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ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ІСТОРІЇ РЕЛІГІЇ 
ТА ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД: 

ДЖ ЕРЕЛА  ТА ЇХ ОПРАЦЮВАННЯ

У доповіді автор має намір розглянути деякі проблеми, які є основ
ними для багатостороннього й об’єктивного вивчення по революційної іс
торії релігії та церкви на Україні, зокрема специфічно православних цер
ков у міжвоєнний період (1921—1939). Це насамперед питання: 1) пред
мету досліджень; 2) концепцій, що інтегрують історію цього періоду, по
яснюючи політичний контекст історії православної церкви в УСРР в 
міжвоєнний період, та 3) характеру й інтерпретації доступних на Заході, 
і зокрема авторові, джерел.

1. Предмет досліджень

Перша, вихідна проблема, яка по-різному трактується істориками, 
це — дефініція предмету досліджень: про чию історію йде мова? Право
славної церкви в Україні? Німецький історик Фрідріх Геєр саме так на
звав свою капітальну працю 1953 p., але тією церквою він вважає Ро
сійську («Руську») православну церкву (тобто Український екзархат 
Московського патріархату), а інші церковні формації (УАПЦ, обновлен- 
ців, Соборно-єпископську церкву) трактує він як неканонічні відлами від 
РПЦ. Таку ж позицію займають історики дореволюційної РПЦ, які 
спеціально не вивчають її Існування на Україні: Тімашев (1943), Кур- 
тис (1953), Спінка (1956), Струве (1967), Хризостомус (1965—1968), 
Рсгєльсон (1977) та Поспєловський (1984). Згадані автори зосереджують 
свою увагу на «центрі» (Москва, Петроград) і відносинах між Москов
ським патріархатом та радянською владою.

Іншу позицію, де об’єктом дослідження вважається Українська пра
вославна церква, а точніше — Українська автокефальна православна і 
церква (УАПЦ), обіймає видатний еміграційний історик Іван Власов- 
ський. Він, однак, залишає поза увагою не лише найчисленнішу в 
Україні Російську православну церкву та обновленську (Синодальну) 
церкву, але й Соборно-єпископську церкву (1925—1936), я к /  очолював 
митроп. Феофіл Булдовський, і Українську православну церкву на чолі 
з митроп. Іваном Павловським (1930—1936), що об’єднала рештки УАПЦ 
після її  розгрому. В тому відношенні Власовський наслідує історику-ка- 
ноністу Олександру Лотоцькому та мемуаристичній історії УАПЦ мит
роп. Василя Липківського, які вважали УАПЦ єдиною національною пра
вославною церквою на Україні. .

Вирішення питання про канонічність тієї чи іншої церкви не є зав
данням історика. Дослідник міжвоєнного періоду не може ігнорувати 
той факт, що в 20-х роках і в першій половині 30-х років на Україні ді
яли три, а згодом чотири церкви, які називали себе православними. Най
більша з них (і найбільш переслідувана в 1922—192,3 та 1925— 
1927 pp.) — Російська православна церква (точніше, ї ї  Український
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екзархат) — заперечувала канонічність і церковпість як обновленців (Си
нодальної церкви), так і УАПЦ, не визнавала їхпіх реформізму та полі
тичних орієнтацій (хоч пізніше, у липні 1927 p., під тиском влади патрі
арший місцеблюститель митроп. Сергій (Старгородськиії) в основному 
прийняв політичну платформу обновленців). Українські еміграційні іс
торики (Лотоцькин, Власовський) вважали «соборну хіротонію# (без 
участі єпископів) перших ієрархів УАПЦ в жовтні 1921 р. Василя Лип- 
ківського та Нестора Шараївського тимчасовим, «вимушеним» порушен
ням канонів православної церкви, оскільки не знайшлося жодного архі
єрея в 1921 p., який би відгукнувся на прохання автокефалістів висвя
тити для них «свого» єпископа-українця. Але сам первоієрарх УАПЦ 
Василь Липківськии вважав саме соборну, «всенародну» посвяту надан
ням «нової», «народної благодаті» і найбільш надійним бар’єром проти 
поглинення УАПЦ Російською православною церквою. Один з дослідни
ків ранньої УАПЦ Мішель Д ’Ербіні (1923) вважав її оригінальною су
мішшю православ’я, протестантизму, українського націоналізму й соці
ального радикалізму. Характерний щодо цього був розкол в рядах і до 
того нечисленного духовенства УАПЦ на Всеукраїнському соборі 1921 р. 
само з питань канонічних реформ та соборної посвяти одружених канди
датів на єпископів, який призвів до виходу з Собору прихильників тра
диційних пранослаїші-х каноні;;. Між ними були деякі провідні діячі 
українського церковного руху — К. Соколовськші, П. Погорілко та інші, 
лкі згодом, статлгі сішсконами в РПЦ та обновленській церкві, разом із 
єпископом Фіофілом Булдовським створили в 1925 р. канонічну альтер
нативу УАПЦ — незалежну «Соборно-єпископську» церкву. Зиа*\іегшо, 
що створена с часи німецької окупації УАПЦ відкинула канонічні ре
форми Собору 1921 р. (хоч прийняла в сущому сані недобитпх священи
ків «старої» УАПЦ) і об’єдналася з відновленою мітропслятом Булдов
ським на Лівобережжі «канонічною» УАПЦ.

