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ВСТУП 
 
Релігійний чинник – більшою чи меншою мірою, залежно від 

контексту – становить невід’ємну складову етнополітичних про-
цесів. Адже, по-перше, виникнення релігійних уявлень і процес 
завершення формування Homo sapiens збігаються у часі, тож 
упродовж тисячоліть релігія залишалася єдиним переконливим і 
легітимним засобом пояснення та освоєння світу, сенсом буття, 
творила регуляторні рамки функціонування індивідуумів, со-
ціумів, держав, цивілізацій. Така історична перспектива дозволяє 
говорити про «споконвічність» релігії та її всеприсутність, у тому 
числі, й у сьогоднішньому світі. Таку всеприсутність у жодному 
разі не скасовують, а лише трансформують – змінюють об’єкти 
вірувань та їхню структуру – процеси секуляризації. 

По-друге, як особистісне, так і колективне самоусвідомлення в 
релігійних термінах історично передувало етнічним ідентифікаціям і 
з постанням останніх «органічно» увійшло до їхнього складу, 
забезпечуючи етнічності бажані, але безпідставні претензії на сиву 
давнину, надаючи їй уявленого сакрального виміру. Водночас історії 
відомі випадки, коли на тій самій етнічній основі релігійні відмін-
ності спричиняли виникнення відмінних «уявлених спільнот» 
(класичний приклад тому – серби-православні та хорвати-католики). 

Урешті, по-третє, релігійні уявлення та інститути цілком спів-
відносяться із загальною лінією еволюції політики як явища: від 
регулювання ними норм і правил поведінки у зародках суспільної 
саморганізації спільнот до інституалізації обох явищ у публічній 
сфері, постанням між ними конкуренції і, як наслідок, інституту 
держави, який перебрав на себе функцію визначати місце і роль 
релігії (у тому числі інституціолізованої) у політичній сфері із вра-
хуванням/регулюванням її значення й ваги у сфері громадянській. 

У тих пострадянських країнах, колишніх радянських республі-
ках, де поступ до демократії виявився або імітаційним за своєю 
природою (Україна, Росія), або навіть і не декларувався за мету 
політичної трансформації (Білорусь), релігійний чинник перетво-
рився на потужний ресурс легітимації місцевих політичних режимів. 
В умовах, коли населення не надто довіряло – або й зовсім не 
довіряло – політико-правовим інститутам таких держав, у масовій 
свідомості саме релігія та церква сприймалися лідерами суспільних 
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довіри, симпатій, очікувань, надій. Тим самим релігія і церква 
приречені на інструменталізацію з боку правлячого класу доти, доки 
їх легітимаційний ресурс не буде вичерпано. А вичерпано його буде 
лише у разі реальної демократичної, соціально орієнтованої лібе-
ральної трансформації пострадянських режимів на Сході Європи. 

Не випадково використання церкви владою чи не найнаочніше 
проявилося у тих традиційно православних країнах, де влада і цер-
ква історично були тісно пов’язаними. Тож міфи чи то про необ-
хідність запровадження «симфонії» держави і церкви, чи то про 
націоналістичний імператив «один народ – одна віра» заполонили 
суспільно-політичний дискурс. У Російській Федерації Руська 
православна церква де-факто пройшла шлях до статусу державної: 
держава, уособлювана авторитарним режимом В. Путіна, «пере-
грала» церкву в особі сильного й досвідченого політика патріарха 
Московського Кирила. Попри всю відданість останнього доктрині 
«русского мира» й запровадження такого «мира» серед російсько-
мовного населення по цілому світу (зокрема, й на українському 
Донбасі), попри всю його політичну та дипломатичну майстерність 
важко позбутися враження, що у випадку підготовки Кремлем 
війни 2014 р. проти України під гаслами «русского мира» і 
«захисту» співвітчизників (у політичному новоязі путінської Росії 
поняття «співвітчизники» стало охоплювати усіх російськомовних 
громадян інших держав) влада у своїй неоімперській, реван-
шистській політиці використала першоієрарха «всліпу». 

