спілкуватися та 
співслужити з усіма православними у 
світі.       
 Геть від Москви та під її омофором
 Леонід Кучма прийшов у крісло 
президента України з чіткою орієнтацію 
на підтримку Росії та відповідно від 
самого початку бачив своїм партнером 
у релігійній сфері УПЦ МП, що зрештою 
призвело до трагедії — побиття 
похоронної процесії Патріарха 
Володимира (Романюка) на Софійській 
площі в Києві 1995 року. Ця провокація 
проти похорону другого Патріарха УПЦ 
КП (який був ще й відомим 
багаторічним в’язнем сумління 
радянського режиму) викликала велике 
обурення в Україні та за її межами, 
згуртувала довкола УПЦ КП широкі 
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верстви української інтелігенції та 
зрештою змусила владу ставитися 
неупереджено до Київського 
патріархату. Вже ближче до наступного 
президентського терміну Леонід Кучма 
почав розуміти державотворчу роль 
автокефальної церкви в житті держави. 
Понад те, у своїх публічних виступах 
він став говорити про важливість 
утворення єдиної помісної Української 
православної церкви. 
 Розповідають, що особистому 
усвідомленню Кучмою потреби в цьому 
посприяли поїздка на Святу Землю та 
участь у святкуванні 2000-річчя Різдва 
Христового. Там глави традиційних 
православних держав стояли поруч із 
предстоятелями своїх церков, а 
керівник УПЦ МП митрополит 
Володимир змушений бути не біля 
президента Кучми, а біля свого 
очільника Патріарха Московського і 
всієї Русі Алексія ІІ. Самотність на святі 
вразила Кучму й дала зрозуміти 
меншовартість православного народу 
без автокефальної церкви. Він 
усвідомив недосконалість проекту 
«УПЦ МП».          
 За президентства Віктора Ющенка 
вперше на високому рівні був 
активізований діалог із 
Константинопольським Патріархом 
Варфоломієм як представником 
церкви-матері та навіть відбувся його 
помпезний державний візит до Києва 
під час святкування 1020-річчя 
Хрещення Русі-України. Щоправда, у 
той час так і не вдалося вирішити 
питання надання автокефального 
статусу УПЦ. Переговори велися 
хаотично та несистемно. Ставка 
робилася на ефектність, мовляв, 
поговоримо, поводимо з почесною 
вартою Києвом, покажемо веселку над 
Софією Київською, ось він і 
розчулиться та напише томос десь на 
коліні…      
 До речі, у той час, коли стало 
зрозуміло, що Вселенський Патріарх не 

готовий на такі історичні експромти, 
обговорювався так званий критський 
варіант, тобто київська церква могла 
дістати статус лише напівавтономної 
структури всередині 
Константинопольського патріархату. 
Це, звісно, не влаштувало єпископат, 
духівництво та мирян української 
церкви, які не для того вийшли з 
підпорядкування Москви, щоб 
потрапили в духовно-адміністративну 
залежність від Стамбула.   
 Українській владі треба було показати 
суспільству бодай якийсь результат 
перемовин зі Вселенським Патріархом, 
тому з боку тодішнього глави 
Секретаріату президента України 
Віктора Балоги на Патріарха Філарета 
чинився тиск. Святійшого настійливо 
«прохали» відмовитися від церковної 
незалежності, але він не піддався 
умовлянням і погрозам, що дало змогу 
зберегти і в майбутньому зміцнити 
структуру Київського патріархату. 
 Усе ж таки приїзд Патріарха 
Варфоломія 2008 року до Києва дав 
йому можливість публічно заявити, що 
він вважає Україну своєю територією й 
що саме Константинопольський 
патріархат, а не Московський є 
церквою-матір’ю для УПЦ, засвідчити, 
що 1686 року його церква не зрікалася 
назавжди Київської митрополії. 
 Горезвісний президент України Віктор 
Янукович демонстрував свою 
належність до УПЦ МП та ігнорування 
УПЦ КП. Характерно, що 2009 року 
керівником Російської православної 
церкви стає Патріарх Кірілл (Ґундяєв), 
відомий своїм активним 
упровадженням неоімперської 
концепції «русского мира». Він вимагав 
від єпископату та духівництва УПЦ МП 
активніших дій з інтеграції до Росії та 
гостро критикував проєвропейський 
курс України. Прийшов у патріарше 
крісло як щирий сподвижник та ідеолог 
президента РФ Путіна.  
 Цікаво, що президент Янукович і його 
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оточення були зайняті іншим, 
тактичнішим проектом — зміною 
предстоятеля УПЦ МП митрополита 
Володимира (Сабодана), який уже був 
немічним і не міг сповна задовольняти 
потреби влади як агітатор та 
організатор. Хворий митрополит 
раптом виявив непокору й відмовся 
залишити посаду молодому, 
наближеному до тодішнього 
керівництва держави митрополиту 
Антонію (Поканичу). З метою шантажу 
навіть здійснили провокацію, протягом 
року незаконно утримуючи силою 
міліції наближеного до митрополита 
Володимира архієпископа Олександра 
(Драбинка) під вартою.    
 Ситуацію в конфесійному житті 
України кардинально змінили 
Революція гідності та початок 
російсько-української війни 2014 року. 
Спершу весь світ побачив, що саме 
Свято-Михайлівський Золотоверхий 
монастир УПЦ КП став прихистком для 
студентів-протестувальників, яких 
жорстоко розганяв «Беркут», а потім 
ще й шпиталем для поранених на 
Майдані.       
 У той час УПЦ МП агітувала за 
Януковича, відчиняла двері монастирів 
для тітушків і сєпарів, її єпископи не раз 
висловлювалися на підтримку агресора 
на Донбасі, співпрацювали з ворогом у 
Криму (всі ці тенденції збереглися й 
донині). І це не могло не вплинути на 
ставлення населення до цього філіалу 
РПЦ в Україні. З огляду на все те 
навіть усередині УПЦ МП, серед деяких 
архієреїв і духівництва, не кажучи про 
простих віруючих, стало наростати 
незадоволення офіційним курсом 
церкви, затвердженим у Москві, та 
ганебним статусом філії Московського 
патріархату, релігійної організації 
держави-окупанта.    
 Томос у дорозі   
 Як заявили деякі авторитетні 
богослови, томос для української 
церкви «уже написаний». Цього не 