На противагу обновленській церкві в Росії, підтримувана владою 
Синодальна православна церква в Україні зберегла консервативний ха
рактер (може, й тому, що УАГІЦ залучила в свої лави реформаторські 
елементи з числа православних українців), але конкуруючи з остан
ньою, формально прийняла автокефалію u 1925 р. (не пориваючи, однак, 
із обновленським Синодом православних церков в СРСР). Більша, ніж 
УАПЦ, за числом священиків і церков обновленська церква притягла 
до себе менше вірних, ніж автокефальна, вона фактично і не українізу
валась.

Підсумовуючи, треба підкреслити, що історію релігії й церкви в між
воєнній Україні неможливо вивчати, ігноруючи динаміку відносин між 
названими тут церковними формаціями чи їхні стосунки з державною, 
владою, яка чимраз активніше втручалася у внутрішні справи церков
і . міжцерковні відносини,

2. Інтегруючі концепції

Революція, визвольні змагання та остаточне встановлення радянської 
влади на Україні глибоко торкнулися православної церкви, розриваючи 
її симбіоз з російським царатом та відкриваючи можливості для націо
нально-визвольного руху серед православного духовенства та мирян. Звід
си й дні провідні теми міжвоєнної історії православної церкви (і не 
тільки православної).

Перша — наступ одержавленого атеїзму па релігію та послідовна 
п о л іт и к а  влади, спрямована па поступове підкорення, контроль та дис
кредитацію всіх релігійних організацій, з метою їхнього послаблення,
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ізоляції й (само) ліквідації. В умовах- партійно-державного наступу на 
релігію церкви, єпископи, священики і громади 20-х і першої половини 
30-х років шукали різних засобів виживання — від оборони до ізоляції,, 
мімікрії, пристосування, від компромісів до цілковитої покори, прислу
говування владі і капітуляції. Звідси і феномен обновленства, Синодаль
ної церкви та «прогресивних» розколів у лоні УАПЦ. Як і політика вла
ди супроти окремих церков, так і реакція окремих церков на цю політи
ку різнилися між собою й мінялися у зв’язку з курсом національної 
політики, лінії щодо селянства — головного носія релігійних традиційг 
зовнішньої політики та згідно з міркуваннями внутрішньої та зовніш
ньої безпеки. Процес вироблення єдиної політичної лінії в усіх цих ді
лянках життя країни, в тому числі релігійній, відбувався одночасно із, 
«дозріванням» тоталітарної системи сталінізму з ї ї  зростаючою нетерпи
містю до релігії, як єдиної ще легально існуючої альтернативної систе
ми ідей та вартостей. Він супроводжувався чимраз більшою нетолерант,- 
ністю супроти релігійних організацій — єдиних певного мірою автоном
них суспільних структур. Ліквідація УАПЦ у зв’язку із сфабрикованою 
«справою СВУ» в 1929—1930 pp. була лише першим актом у драмі, яка 
завершилась майже повним знищенням організованого релігійного жит
тя на Україні напередодні другої світової війни.