В Україні упродовж усього періоду незалежності владні полі-
тичні сили (насамперед в особі президентів держави) залежно від 
сповідуваних ідеологій вибірково надавали підтримку церковним 
опонентам: чи то Українській православній церкві (в юрисдикції 
Московського патріархату, далі – УПЦ), чи то «національній» – 
Українській православній церкві Київського патріархату (з невре-
гульованим статусом, далі – УПЦ КП). Кожний наступний прези-
дент робив ставку на протилежну від підтримуваної попередником 
церковну інституцію. Така перемінлива політика держави упро-
довж усіх років незалежності мала своїм позитивним наслідком – 
аж ніяк не планованим владою, оскільки та прагнула якраз зво-
ротного – те, що вона дозволяла уникати монополізації релігійного 
простору одним церковним актором та недопускати створення 
«державної церкви». Якою б волюнтаристською не була політика 



Вступ       

 
9 

Києва у церковному питанні, вона завжди врівноважувалася 
політикою місцевого істеблішменту з прямого й неприховуваного 
надання преференцій домінуючій у регіоні релігійній організації. З 
огляду на поважні регіональні відмінності в країні одна й та сама 
церква одночасно була фаворитизованою у центрі й дискримінова-
ною у тому чи іншому регіоні, і навпаки. Все це разом узяте 
творило крихкий баланс у співвідношенні сил церковно-політи-
чних опонентів у суспільно-політичному житті країни. 

У монографії зроблена спроба проаналізувати роль релігійного 
чинника в етнополітичних процесах одного з українських регіонів – 
Донбасу, який представлений двома областями – Донецькою та 
Луганською. Поєднання двох адміністративних одиниць в один 
історико-культурний регіон є до певної міри умовним і автори 
цілком свідомі притаманних такому об’єднанню евристичних 
обмежень. Однак попри очевидні відмінності і між цими двома 
областями, і всередині них (досить поглянути на специфіку При-
азов’я на Донеччині чи відмінності між північними та південними 
районами Луганщини) обидві ці області мають багато спільного, що 
дозволяє робити певні узагальнення, висновки, прогностичні оцінки, 
формулювати практичні рекомендації з етнополітичного менедж-
менту стосовно регіону в цілому. 

Актуальність проведеного дослідження зумовлена підвищеною 
увагою вітчизняних науковців як до проблем регіоналістики в цілому, 
так і до особливостей взаємодії релігійного та етнічного у суспільно-
політичних процесах на центральному та регіональному рівнях в 
Україні. Особливості ж ідентичності Донбасу, взаємодії в регіоні релі-
гійного та етнічного в їх історичному розвитку залишаються одним з 
найменш досліджених питань в українській соціогуманітаристиці. 
Історіографія питання обмежується переважно спорадичними публі-
каціями та збірниками статей, у кращому разі, викладачів та 
аспірантів місцевих вузів, розвідками краєзнавців та журналістів. 
Бракує цілісних фахових робіт з питань етнополітичного виміру 
релігійного життя Донбасу як у минулому, так і сучасному. 

Особливо гостро стоїть це питання стосовно радянського 
періоду та років після проголошення Україною незалежності. За 
радянських часів влада проводила політику державного атеїзму та 
пролетарського інтернаціоналізму, спрямовану на знищення релігії 
та церкви й вузькоетнічне й виключно негативне трактування націо-
налізму, що не могло не позначитися на ціннісних та світоглядних 
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орієнтирах населення Донбасу. В регіоні зберігалася доволі 
специфічна ситуація. Тут рівень декларованої релігійності населення 
стабільно становив найнижчі показники по Україні, соціально-
статусні самоідентифікації заступали уявлення в етнічних та 
релігійних категоріях, а рівень інструменталізації політичним класом 
регіону релігійного чинника та співдії з церковним істеблішментом 
упривілейованої Української православної церкви (в юрисдикції 
Московського патріархату) став одним з найвищих у країні. 