можна виключати. Але й не варто 
сподіватися, що він буде урочисто 
оприлюднений уже цього літа. Швидше 
все ж таки до кінця року. Головне, що 
Патріарх Варфоломій, попри 
традиційну візантійську образність 
мови Фанару (району, де в Стамбулі 
міститься резиденція патріархів), уже 
не раз останнім часом демонстрував 
Москві свою принципову позицію, що, 
по-перше, не боїться шантажу та 
залякування, а по-друге, не збирається 
відмовлятися від своєї першості в 
українській справі.    
 Характерним було відвідання 
Патріарха Варфоломія архієрейським 
десантом УПЦ МП на чолі зі 
скандальним нардепом Вадимом 
Новінським і священиком Миколою 
Данилевичем. Група одіозних владик, 
відомих своїми відверто 
проросійськими поглядами, мала 
переконати Вселенського Патріарха 
відмовитися від наміру допомогти 
православним українцям і лишити в 
російському духовному ярмі. Як 
розповідали очевидці, нардеп не 
вигадав нічого кращого, як 
шантажувати Патріарха Варфоломія, 
мовляв, якщо дасте автокефалію, в 
Україні буде війна, проллється кров, ви 
готові взяти відповідальність за це? 
Важливо, що вже невдовзі тезу-
жахалку про кров і війну повторив 
очільник відділу зовнішньоцерковних 
відносин Московської патріархії Іларіон 
(Алфєєв), що яскраво свідчить лише 
про одне: партитури для таких 
аргументів пишуть і затверджують в 
одному місці.     
 Патріарх Варфоломій дипломатично 
(як годиться на Сході) прийняв ходаків, 
вислухав, подарував сувеніри, а коли ті 
повернулися додому, повторив тезу, 
що не збирається відступати, шлях 
надання автокефалії українській церкві 
може бути кроком до об’єднання, 
примирення та розвитку православ’я. 
Сталося це 1 липня в тронній залі 
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патріаршої резиденції. «Нехай не 
забувають, що Константинополь ніколи 
не давав дозволу передавати території 
України будь-кому, крім права хіротонії 
Київського митрополита в Москві на 
умовах його обрання соборно в Києві 
на місцевому Соборі та за безумовного 
згадування Вселенського Патріарха. Це 
сказано в томосі права на автокефалію, 
який мати-церква дарувала польській 
церкві: наш престол не визнав 
відділення Київської митрополії і 
залежних від неї православних церков 
Литви й Польщі та їх приєднання до 
Московської церкви, що було здійснено 
проти канонів та без дотримання прав 
Київського митрополита, який мав 
титул екзарха Вселенського 
престолу», — заявив Патріарх 
Варфоломій. Це фактично програмова 
заява (її незабаром повторили й деякі 
авторитетні члени синоду 
Константинопольської церкви у своїх 
коментарях для преси, зокрема 
митрополит Прусський Елпідофор), у 
якій окреслено позицію Вселенської 
патріархії з українського питання. 
Тепер у разі відмови від неї 
Константинополь втратить свій 
авторитет, на кону поставлено дуже 
багато, йому відступати вже нікуди, 
«позаду Москва».      
 Не спить і Москва. Часті категоричні 
заяви верховних достойників 
Московського патріархату як у Росії, так 
і в Україні свідчать про те, що в них 
прийнятий курс на загострення ситуації, 
навіть за допомогою провокацій (до 
цього вже мають готуватися вітчизняні 
спецслужби, щоб протидіяти).   
 Коли предстоятель нібито 
«самостійної в управлінні» УПЦ МП їде 
на засідання синоду Російської 
православної церкви і в далекому 
російському Єкатеринбурзі обговорює 
невідь із ким проблему української 
автокефалії, все стає на свої місця.  
 Незворотним шляхом 
 Нинішній історичний етап змагання за 