Інша провідна тема історії православної церкви в міжвоєнній 
УСРР — це вплив українського національного відродження, іншими сло
вами,— політизації українського етносу на позбавлену імперської опіки 
Російську православну церкву. Звідси й українізаційні рухи в церкві та 
відокремлення від Московського патріархату Української автокефальної 
церкви з притаманним лише їй організаційним принципом соборноправ- 
ності, сакралізацією живої української мови та мирянським благовіс- 
ництвом, проповіддю духовного, національного і соціального визволення. 
До офіційного і фактичного запровадження політики українізації в 
УСРР УАПЦ була (в 1921 —1923 pp.) найбільшим, автентичним украї- 
нізаційним рухом в республіці; хоч число автокефальних парафій і свя
щеників на Україні ніколи не перевищувало 1 500 (Власовський, 1961, 
т. IV, ч. 1, с. 361—362; Боцюрків, 1961, с. 231), а противники УАПЦ 
оцінювали число її вірних (ймовірніше, прихильників) від трьох до шес
ти мільйонів (Кречетович, 1925; Лядде, 1929). Незважаючи на те, що 
УАПЦ була першою церквою на Україні, яка визнала радянське законо
давство про культи й регулярно виступала з публічними заявами про ло
яльність владі, противники українізації в правоохоронних органах вже 
від Всеукраїнського собору в жовтні 1921 р. проголосили УАПЦ («пет
люрівців у рясах») небезпечнішою, ніж Російська православна церква 
(Сухоплюєв, 1930). Факт, що ключову роль в ідейному керівництві Все
українською церковною радою відігравав колишній прем’єр-міністр Ди
ректорії, соціал-демократ, а пізніше укапіст Володимир Чехівський («все
український благовісник» УАПЦ ), особливо підкреслювався антиавтоке- 
фальною пропагандою. Гострота національного питання в православній 
церкві на Україні, протиставлення «імперській» РПЦ «національної 
церкви» — УАПЦ, ставлення, до останньої з боку колишніх укапістів і 
боротьбистів у КП (б) У — все це вказує на важливість дослідження іс
торії церкви в міжвоєнному двадцятилітті в її взаємовідносинах з укра
їнським суспільством, в контексті взаємодії ідей соціалізму • й націона
лізму, що характеризують українську революцію й проникають у між
національні взаємини донедавна єдиної православної церкви. Слід 
зазначити також, що порівняно з історією церкви в дореволюційній Ро
сії національна політика партії після революції мала більший вплив на 
релігійну політику на Україні.
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3. Характер та інтерпретація джерел

Хоч УАПЦ являла собою меншу церковну організацію, ніж патрі
арша (РПЦ) або обновленська церкви, вона залишила за собою обшир- 
нішу документацію та більше другорядних джерел, ніж її церковні су
противники. Причинами того могли бути як безпрецедентний і «револю
ційний» характер УАПЦ та інтенсивніша лояльність її  послідовників, 
так і потреба виправдати писаним словом появу та реформи нової церк
ви і здобути їй послідовників серед православного духовенства та укра
їнської інтелігенції. Полемічна війна навколо автокефальної церкви при
вертала увагу радянської преси, яка особливо реагувала на успіхи УАПЦ 
серед українського селянства. В контрасті до патріаршої церкви (РПЦ) 
автокефальна добилася дозволу (правда, коштом таких компромісів, як, 
наприклад, усуне пня митрополита Василя Липківського від керівництва 
церквою) надрукувати кілька брошур, молитовників, українські пере
клади літургічнпх текстів, а в 1927—1928 pp.— кілька чисел бюлетня 
«Церковні вісті» та журналу «Церква й життя». Соборноправність ви
магала допровадження й розсилання членам протоколів піврічних «Вели
ких зборів» Всеукраїнської церковної ради, окремі з яких друкувались 
в журналі «Церква й життя». Факт існування парафій УАПЦ за кордо
ном, зокрема в Канаді і США, куди в 1924 р. був висланий єпископ 
УАПЦ Йоан Теодорович, призначення представника церкви для Захід
ної Європи в особі Євгена Бачинського в Швейцарії, жива переписка мит
рополита Василя Липківського та деяких інших провідних діячів УАПЦ 
як з ним, так і з окремими священиками (П. Рїорсуновський, П. Маєв- 
ський) сприяли тохМу, що після розгрому УАПЦ за кордоном збереглися 
численні документи про УАПЦ, зокрема в архівах Є. Бачинського (нині 
в Карлтонському університеті в Оттаві) та митрополита Йоаиа Теодоро- 
вича в США, зібрано також публікації УАПЦ, вирізки з газет матеріа
лів про неї, закордонні публікації про автокефальну церкву тощо.