Автори спробували до певної міри заповнити лакуну в історіо-
графії питань стосовно ролі і місця релігійного чинника у форму-
ванні специфіки Донбаського регіону, пов’язання релігії та церкви 
в етнополітичних процесах минулого й сучасного, намагаючись 
при тому вирішити такі завдання:  

— дослідити роль релігійного чинника у формуванні 
особливостей ідентичностей населення Донбасу від найдавніших 
часів і до сьогодення; 

— реконструювати релігійно-церковні процеси в регіоні в 
їхній дискретності та тяглості у конкретних історичних та етнопо-
літичних контекстах та їхньому пов’язанні з етнічною структурою 
населення та його етнічними уявленнями; 

— з’ясувати вплив радянської партійно-державної політики на 
формування релігійної та етнополітичної специфіки Донбасу та 
його наслідки; 

— комплексно проаналізувати стратегії політичних та 
церковно-політичних акторів сучасного Донбасу (після 1991 р.) з 
інструменталізації релігійного та етнічного чинників у суспільно-
політичному просторі регіону, ідеологічну та міфологічну сторони 
такої діяльності, наслідки та виклики стратегій регіональних еліт з 
перспективи загальнонаціональних інтересів. 

Такі завдання визначають новизну дослідження, адже вперше 
зроблено спробу цілісно проаналізувати роль релігійного чинника 
у складних етнополітичних процесах на територіях, які охоплює 
сьогоднішній український Донбас, упродовж усієї знаної історії 
цих земель. Уперше зібрано воєдино великий масив розпорошеної 
по найрізноманітніших джерелах інформації, введено в науковий 
обіг значний масив відповідних архівних документів, робочих ма-
теріалів органів місцевого самоврядування. Автори усвідомлюють 
неминучі обмеження обраного ними жанру і вважають здійснену 
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роботу першим кроком на шляху до всебічного й глибокого дослі-
дження цієї проблематики, залишаючись відкритими до уточнень, 
доповнень, коригувань певних міркувань та висновків, конструк-
тивної дискусії. 

Автори прагнуть зрозуміти сучасне через минуле і навпаки, 
виходячи із методологічного підходу, сформульованого видатним 
французьким істориком Марком Блоком у його «Апології історії»: 
«Нерозуміння сучасного неуникненно постає із незнання 
минулого. Але, очевидно, так само позбавлено сенсу намагання 
осягнути минуле, якщо нічого не знаєш про сучасне». 

Виклад матеріалу в монографії структуровано за проблемно-
хронологічним принципом. Оскільки топоніміка Донбасу впро-
довж останніх століть зазнавала численних змін, автори прагнули 
зберегти назви міст та населених пунктів краю з врахуванням 
державної належності території у той чи інший період та 
відповідного адміністративного устрою. 

Закономірно, що більшу увагу в дослідженні приділено радян-
ському та пострадянському періодам та процесам в історії Донбасу. 
Це дозволило прослідкувати витоки сучасних релігійно-церковних 
процесів, їхню пов’язаність («органічну» та сконструйовану) з етно-
політичними процесами, місце і роль у суспільно-політичному житті 
та у формуванні й закріпленні специфіки регіональної ідентичності. 

Дослідники одностайні в тому, що населенню сучасного 
Донбасу притаманна виразна саме регіональна ідентичність, склад-
ники якої висували на порядок денний та культивували місцеві 
олігархічно-кримінальні еліти для реалізації корпоративних/ 
кланових політичних та економічних стратегій і які серйозно 
відрізняються від тих складників, що поволі переплавляються у 
створювану загальнонаціональну українську ідентичність. 