томос справді визначальний. Робота 
команди Порошенка вселяє оптимізм, 
дає впевненість, що буде результат. В 
активі автокефальних змагань офіційне 
звернення президента України, 
Верховної Ради України, єпископату 
УПЦ КП, УАПЦ та деяких владик із УПЦ 
МП до Вселенського Патріарха з 
проханням про автокефалію; активний і 
постійний переговірний контакт 
української влади зі Вселенським 
патріархатом із цієї проблематики; 
проведення дипломатичних 
переговорів із главами інших 
православних церков із проханням 
підтримати томос.       
 Чинники, які активізували процес 
здобуття автокефалії:  
 1. Утвердження України як 
незалежної держави з європейським 
курсом розвитку, яку не зламала навіть 
російська агресія.   
 2. Розбудова та зміцнення 
Української православної церкви 
Київського патріархату як церкви 
українського народу.  
 3. Агресивна імперська політика Росії 
та Московської патріархії. Остання 
дедалі нахабніше виявляє претензію 
бути головною серед інших патріархій, 
неприховано оспорюючи першу за 
статусом роль Константинопольського 
патріархату.    
 4. Українська влада почала 
сприймати процес здобуття помісного 
статусу Української православної 
церкви в контексті національної 
безпеки, а тому робота в цьому напрямі 
стала набагато професійнішою та 
активнішою.    
 5. Криза православ’я, що потребує 
появи потужної Української 
православної церкви, яка зміцнить 
родину православних церков, 
утвердить баланс та утримає 
Московський патріархат від спокуси 
папізму, намагання стати другим 
Ватиканом у православ’ї (проект ще 
Іосіфа Сталіна).    
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 6. Геополітична ситуація у світі. 
Європейські народи, США та 
Туреччина усвідомлюють небезпеч-
ність агресивної неоімперської політики 
путінської Росії та не бажають її 
зміцнення ще й у духовній царині. 
 За таких умов перспектива отримання 
томосу про визнання автокефалії 
Української православної церкви 
бачиться такою. Очікуваний документ 
може з’явитися вже до кінця цього року. 
Можливо, навіть на Покрову. Але не 
виключено, що процес затягнеться на 
рік, адже Вселенський Патріарх 
вирішив пройти всю процедуру 
дипломатичного узгодження з іншими 
православними церквами, що 
природно. Від цього лише виграє 
легітимність документа. До речі, процес 
надання томосу про автокефалію 
Польській православній церкві (між 
іншим, ґрунтуючись на тому, що 
польська церква колись була частиною 
давньої Київської митрополії) тривав 
майже три роки, завершився 1924-го 
коли змінилося вже чотири 
Вселенських Патріархи.  
 Як розвиватиметься ситуація далі?
 Судячи з рішень синоду Московської 
патріархії в Єкатеринбурзі, ця церква 
стоятиме вперто на неприйнятності 
автокефалії для українців — не може 
бути, бо вам зась! Відповідно УПЦ МП 
як структура повинна буде й далі діяти 
за визначеною в Москві концепцією 
«мушлі», тобто ізоляціонізму від 
інтересів українського народу та 
держави: офіційно не йтимуть на будь-
які переговори з цього приводу, а лише 
розігруватимуть кремлівську карту 
«порушень прав віруючих УПЦ МП 
націоналістами». Така неадекватність і 
фундаменталізм ще більше 
позбавлятимуть підтримки громадян 
України.     
 А далі схема проста: збирається 
собор із єпископату УПЦ КП, УАПЦ, 
частини УПЦ МП, на якому зачитується 
томос Вселенського Патріарха про 