Особливу увагу для дослідників УАПЦ має єдиний збережений роз
діл 7-й історії Української православної церкви пера митрополита Ва
силя Липківського під назвою «Відродження української церкви», що 
стосується 1917—1930 pp. Написана митрополитом на початку 30-х ро
ків ця дужо суб’єктивна мемуаристична історія УАПЦ була успішно за
хована оточенням Липківського. (заарештованого на початку 1938 р.) і 
вивезена на Захід під час німецької окупації. Доступна лише невеликому 
колу осіб, вона не була опублікована (мабуть, через гостру критику Лпп- 
ківським багатьох із , його, собратів єпископів), аж доки надрукування 
цього твору (з полемічними коментарями) василіяпамп в 1959 р. не спо
нукало Православну церкву видати повний текст цього першорядної ваги 
твору в 1961 р. Вплив публікації історії митрополита Липківського на 
пізніші дослідження УАПЦ був настільки великий, що його індивіду
альне сприймання та іноді упереджена оцінка окремих осіб, подій та 
процесів стали в багатьох випадках прийматися некритично, а ігноровані 
Липківським аспекти релігійно-церковного життя на Україні опинились 
поза увагою навіть такого авторитетного дослідника, як Іван Власов- 
ський. Крім історії митроп. Лщшівського, опубліковано в США збірни
ки його проповідей (1934) та листів, які він написав в 30-х роках до
о. Петра Маєвського в Канаді (Липківський, 1953).

Між мемуарними матеріалами сучасників, опублікованими за кор
доном, слід відзначити спомини о. П. Корсуновського про перші роки укра
їнського церковного руху, які друкувалися у часопису американської 
УПЦ — «Дніпрі» у 1925 p., та «Історичну записку» від 1.1.1944 р. про 
ч<Відновлення ієрархії УАПЦ», написану учасником Собору 1921 p.,
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а згодом головою Всеукраїнської церковної ради (1924—1926) Василем 
Потіенком (опублікована 1971 р .). ,

Важливі документи, що стосуються генези УАПЦ, травневого собо
ру київської губернії 1921 р. та Всеукраїнського собору в жовтні 1921 р. 
і включають деякі листи митрополита Липківського до о. П. Корсунов- 
ського, опублікував у французькому перекладі о. М ітель Д’Ербіні у 
римському збірнику «Орієнталія Хрістіана» (випуски за червень і ли
п ен ь— вересень 1923 p.). Деякі з документів, вміщених у цих збірках, 
як і низка інших матеріалів — публікацій УАПЦ і про та проти неї — 
зберігаються разом із найкращою (хоч і неповною) колекцією публіка
цій обновленської церкви на Україні у Папському орієнтальному інсти
туті в Римі. -

Автокефальна церква була теж предметом уваги не зовсім ворожих 
обновленських полемістів. Особливо важливі публікації, на цю тему з’я
вилися у 1925 p., коли Синодальна православна церква на Україні про
голосила себе формально автокефальною та при підтримці влади стара
лась перетягнути до себе паству УАПЦ. Між цими публікаціями треба 
відзначити брошуру архієпископа Йосифа Кречетовича «Происхождение 
и сущность самосвятства липковцев» (Харків, 1925) та працю проф. 
А. Покровського «Автокефалия православной церкви на Украине», яка 
друкувалась в «Українському православному благовіснику» (чч. 14—18,
1925).

З радянських публікацій про УАПЦ відносно найкраще документо
вана та менш тенденційна, ніж інші, праця Юрія Самойловича (дослід
ника у секторі атеїзму Українського філіалу Інституту марксизму-лені- 
нізму) під назвою «Українська церква на послугах в національної контр
революції», що з’явилася в другому випуску збірника «Революція і релі
гія» у 1930 р. (через два роки перероблена в дусі сталінської «критики» 
соціал-демократії, праця Самойловича була видана в Москві російською 
мовою під назвою «Церковь украинского социал-фашизма»). Безпосеред
ньо займався автокефальною церквою проф. Іван Сухоплюєв, котрий 
з 1921 р. очолював так званий «ліквідаційний (під) відділ» (по відо
кремленню церкви від держави) в Наркомюсті, а згодом (з 1924 р.) у 
НКВС.