Від початку 1990-х рр., перших років утвердження України у 
статусі незалежної держави, шляхом актуалізації саме регіональної 
ідентичності на Донбасі відбувалася безпрецедентна політична 
мобілізація населення під час виборчих кампаній. Усталена в 
регіоні – так само як і в усій країні – практика масових фальси-
фікацій місцевими елітами результатів виборів не зменшувала при 
тому високого рівня мобілізації населення: найбрудніші методи 
фальсифікацій не наражалися на суспільний спротив, аби був 
обраний «потрібний свій». Крім того, за зауваженням С. Тарана, 
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політолога, директора Міжнародного інституту демократій, у роки, 
які передували війні 2014 р. на Донбасі, політичне життя в регіоні 
характеризувалося такими специфічними відносинами, як патро-
нажні, тобто місцеві політичні класи проводили політику, в основі 
якої було покладено принцип «я тобі – гроші, ти мені – голоси». 
«Влада в регіоні від початку перебувала в руках партій 
патронажного типу, а політичне життя характеризувалося «патро-
нажною» демократією, яка виникає там, де у пересічного жителя 
країни відсутнє відчуття культурної або політичної спільноти. У 
такому суспільстві спритні політики-олігархи не мають належного 
контролю з боку своїх співгромадян, а тому отримують необме-
жений контроль над державними ресурсами»1. 

Регіональний кримінально-олігархічний політичний істеблі-
шмент на середину 1990-х рр. перетворив Донбас на закритий від 
впливу центральної влади анклав. Тож інша особливість донба-
ської ідентичності була зумовлена тим, що її світоглядна складова 
мала виразний полемічний щодо української державності характер. 
Як зазначав соціолог Г. Коржов, «підйом регіональної ідентичності 
в Донбасі відбувався поступово, мірою укріплення олігархічної 
форми правління, зростання авторитарних і патрональних тенден-
цій у соціальному житті краю. Саме тут найбільше поширилася 
патрон-клієнтилістська форма соціальної взаємодії, побудована на 
нерівноправних відносинах і підданській залежності за умов 
концентрації небачених ресурсів у руках вузької верстви правлячої 
еліти». Домінування регіональної (не локальної) ідентичності над 
загальнонаціональною й наростання відцентрових тенденцій на 
Донбасі – уточнював Г. Коржов ще у 2006 р., а події 2014 р. довели 
слушність його аналізу – були «свідченням фіаско – принаймні 
тимчасового – проекту українського правлячого класу зі створення 
політичної або громадянської нації в Україні, без якої саме 
існування держави стає проблематичним»2. 

                                                 
1 Таран С. Схід – Захід: одним хліба, іншим – видовищ / С. Таран // Дзеркало 

тижня. – 2005. – № 9 (11–18 березня) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://gazeta.dt.ua/ SOCIETY/shidzahid_odnim_hliba,_inshim__vidovisch.html 

2 Коржов Г. Регіональна ідентичність Донбасу: генеза і тенденції розвитку за 
умов суспільної трансформації / Г. Коржов // Соціологія: теорія, методи, 
маркетинг. – 2006. – № 4. – С. 38, 41, 50. 
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Така специфіка регіональної ідентичності та суспільно-політи-
чних процесів на Донбасі визначальним чином впливала на характер 
та перебіг релігійно-церковного життя, комплементарні й взаємо-
вигідні відносини, з одного боку, між місцевим політичним класом 
та великим російським бізнесовим капіталом у регіоні й упри-
вілейованим істеблішментом кількісно домінуючої УПЦ, з другого. 
Церковно-політичний простір на Донбасі виявився монополізованим 
однією церквою попри той факт, що релігійна карта регіону 
залишалася однією з найрізноманітніших у країні, так само як і 
етнічний склад його населення. 

Здійснений у рамках пропонованого дослідження аналіз ролі 
релігійного чинника етнополітичних процесів у Донбаському 
регіоні хронологічно завершується у цілому подіями лютого–
березня 2014 р., кінцем мирного розвитку українських Донецької 
та Луганської областей. Розв’язана Російською Федерацією й 
локалізована на території українського Донбасу неконвенційна 
війна проти суверенізації України знаменувала початок принци-
пово нового етапу в розвитку регіону, коли неминучою видається 
зміна регіонального політичного класу та економічних відносин з 
їхніми кримінально-олігархічними правилами гри, а отже, і цілого 
суспільно-політичного контексту, включно з релігійно-церков-
ними, етнополітичними процесами та їхнім світоглядним, ідеоло-
гічним забезпеченням. Майбутнє непідконтрольних центральному 
уряду територій залишається невизначеним. 