автокефалію Української православної 
церкви і відбуваються вибори 
предстоятеля новопосталої церкви. 
Цілком імовірно, що ним стане 
визнаний авторитет Патріарх Філарет. 
 Наступним етапом Верховна Рада 
може розглянути законопроект, яким 
передбачатиметься перереєстрація 
релігійних громад в Україні (чого вже 
давно не було, а реєстр перетворився 
на могильник неіснуючих громад і 
монастирів) та унормуються назви 
конфесій: ті православні, які лишаться 
з Москвою, отримають правдиву 
назву — Російська православна церква 
в Україні.    
 Треба пам’ятати слова міністра 
ісповідань в уряді Павла 
Скоропадського професора 
Олександра Лотоцького, який 1918 року 
звертався до єпископату тоді 
проросійської православної церкви в 
Києві так: автокефалія української 
церкви — «це не лише церковна, а й 
національно-державна наша 
необхідність. Це конечна потреба 
нашої церкви, нашої держави, нашої 
нації. І хто розуміє та щиро приймає до 
серця інтереси українського народу, 
той приймає і автокефалію української 
церкви. І навпаки». 
 

Проповідь виголошена, прот. 

Віктором Полярним, у Катедрі 

Святого Андрія у 7-н неділя 

після Тройці  

(Мт.9,27-35) 

В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. 

Амінь.    

 Христос серед нас!   

 Дорогі брати і сестри!   

 Сьогоднішня Свята Євангелія навчає 

нас, що з Божою поміччю і з правдивою 

і непохитною вірою завершуються 

найбільші чуда. З читання Святого 

Євангелія ми довідались про двох 
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сліпих і що вони звернулися до Ісуса 

Христа,  щоб Він зцілив їх від сліпоти і 

повернув їм зір.   

 Але перед тим щоб показати Свою 

всемогутність і милосердя, Ісус 

Христос запитав сліпих: “Чи віруєте, 

що Я можу це зробити?”, а вони 

відповіли: “Так, Господи!” Тоді Христос 

доторкнувся до очей їхніх і сказав: “За 

вірою вашою нехай буде вам” (Мф. 9, 

28-30).    

 Переконавшись у вірі сліпих, Господь 

повернув їм зір силою Своєї 

всемогутності.    

 Отже, віра необхідна для духовного 

життя людини, як для тіла повітря. Без 

віри душа духовно вмирає. Ми 

з’єднуємося з Богом через віру. Віра є 

підґрунтям для молитви. А якби ми не 

вірили, то ми не могли б молитися. 

 Сліпі, які благали Христа повернути 

їм зір, мали велику і непохитну віру.

 Сутність віри у всіх людей одна і та 

сама. Проста людина, службовець, 

священнослужитель, інтелігент і 

вчений мають загальну для всіх віру. 

Віра однієї людини може відрізнятися 

від віри іншої лише за своєю силою, 

твердістю і переконаністю. Господь 

сказав, що, коли будете мати віру 

розміром гірчичного зерна і скажете цій 

горі: пересунься, станеться так, як ви 

хочете. Цими словами Христос хоче 

запевнити нас, що віра може творити 

неможливе.    

 Коли ми звертаємося до Бога з 

благанням допомогти нам у тій чи іншій 

біді або зцілити хворобу за допомогою 

медицини чи безпосереднім Божим 

втручанням, нам треба мати віру – 

тверду і непохитну.    

 Тільки в такому випадку Христос 

скаже і нам: “Віра твоя спасла тебе”. 

А коли людина нібито вірує і в той же 

час сумнівається, вона не отримає 

того, чого просить.   

 Не тому, що Бог не виявляє Свого 

милосердя, а через наше невірство. 

Одного разу, відповідаючи на 

запитання батька, чому ученики Христа 

не могли вигнати злого духа з його 

сина, Ісус сказав: “Через невір’я їхнє”. 

 Віра це є дар Божий, і ним не треба 

нехтувати. Це – скарб, дорожчий за 

будь-які матеріальні цінності. 