Сухоплюєв — завзятий противник УАПЦ — написав про неї (і про
ти неї) низку статей та брошуру «Українські автокефалісти» (1925). По
руч з його бібліографічними покажчиками (зокрема 1924 р.) ціннішим 
для дослідників є його збірник документації про радянське законодавст
во і його інтерпретацію та застосування у здійсненні релігійної політики 
на У кр а їн і— «Відокремлення церкви від держави» (1930). Менш цін
ним, але так необхідним для історика, що досліджує відносини між дер
жавою і церквою в УРСР, є збірник під загальною редакцією Н. А. Чер- 
люнчакевича ч «Отделение церкви от государства и школьї от церкви» 
(Харків, 1926),

Для історика ранньої радянської церковної політики на Україні, 
що здійснювали радянські органи в перші роки існування, велике зна
чення мають річні збірники законів, декретів, інструкцій та циркулярів 
Наркомюсту — «Сборники... по ликвидационному отделу», т. 2 (1921), 
З (1921) та 4(1922). 1-й том з тієї серії видано під назвою «Об отделе- 
нип церкви от государства и школьї от церкви» у 1920 р.

Серед ворожих УАПЦ публікацій, так званого безвірницького руху 
на Україні слід згадати брошуру Дмитра Ігнатюка (тодішнього голови 
Спілки войовничих безвірників України) під назвою «Українська авто
кефальна церква і Союз Визволення України» (1930) із передрукованою 
з харківських «Вістей» резолюцією про «саморозпуск» УАПЦ.
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Серед публікацій про УАПЦ, які з’явилися в діаспорі, варто згадат.т 
збірники, зредаговані о. Митрофапом Явдасем, «Матеріали до Патерика 
УАПЦ». (1951) та «Українська автокефальна православна церква» (1956), 
статті — спогади о. Демида Бурка в журналі «Рідна церква», дисертацію 
іспанською мовою о. Климентія Корчагіна про УАПЦ (історично-догма- 
тична студія) (1955), збірник про мартирологію Української православ^ 
ної церкви за ред. Осина Зінкевича і Олександра Воронина (1987) та 
публікації автора *.

Про обновленську церкву на Україні, яка в 1925 р. прийняла офі
ційну назву «Українська православна церква» (за статутом «Всеукраїн
ська спілка релігійних громад православної автокефальної синодальної 
церкви» — «Голос православної України», № 10, 1925, с. 4—6), відносно 
багату інформацію дають її газетні органи — «Голос православної Украї
ни», переіменований у 1925 р. на здебільшого російськомовний «Україн
ський православний благовісник» (Харків, 1925—1928?), окремі числа 
яких зберігаються в Папському орієнтальному інституті в Римі. Там :ке 
знаходиться і винятково цінна колекція документів — «Докладная за
писка Св. синода Украинской православной церкви... Св. Вселеискому 
патриарху Василию ПІ. Блаженнейшим восточньїм патриархам... и прочттм 
Св. Автокефальним православним церквам об истории и канонических 
основаниях автокефалии Украинской православной церквп» (Харків,
1926). Значення цих документів виходить поза рамки обновленської 
церкви того часу. В римському Папськбму орієнтальному інституті мож
на знайти також «Православний календарь на 1926 год» (Харків, 1926) 
з інформаціями про організацію й ієрархію обновленської церкви на 
Україні, «всесоюзні» періодичні видання «Живая церковь», «Церковное 
обновление», «Вестник Св. синода Православной российской церкви», чис
ла яких за 1923 та 1924 pp. містять інформацію про генезу і ранню 
історію обновленства на Україні.