Надто багато регіональних стереотипів виявилися зруйнова-
ними під час війни на Донбасі. Регіон ніколи вже не буде таким, 
яким був до війни, чимала частина відповідальності за розв’язання 
якої лежить як на місцевих елітах, так і центральній владі, що 
самоусунулася від завдання з інтеграції регіону в загальноукраїн-
ський простір. У цьому сенсі завершення дослідження подіями 
зими–весни 2014 р. видається логічним, хоча подеколи автори не 
уникнули спокуси екстраполювати деякі тенденції використання 
релігійного чинника на ситуацію війни, аби унаочнити їхню 
внутрішню сутність та прогнозовані наслідки, настання яких війна 
трагічно пришвидшила. 

Книгу підготували: В.А. Войналович, доктор політичних наук, 
професор (розділи 1–3), Н.І. Кочан, кандидат філософських наук 
(розділ 4). 
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РОЗДІЛ 1. 
 ГЕНЕЗИС ЕТНОКОНФЕСІЙНОЇ  

СПЕЦИФІКИ ДОНБАСУ ВІД ДАВНІХ 
ДО РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ 

 
Спроби реконструкції вірувань з найдавніших часів завжди 

становили значну проблему. Проте, послуговуючись знаннями особ-
ливостей розвитку релігії та наявними матеріальними артефактами, 
фахівці переконливо доводять, що зародження релігії на теренах 
Донбасу розпочалося водночас із заселенням краю первісними 
людьми. Свідченням цьому є віднайдені стародавні стоянки 
мисливців епохи палеоліту поблизу сучасних міст Артемівськ та 
Макіївка, а також пізніші стоянки неандертальців, зокрема поблизу 
селища Антонівка Мар’їнського району Донецької області. Найвідо-
мішою пам’яткою часів пізнього палеоліту на Донеччині є Амвро-
сіївська стоянка, знана знахідками величезної кількості кістяних 
наконечників та кісток убитих бізонів, місця зберігання яких 
археологи вважали ритуальними. До пізнього палеоліту належать і 
найдавніші твори сакрального мистецтва краю (обереги – амулети, 
фігурки у вигляді жінок тощо), які свідчать про поширення в епоху 
кам’яного віку культу богині-матері. Розкопки могильників періоду 
неоліту (VI–IV тис. до н.е.), коли людина осідає на землю з пере-
ходом до землеробства та скотарства, і, насамперед, найвідомішої 
пам’ятки цього часу – Маріупольського могильника, супроводжу-
валися віднайденням великої кількості ритуальних речей, зокрема, 
поховального інвентаря, амулетів, фігурок биків, що, ймовірно, були 
фетишами. Наявність у похованнях подібних артефактів свідчить 
про поширення уже на той час розвинутого ритуального шанування 
померлих та віри мешканців донецьких степів у загробне життя й 
безсмертя. Поширеними подібні вірування були і серед племен епох 
міді і бронзи, які залишили по собі численні кургани – родові 
кладовища (IV–III тис. до н.е.). Таким чином, період релігійної 
історії Донбасу, пов’язаний з культурами нижнього палеоліту, 
мезоліту, неоліту та енеоліту, фіксує наявність поховальних культів, 
фетишизму, культу предків, мисливських культів тощо. 