 Спасительною вірою може бути тільки 

правдива віра, тобто віра в Істинного 

Бога, у Тройці славимого, а не в 

облудних богів, які в дійсності не є 

богами. В наш час існують люди, які 

поклоняються лжебогам, серед них, 

наприклад, рунвірівці – ці новітні 

ідолопоклонники, а також 

шанувальники східних культів, всі ті, 

хто відкидає Сина Божого, Який 

з’явився на землю у плоті. 

 Чому така віра не тільки не приводить 

до Бога, а й приносить шкоду людині? 

Тому що не можна вірити неправді. 

Якщо ви вірите астрологам, ви вірите 

брехні. Тільки Бог знає наше теперішнє 

і майбутнє. Зірки не можуть знати 

нашої долі, бо вони творіння Боже, а не 

Божество.    

 Вірувати можна тільки в Істинного  

Бога, і ні у що інше, крім Нього. Ми 

віруємо в Господа нашого Ісуса Христа, 

тому що Він є наш Істинний Бог. Своє 

Божество Він засвідчив тим, що одним 

словом повертав зір сліпим, воскресив 

дочку Іаіра і сотворив багато інших 

чудес, які свідчать, що Він перемагає 

закони природи, Він прощає гріхи, Він 

переміг смерть. Все це властиве Богові 

нашому, Який створив небо й землю і 

все, що в них. Багато є сліпців між 

нашим народом, що мають очі, але не 

хочуть бачити красу Божого світу і 

заперечують Бога, Творця цієї краси. 

Це - нещасні безвірники – комуністи-
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атеїсти, які втовкмачувала безвір`я в 

голови нещасних наших поневолених 

братів. Казали вони: "У нас Бога немає, 

ми прогнали Його за межі нашого 

царства". О, це було царство зла, в 

якому згинуло за той час понад 

двадцять мільйонів наших братів і 

сестер, в тому числі тисячі єпископів, 

священиків, монахів, дияконів і вірних, 

яким старалися вирвати з душі віру в 

Бога. Але тим злим духам це не 

вдалося, бо ця "імперія зла" впала, а 

народові нашому відкриваються очі, 

люди повертаються до Бога і Його 

святої правди. Наш 

многостраждальний народ рятує свої 

душі, вертаючись до своєї рідної 

Церкви-батьків і прабатьків. 

 Відкриваються нові Церкви, 

відновлюються Церкви, загарбані 

нашими ворогами, народ прозріває й 

відживає! Свята Помісна Українська 

Православна Церква Київського 

Патріархату на чолі з Святійшим Отцем 

нашим  Патріархом Київським і всієї 

Руси-України ФІЛАРЕТОМ закликає вас 

усіх - тут і на Батьківщині: відвідуймо 

наші святі Храми Божі, приступаймо до 

Святих Тайн - Сповіді й Святого 

Причастя; промиваймо наші зболілі очі, 

очищуймо свої душі. Нехай ласка Божа 

- ця небесна роса - промиє наші 

наболілі очі й душі і вчинить їх 

здоровими. Божа ласка оздоровить 

наш заглушений слух і дасть нам дар 

сердечної мови - щирого покаяння й 

повернення до батьківського дому. 

 Всім нам треба пам`ятати Божі слова: 

"Не хлібом єдиним житиме людина, а 

всяким словом, що виходить із уст 

Божих" (Мт. 4, 4). Каже Христос: "Хто 

має очі, нехай бачить, а хто має вуха - 

хай слухає!"    

 Дорогі браття і сестри! Будемо ж 

вірити тільки в істинного Бога Отця, і 

Сина, і Святого Духа, і з непохитною 

вірою і правдивою любов’ю будемо 

звертатись у молитвах до Святої 

Тройці.    

 Пресвята Тройце, Боже наш, помилуй 

нас, бо жодного виправдання не 

маємо, ми грішні, просвіти наші очі і 

дай нам зрозуміти заповіді Твої і 

вихваляти Тебе нині, і повсякчас, і на 

віки вічні. Амінь! 