Найбільші труднощі має дослідник міжвоєнної історії патріаршої 
Російської православної церкви («староцерковників», «тихонівців», «ек- 
зархістів»). 'За 1921—1939 pp. невідома жодна публікація РПЦ на Украї
ні, не, опубліковано за кордоном її історії, згадки про неї розсипані по 
низці 'періодичних видань — радянських (обновленських, антирелігійних) 
та закордонних («Воскресное чтеніє» у. Варшаві, «Церковньїе ведомости» 
Карловацького еміграційного синоду РП Ц ), еміграційній пресі, німець
кій «Ост-Ойропа» (зокрема, періодичні огляди Ганса Коха). З міжвоєн
них друкованих праць, що висвітлюють релігійну ситуацію не лише в 
Росії, а й на Україні, особливо корисна книга Антонія Стародворського 
(псевдонім о. Кв’ятковського?) «Трагедія православної церкви в СРСР» 
(Варшава, 1934, польськ. мовою). Найважливішим джерелом для вста
новлення біографічних і бібліографічних даних про канонічний право
славний єпископат на Україні ( а посередньо і про ієрархічну структуру 
частково легальної і частково нелегальної РПЦ в міжвоєнний період) є 
багатотомний збірник митрополита Мануїла Лемешевського «Русскпе 
православньїе, иерархи с 1893 по 1969 годи (включительно)» в шести 
томах, з яких п’ять надруковано з німецькомовними доповненнями під 
ред. о. Ц. Патока в Ерлянгені у 1979—1987 pp. З неопуб лі кованої мему
арної літератури про РПЦ відомі лише «Заметки по исторпи церковной. 
жизпп в Полтаве и по л тав ской епархии в перпод времени 1920—1934 гг.»
о. Володимира Коваленка та рукопис споминів єп. Чілійського Леонтія 
в архіві Бахметьєва в Нью-Йорку.

Майже нічого, окрім полемічних згадок в обновленській пресі 20-х

* Богдана Боцюрківа (див. бібліографію).
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років,, мемуарної історії митрополита Ланкійського та окремих докумен
тів у архіві митрополита Мстислава Скрішпяка (у Савт Бавнд Брук,
Н. Дж., СШ А), не збереглося про Соборно-єпископську церкву, так зва
ну «булдовгцину» (згл. «лубенський роскол»).

4. Дальші розшуки джерел

Перебудова в Радянському Союзі відкрила нові можливості для 
дослідників релігії і церкви на Україні, з’явились надії на доступ до 
закритих архівних колекцій, перспективи для обміну і співпраці між 
дослідниками в республіці та в діаспорі. Для глибшого вивчення історії 
православної церкви міжвоєнного періоду треба, на мою думку, скон
центрувати зусилля на встановленні, описові й студії таких збірок до
кументів, як:

1. Архів Українського Екзархату Російської православної церкви (її
київської й харківської митрополій), включно з особистими архівами 
митрополита Михаїла Єрмакова (1921 —1929) та архієпископа Костян
тина Дякова (1929— 1937). Архів останнього (якщо він не був знище
ний раніше) міг бути конфіскований НКВС під час арешту владики Кос
тянтина в 1937 р. • 5

2. Архів Всеукраїнського Собору православної церкви в Києві 1918 р. 
(за деякими повідомленнями, документи Собору мали бути вивезені єпи
скопом Діонізієм Валединським, • секретарем контори Собору єпископів 
у  1918—1919 pp., на Волинь, а згодом до Варшави, коли він очолив пра
вославну церкву в Польщ і).

3. Архіви Всеукраїнської православної церковної ради, Володимира 
Чеховського (обидва архіви могли бути конфісковані у  1928—1929 pp.), 
митрополитів Липківського, Миколи Борецького та Івана Павловського 
(УП Ц ), губернських, окружних церковних рад УАПЦ, окремих єпископів 
(найвірогідніше, ці архіви були конфісковані ДПУ/НКВС під час реві
зій у зв’язку з арештами чи висилкою керівних діячів УАПЦ). Зокрема, 
важливо було б розшукати протоколи собору (УАПЦ), Київщини за тра
вень 1921 p., 1-го Всеукраїнського Собору УАПЦ за жовтень 1921 p., 
2-го Всеукраїнського Собору УАПЦ за жовтень 1927 р. і втаємниченого 
(за винятком «резолюції») так званого «Надзвичайного Собору» УАПЦ 
за 28—29 січня 1930 р. Недавня публікація Леоніда Пилявця «Автоке
фалія ■ православної церкви на Україні («Людина і світ», 1990, «N1 5, 
с. 19—24) посилається на Центральний державний архів Жовтневої ре
волюції, вищих органів державної влади і органів державного управлін
ня України, (ф. 3984, on. 1, спр. 2; оп. З, спр. 105, 120, 372 та оп. 4, 
спр. 175 *), а також на Вінницький обласний архів (ф. 196, оп. 1). Мож
ливо, йдеться тут про наступну категорію джерел.