Від ХV ст. до н.е. територія сучасного Донбасу стає зоною 
впливу іранських народів – срубників, кіммерійців, скіфів, сарматів. 
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Елементи вірувань тих часів реконструюються завдяки знахідкам з 
кіммерійських поховальних курганів, пишних та багатих поховань з 
курганів царських скіфів (витісняють кімерійців у VII ст. до н.е.). 
Їхнім імовірним культовим центром були кам’яні могили, де, віро-
гідно, розташовувалося святилище скіфського бога, якого Геродот 
ототожнював з грецьким Аресом. У цілому ж дослідники, зокрема 
І.Г. Луковенко, характеризують релігію скіфів як центральноазій-
ську за своїм походженням та змістом зі значним впливом передньо-
азійських традицій3. Серед численних знахідок сарматського 
походження (племена сарматів витісняють скіфів далеко за Дніпро і 
до Кримських степів у III–II ст. до н.е.) – ритуальні судини, обереги, 
амулети. Поширеними серед них були культи родючості, культи 
сонця та вогню, культ предків, культ коня. Як і у скіфів, у сарматів 
фіксується пантеон із семи богів, центральним з яких було божество 
війни з мечем як символом. Від II ст. н.е. територія Донбасу стала 
ареною великого переселення народів. Послідовно змінюючи один 
одного та утворюючи потужні за тих часів держави-союзи, тут про-
ходили племена готів, аланів та гунів. Є свідчення про поширення у 
готів християнства аріанського спрямування, але у більшості своїй 
вони були прихильниками скандинавського язичництва. 

Важливими для подальшого етногенезу та поширення релігій-
них вірувань на теренах Донбасу стали події, пов’язані з його 
входженням на початку VII ст. н.е. до ареалу впливу Хозарського 
каганату. Хозари (народ тюркського походження), що прийшли в 
цей час з Азії, підкорили племена аланів, які проживали вздовж 
Сіверського Дінця, а також частину слов’янських племен (радоми-
чів, в’ятичів, полян та сіверян). Присутність хозар у регіоні обмежу-
валася набігами, данницькою залежністю від них підконтрольних 
місцевих племен, імовірно, наявністю тимчасових військових 
контингентів та поселень. Рештки останніх відомі, зокрема, на 
півночі Донецької області. Основна маса населення каганату спові-
дувала кочові культи (тенгріанство). Але саме з VIII ст. 
багатобожжя в донецьких степах поступово стало витіснятися 
монотеїстичними релігіями – іудаїзмом, який сповідувала верхівка 
хозар, ісламом, який прийняли деякі тюркські народи (ті ж хозари, 
                                                 

3 Луковенко І.Г. Донеччина релігійна: історія і сучасність / І.Г. Луковенко // 
Релігійна панорама. – 2010. – № 12. – С. 68. 
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аланоболгари та ін.) та християнством, яке проникало сюди з 
античних міст Кримського півострова. Вільне поширення в межах 
каганату іудейства, мусульманства та християнства, на думку                     
І. Крип’якевича, стало важливим чинником формування віротерпи-
мості місцевого населення, поширення якої зумовлювалося еконо-
мічними інтересами та потребами розширення торговельних зв’язків4. 

Серйозною загрозою для цілісності Хозарського каганату у 
цей період був тиск слов’янських племен, потужним стимулом у 
справі об’єднання яких стало збагачення шляхом встановлення 
контролю над торговельними шляхами. Стародавні русичі (в’ятичі, 
радомичі, а особливо чернігівські сіверяни) дедалі активніше брали 
участь у колонізації території сучасного Донбасу. Перші збройні 
протистояння з хозарами спричинило підкорення руським князем 
Олегом слов’янських племен сіверян та радомичів, що платили 
данину хозарам. Після поволзького походу великого князя київсь-
кого Святослава Ігоровича та взяття ним столиці хозарів – міста 
Ітіль у пониззях Волги (965 р.), Хозарський каганат як соціальний 
організм, проіснувавши певний час, повністю був ліквідований у 
50–60-х роках XI ст. 

Утім, степ і далі був для Русі «невідомою землею» з епізодичним 
та умовним контролем над нею, залишаючись, як і в попередні часи, 
колискою кочівництва. До кінця I – початку II тис. н.е. писемні й 
археологічні джерела зафіксували кілька кочівницьких хвиль з 
азіатських глибин на степові простори Приазов’я та Північного 
Причорномор’я. Першими угрупованнями у цей період були «старі 
мадяри» – предки сучасних угорців, які, пройшовши до Карпат, 
віднайшли там «нову батьківщину». Новий союз степняків створили 
печеніги (уперше їх фіксує літописець 915 р.), які сходять з історичної 
арени як основна грізна сила в Надчорномор’ї на початку XI ст., після 
їх розгрому Ярославом Мудрим під стінами Києва у 1036 р. 