 

СУМНА І БОЛЮЧА РІЧНИЦЯ 

 
 16-го серпня наближається восьма 
річниця упокоєння нашого дорогого і 
незабутнього приятеля - бл.п. ІВАНА 
БОГДАНІВА. У місті Тамарак, 
Флорида, США на 84-ім році свого 
трудолюбого життя відійшов у вічність 
довголітній працівник Помісної 
Української Православної Церкви 
Київського Патріархату - Іван Богданів 
залишивши засмучену і горем прибиту 
дружину Іванку і приятелів у 
Сполучених Штатах Америки та Канаді.  
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Іван Богданів народився в Новім Бугу, 
де лиха доля Другої світової війни 
примусила родину Богданів покидати 
свою Батьківщину і скитатися по чужих 
краях: Німеччини, Венецуелі, Канади і 
нарешті США. Родина Богданів з часу 
заснування Громади Святого Миколая 
в Купер Ситі були найактивнішими 
членами Парафії – Іван і Іванка 
Богданів ревно і сумлінно виконували 
функції: Голови Будівничого Комітету, 
Скарбника, Заступника Голови Парафії, 
Секретаря Англійської мови, Голови 
Сестрицтва, Титаря і Загального 
Господаря.     
 Під час їхньої активної участі в 
розбудові Рідної Церкви, щирої 
жертвенності і відданості Парафія 
Святого Миколая щорічно зростала і 
розбудовувалася.   
 Незамінна втрата, не тільки для 
Парафії Святого Миколая, але для 
всього українського суспільства в 
Америці і Канаді. Від імені Вікаріату 
Помісної Української Православної 
Церкви в США і Канаді складаємо наші 
найщиріші співчуття дружині покійного - 
Іванці, бо ж і Вікаріат втратив свого 
постійного члена Контрольної Комісії. 
Спи, дорогий друже, легким сном в 
твоїй придбаній країні Канаді, а ми 
будемо молитися, щоб Господь Бог 
прийняв свого вірного слугу у Царстві 
Небеснім. Замість квітів на могилу в 
місті Гамілтон, Канада бл. п. ІВАНА 
БОГДАНІВА дружина покійного пані 
Іванка замість квітів на могилу жертвує 
на Вікаріат Української Правсолавної 
Церкви Київського Патріархату в США 
та Канаді $100 доларів.  
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ І ВІЧНА ЙОМУ 
ПАМ’ЯТЬ!  
п/м Валентина і прот. Віктор Полярний 
  
НАШЕ ВЕЛИКЕ і ЩИРЕ СПАСИБІ! 
Хочемо подякувати всім Вам за вашу 

жертвенність і заохочення до дальшої 

праці. Нехай Милосердний, Господь Бог, 

пошле Вам міцного здоров’я і всього 

найкращого у вашому житті. Завдяки 

Вам це вже є 383-е число нашого 

видання.  Сердечно дякуємо 

жертводавцям на видавничий фонд 

“Інформаційного Бюлетня”:                
26,160 Марія і бл.п. Іван Гнип                                                               

12,000 Надя і Юрій Федорів                                                   

5,100 Володимир і бл.п. Раїса Братків                                      

4,560 Тереза і Стефан та бл.п. Володимир Бакум                   

3,245 Лідія Ємець Капустянська і бл.п. Яків Ємець                   

3,225 бл.п. др. Володимир і бл.п. Галина Король                  

2,890 бл.п. Люба і бл.п. Іван Заковоротний                            

2,385 Марія Савеленко Гнип                                                         

2,350 Марія Товстопят                                                                  

2,250 Лариса і бл.п. Андрій Івашко                                             

2,215 Раїса і Євген Дикун                                                                                                                                     

2,200 Надія і Олександер Северин                                               

2,060 бл.п. Віталій і бл.п. Катерина Шумаков                       

1,950 Тамара і бл.п. Василь Дудка – Канада                                                              

1,890 Іванка і бл.п. Іван Богданів                                      

1,825 бл.п. Ляля і бл.п. Юрій Вибачинський                            

1,725 Люба і бл.п. Володимир Шипілка                                     

1,650 Катя і др. В’ячеслав Вестон                           

1,600 бл.п. Паша і Микола Таран                                                  

1,405 Анна і Олег Федак                            

1,395 Галина і Олексій Воскобійник                           

1,375 бл.п. Галина Черінь Паньків і Інна Момотюк                       

1,350 Maрія і бл.п. Петро Салівон                                             

1,335 Галина і др. Михайло Темник                                              

1,270 бл.п. Марія і Василь Кушнір                                               

1,250 п/м. Поліна і бл.п. прот. Григорій Крамаренко    

1,240 Галина і Петро Слюсаренко                           

1,230 бл.п. Олена Зубенко                                                          

1,200 Ольга і бл.п. Петро Матула,                                          

Марія і Віктор Одарченко                                          

1,165 Мінодора і бл.п. Анатолій Яцюк                                                  

1,150 Валентина і бл.п. Василь Косогор                          

1,135 Ольга і бл.п. Микола Пайчук                                                                     

1,125 Оля Гнип Трущ і бл.п. Григорій Гнип                               

1,085 бл.п. Галина Шевченко                           

1,050 Катерина і Іван Безпалий, Марія Ярмоленко                     

1,030 Ярина і бл.п. Віктор Лютий                                                      

1,025 прот. Георгій Ощапівський та п/м. Віра                            

1,010 Ольга і Василь Карпенко, бл.п.Людмила і бл.п. 