4. Архіви державних відомств, адміністративних органів, що займа
лися справами релігійних культів з 1920 p., зокрема «культвідділів» Нар- 
комюсту, НКВС та інших правоохоронних органів. Можливо, що десь 
збереглися особисті матеріали Івана Сухоплюєва та Сергія Тарасовича 
Каріна-Даниленка, який займався справами УАПЦ в ї ї  останні роки, по 
лінії ДГІУ.

5. Матеріали «безбожницького руху» на Україні, зокрема Спілки 
безвірників, пізніше Спілки войовничих безвірників, документи ВІДПОВІД
НИХ підвідділів по атеїстичній агітації й пропаганді партійних, комсо-

* У цьому архіві (ф. 3984, on. 1, 2, 3) зберігається великий масив документів 
за січень 1918 — осінь 1919 pp., які потребують першочергового введення до на
укового обігу.
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польських та профспілкових ідеологічних органів за 20—30-ті роки. Мож
ливо, що десь збереглися матеріали, які збирали співробітники сектора 
атеїзму Українського філіалу Інституту марксизму-лешпізму (Ю. Самой- 
ловпч та ін.).

5. Співпраця зацікавлених науковців 
та підготовка нових кадрів

Треба вітати процес відродження зацікавлення науковців питання
ми історії УАПЦ та взагалі релігії п церкви на Україні (Федір Турчен- 
ко й Олександр Ігнатуша, «Українська автокефальна...» — «Вітчизна», 
1989, № 12, с. 166—175; згадана раніше стаття Леоніда П илявця); спо
діваюсь, що зросте зацікавлення також і спорідненими питаннями ра
дянської релігійної політики на Україні: законодавством «про культи» та 
його інтерпретацією й впровадженням, тривалими порушеннями в кон
тексті антирелігійної пропаганди та боротьби проти «буржуазного на
ціоналізму», а також соціологією релігії (в 20-х роках деякий інтерес 
викликали, наприклад, масові есхатологічні рухи по селах Поділля у 
зв’язку з так званим «Калинівським чудом», «(Йо)сафатбвого долиною» 
тощо). Важливо, однак, щоб, гостро реагуючи на десятиліття фальсифі
кації історії церкви з позицій атеїзму та великодержавного шовінізму, 
не впадати у безкржтичву апологетику чи ксенофобію та не імітувати 
дшіетаптську безвідповідальність вчорашніх професійних «безбожників». 
Для зберігання наукових стапдартів поділу праці, інтелектуального об
міну та взаємної критики доцільно було б оформити при МАУ тематич
ну комісію для студій історії, політології і  соціології релігії та церкви, 
на Україні в XX ст., яка могла б - сприяти обмінові науковцями та аспі
рантами у цій ділянці між Україною та діаспорою, сприяти доступності 
архівних і бібліотечних збірок з- цієї тематики. Комісія могла б готувати 
принагідні тематичні симпозіуми або конференції, на базі яких можна 
було б відтак видати тематичні наукові збірники, організувати серед 
діаспори фінансові ресурси для наукових стипендій, конференційних та 
видавничих фондів тощо. Згадана вище комісія могла б бути центром, 
завдяки якому можна було б пов’язати не лише зацікавлених науковців 
та-аспірантів, але й зацікавлені інституції на Україні і за кордоном, а 
також сприяти і контактуванню українознавців з організаціями, інсти
тутами й видавництвами на Заході, які займаються міждисциплінарними 
н порівняльними студіями релігій та яким українська тематика не зов
сім чужа. Багатогранність і багатоплановість релігії й релігійно-полі
тичних структур в їх богословських, канонічних, культурних, історичних, 
правових, політичних та соціологічних аспектах не вміщуються в жодній 
традиційній академічній дисципліні і вимагають комплексного вивчення, 
знайомства з теоретичними моделями' та порівняльною методологією, які 
ігнорувалися так званим науковим атеїзмом чи піддавались вульгаризо
ваній «критиці» «буржуазного релігіознавства».

Відновлення наукових досліджень історії релігії та церкви на Укра
їні може зробити великий внесок у процеси духовного та інтелектуаль
ного розкріпачення, самопізнання, самоосмислення й самовизначення 
українознавства на Батьківщині та повернення його в світову науку.
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