З другої половина XI ст. територія сучасного Донбасу попадає 
під вплив половецьких племен, які поблизу південноруських 
кордонів уперше були помічені у 1055 р. Захоплення ними найвигід-
ніших у плані пасовиськ районів (донецьких, нижньодонських й 
приазовських степів) уже на кінець XI ст. завершилося їх розподі-
лом між окремими ордами. В історії досить тривалої присутності 

                                                 
4 Крип’якевич І.П. Історія України / І.П. Крип’якевич. – Львів, 1990. – С. 35.  
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половців у східноєвропейських степах дослідники виділяють чо-
тири періоди (середина XI – початок XII ст.; 20–60-ті роки XII ст.; 
друга половина XII ст.; кінець XII – перші десятиліття XIII ст., до 
монголо-татарської навали)5, кожний з яких був позначений акти-
вними контактами степовиків і східних слов’ян та досить значними 
взаємовпливами. Взаємовідносини половецького кочівницького 
угруповання і Русі характеризувалися не лише активною наступа-
льною політикою половців та їхніми постійними грабіжницькими 
нападами на південноруське прикордоння, але й участю у війнах, 
які вели давньоруські князі як з сусідами, так і між собою. Зни-
женню конфліктності між русичами та половцями певною мірою 
сприяла їх обопільна зацікавленість у «прохідності» степових 
шляхів для торгових караванів, безпеку яких нерідко доводилося 
гарантувати спільними зусиллями. Завдяки цьому Половецький 
степ не лише не слугував бар’єром, що відгороджував Київську 
Русь від Причорномор’я та Закавказзя, але й сам ставав ареною 
жвавих міжнародних торгових зв’язків, котрими користувалися 
купці різних країн – візантійці, країн Західної Європи, Закавказзя, 
Середньої Азії та Близького Сходу. Контакти половецьких кочів-
ників з Київською Руссю містили й непоодинокі випадки одружень 
давньоруських князів з доньками степових вельмож, а, зважаючи 
на багатодітний склад тогочасних сімей, ця спорідненість скріплю-
валася повторними шлюбами княжичів і князівен змішаного 
походження. Втім, навіть за таких обставин основна маса полове-
цьких орд вбачала в давньоруських містах і селах насамперед 
об’єкт збагачення, а в землеробах і ремісниках східнослов’янської 
держави – потенційних рабів, яких можна було б вигідно продати 
на ринках невільників чи використати у своєму господарстві. 

Попри тісні контакти і досить активні взаємовпливи східних 
слов’ян і половецьких степовиків, останні, на відміну від сканди-
навів, за винятком незначної частини кочового населення, не були 
асимільовані автохтонами. Основна маса половців все ж зберегла в 
давньоруські часи свою етнічну основу, не залишивши, водночас, і 
власного явного сліду на сучасній етнографічній карті України. 
Сповідування половцями кочових культів засвідчують залишені 

                                                 
5 Горєлов М.Є. Цивілізаційна історія України (Нариси) / М.Є. Горєлов, 

О.П. Моця, О.О. Рафальський. – К.: ТОВ УВПК «Екс Об», 2006. – С. 190–191. 
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ними сакральні пам’ятки мистецтва – святилища з кам’яними 
бовванами (етимологія слова походить від тюркського «балбан», 
що означає «пращур», «дід-батько»), які були місцем здійснення 
поминального культу предків. З часом цей обряд трансформувався 
у культ вождів – заступників орди. Жіночі статуї, які поряд з 
чоловічими також ставилися у центрі святилища, символізували 
непереможність і безсмертя воїнів. Значна частина пам’яток 
половецької культури загинула від рук мусульман у часи монголо-
татарського нашестя.  