Петро Доброноженко, Євгенія і бл.п. Осип Головацький         

950 бл.п. Антоніна і Леонід Гусак, Анна і бл.п. Тихон 

Кульбіда, Ніна і Михайло Ґлавчеф, Валентина і бл.п. 

Андрій Опанащук                                                                                       

920 Галина і бл.п. др. Михайло Воскобійник                               

910 бл.п. Надія і бл.п. Анатолій Фалько,                                              

900 Марія і Петро Новик, Віра і Юрій Капустянські                                                                             

856 Александра і Віктор Братків                              

850 Ольга і бл.п. Юрій Вермонт, Лідія і др. Петро Шаєнко                                                          

840 Віра Самодіна                                

800, бл.п. Стефан і бл.п.Тамара Фаберовська                                                                             

780 «САМОПОМІЧ» Українсько-Американська Федеральна 

Кредитова Спілка - Чикаго                                                                

770 Парафія Святої Тройці - Норт Роялтон, Огайо                         

760 бл.п. Юрій Сиволап                               

750 бл.п. Людмила і бл.п. Євстахій Мазяр                       

745 Лідія Овечко                                                                               

720 Соня Ґавірко, бл.п. Таня і бл.п. Яків Сененко                         

700 бл.п. Надія Лотоцька, бл.п. Леся і бл.п. Микола 

Дудка                                                                                        

660 бл.п. Марія і Микола Андріянів                                                             



 

 

Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату в США   27-лип-18   Рік XX Число 383   c.  34 

 

651 бл.п. Катерина Васильченко                                       

650 Ольга Петрончак, Петро Корнієнко                                            

615 бл.п. Іван і Сусана Білобронь                                                                              

610 Андрій Загура                                                                             

605 бл.п. Юрій Шеляк                                

600 Леся Татарко, Ukrainian National Federal Credit Union - 

New York                                                                                                        

580 Євгенія Громницька                                  

570 бл.п. п/м. Олена і бл.п. архєп. Степан Біляк                                                                                  

550 Валентина і Володимир Мантика, Леся і бл.п. Іван 

Мельник,                                                                                     

525 бл.п. Галина Білоус                                                                  

500 Парафія Св. Михаїла, Юніондейл, “О.Л.”, Стефан 

Матковський, бл.п. Марія і бл.п. Михайло Сущенко, Марія і 

Василь Краснобрижий, Оля Лак, Наталія і Арнольд Бірко                                                                                             

480 Анна Боровик                                                   

475 Валентина і Микола Міщенко                                   

470 п/м Валентина i прот. Віктор Полярний                                         

460 бл.п. Александра і бл.п. Михайло Ґабер                                                    

450 Ліда і Тарас Кохно, Алла і бл.п. Ігор Черний                                                                   

400 Віра і бл.п.Василь Швець, Ярослав Сидоренко, Леся і 

Юрій Мацик, бл.п. Олександра і Василь Дорошенко                                                          

390 Елізабет і Микола Ляшенко                              

385 бл.п. Анна і Петро Макуха                                  

375 Афанасія і Михайло Рачкевич                               

365 Віра і бл.п. Василь Масланчук                                   

360 Наталка і бл.п. Антін Угляр                                  

350 Микола Сороколіт, Лариса і др. Анатолій Вальков, Ольга 

Фрит                                                                                                           

345 Ліліана і Григорій Гнип                                                                

330 Любов і Борис Журa, Марія Кравець                             

325 Марія і Микола Барнай                                        

305 Христя і Ярослав Верещак                                       

300 Парафія Святої Покрови, Чикаго, Марія і Йосип Серна, 

Александер Власенко, Анна і Микола Кучеренко              

295 Петро Гнип                                                                                   

280 Галина і бл.п. Славко Лин                                                        

275 Валентина і Віктор Бабанський, Раїса і бл.п. Валентин 

Кохно                                                                                                 

260 бл.п. Ольга Басараб                                                                   

250 Раїса Мачула, Галина і Роман Боднар                                      

240 Леся Марченко                                                        

220 Раїса Шлеґа                                                              

200 Маруся і Іван Міщенко, ієрей Олег і п/м. Роксоляна 

Сацюк, Лариса і Стефан Андрусяк-Ємець, Сестрицтво 

Святої Софії при Катедрі Святого Андрія, Блумінгдейл, бл.п. 

Клавдія Люба і бл.п. Василь Мирутенко, Леся і др. 

Теодор Костюк, Ліда і др. Василь Трухлий, бл.п. Лідія 

Щербак, Тамара і бл.п. Бруно Моске, Іван Деркач, Надія і 

Володимир Сулим, Елеонорa і Теодор Бабій, Іван Тищенко                                                                                            

180 Maрія і Юрко Бурлій                                                             

175 Елізабет і Юрій Ємець, Стефані і Валентин Ємець, 

Ольга Федак                                                                                                   

160 Ана Столець, Ізаура і Володимир Хремко                             

150 Катерина і Василь Вільчинський, Марія і Олександер 

Багнівський, Борис Кучинський, бл.п. Софія Барусев        

140 Марія Сулківська, Анна Грицик                                      

135 Зінаїда і бл.п. Віталій Гречнів                                   

110 Анна Снігач, Ніколас Забродський                                   

100 Livingston Farmers Association, Галина Сивий, Валентин 

Кап, Валентина Бунь, Парафія Святої Покрови-Фінікс, бл.п. 

Іван Сірик, Марія Антонишин, Петро і Наталія Буняк, 

Володимир і Ліда Коновал, бл.п. Таня Гарбуз, бл.п. Віра 

Кропівна, Добродійка Галина і прот. Ярослав Думанський, 

Ігор Яремкевич, Богдан Гальчак, Зіна Лупо, Леонід Клочко, 

Соня і Ендру Ґаудер Одарченко, Наталія і бл.п. Павло 

Коновал, бл.п. Іларіон Хейлик, Катерина О. Северин, Галя 

О. Северин-Вітінґ                                                                                   

80 Михайло Дзвінка, Марія і Тоні Зулім                               

75 Ніна Брикнер, бл.п. В’ячеслав Партикевич, Катерина 

Довбенко, Петро Кардаш, Раїса і бл.п. Василь Євтушенко, 

Віра Руденко, бл.п. Магдалина Кавшан                                                              

70 Зоя Филипович                                  

60 Наталка Ортіз, Марія Лукасевич, Клара і Володимир 

Хомяк, Людмила і Андрій Задерей                                                               

55 Ліна Швейко, Александра Медвідь                                                                                                            

50 Семен Овечко, Сусана і Алберт Дідомізіо, Памела і Івась 

Яресько, Віра і Тоні Лаврішин, Роман Боднарук, Aлександер 

і Євгенія Тищенко, Рімма Івченко, Наталка Флендерс, Леонід 

Шаргородський, Василина Швейко, Дуся і Іван Швець, Люба і 

Яків Середа, Люба Ведмедик, Лілія Кіхевка, бл.п. Інна 

Врублівська                                                                                 

45 Михайло Цар, Люся і Михайло Гарасимів, бл.п. Андрій 

Полярний, Люба і Олексій Шевченко, бл.п. Василь Кива                                                                     

40 Пантелеймон Завірюха, Ірена і др. Володимир Ґерент, 

бл.п. Леонід Лисенко, бл.п. Валентина Бранчанська                                                                     

30 п/м. Місако і ієрей Павло Королюк, др. Андрій Олесюк, 

Галина Бистрицька, Антоніна Леcь                                                              

25 Валентина A. Lapierre, Галя Савеленко, Ольга Кобзяр, 

Ярослав Цетенко, Наталка Рибій, Віра Руденко, Уляна і 

Роман Романів, Наталка Погребінська, Любомир 

Кульчитський, п/м. Лідія Ковальчук, Микола Криворук, 

Євгенія Мельничук, бл.п. Юрій Благодатний                                                           

Парафія Святого Андрія Первозваного в Блумінгдейлі 

відповідає за всі кошти друку і розповсюдження нашого 

видання. Отже, просимо всі пожертви пересилати на вище 

подану адресу Вікаріату і Управа Громади Святого Андрія 

випише Вам відповідне поквитування. Зазначити, що 

пожертва призначена на Інформаційний Бюлетень. 

Виписувати чеки на: 

St. Andrew Ukrainian Orthodox Church  

 

 

 

 

 