Суттєві зміни у поселенській структурі степового Приазов’я та 
Причорномор’я відбулися внаслідок навали монголо-татар, які 
знищили велику кількість населення та зруйнували багато поселень. 
Їх попередники – половці, в основному своєму загалі, поступово 
зникли, частково розчинившись у складі тих етносів, які збереглися. 
Значна ж частина половців наприкінці XIII – в XIV ст. відкочувала в 
Поволжя та європейські країни. Територія сучасного Донбасу пере-
йшла під контроль Золотої Орди (західна частина степової імперії 
«Pax Mongolica»), офіційною релігією якої з XIV ст. стає іслам. Від 
цього часу ісламська присутність у регіоні виявляється досить відчут-
ною. Кількість поселень тут поступово зростала. Вчені фіксують 
датовані XIV ст. могильники із мусульманською традицією похо-
вань, епіграфічні написи, залишки мечеті у с. Маяки (Слов’янський 
район Донецької області). Проте більшість з поселень все ж не 
пережило походів Тамерлана 1391–1395 рр. та розпаду Золотої 
Орди. Їх загибель позначила новий етап в історії донецького степу, 
який тривав майже до кінця XVI ст. і дістав назву Дикого поля 
(місцевість зі сходу на захід від Дону до Дунаю та з півночі на 
південь від верхів’їв Сіверського Дінця й берегів Оки до Азовського 
та Чорного морів). Жодне з державних утворень, які формувалися у 
цей період (Кримське ханство, козацькі об’єднання та Московська 
держава) і претендували на контроль над Диким полем, упродовж 
тривалого часу не могли забезпечити його повною мірою. 

Аналізуючи конкретну історичну ситуацію цього періоду, слід 
зазначити, що після занепаду Київської Русі і поступового затухання 
активної діяльності володарів Галицько-Волинського князівства ос-
новний спротив Золотій Орді чинило Велике князівство Литовське, 
дев’ять десятих території якого становили колишні землі Київської 
Русі. Подія, що кардинально змінила ситуацію у цьому протистоянні 
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на користь останньої, сталася 1362 р., коли у битві на Синіх Водах 
(сучасна річка Синюха на Кіровоградщині) литовське військо 
завдало нищівної поразки татарам. Наслідком битви стало не лише 
визволення населення сучасної Центральної України від регулярної 
данини і безпосереднього політичного контролю Ординської 
держави, але й значного відсунення на схід територіальних володінь 
останньої, включно з частиною Дикого поля. У культурно-історич-
ному контексті, як зазначають дослідники, зміни, що постали після 
цієї події, означали закінчення понад столітньої епохи штучно 
насаджуваної ізоляції цих територій від контактів із західною 
(європейсько-латинською) цивілізацією і переважаючих впливів на 
них Євразійського «Pax Mongolica», синкретизованих після ісламі-
зації Золотої Орди на початку XIV ст. впливами мусульманського 
Сходу, а також традиційними цивілізаційними впливами занепа-
даючої Візантійської імперії6. 

Попри те, що і впродовж XV ст. татари і надалі зберігали чи не 
найбільший вплив на землях сучасного Донбасу, здійснюючи регу-
лярні набіги для захоплення бранців та різної здобичі, вищеозначені 
події мали певний вплив на перебіг соціальних та релігійних про-
цесів і на його території. Значне скорочення населення цих земель 
не завершилося його повним зникненням. Саме в час, коли східно-
європейський степ став ареною впливу Великого князівства Литов-
ського, на цих землях оселялися біглі з колишніх земель Київської 
Русі селяни та холопи, будувалися замки, укріплення тощо. У релі-
гійному сенсі вони – представники нижчих соціальних прошарків, 
не ставши миттєво щирими прибічниками нового християнського 
віровчення, у більшості своїй були носіями двовір’я. Як складний 
комплекс обрядів та ідей, воно поєднувало: одночасне звернення до 
християнських та нехристиянських надприродних персонажів, а 
також інші форми змішування різнорідних релігійних елементів; 
використання християнами елементів язичницької обрядовості й 
фразеології; присвоєння персонажам християнської міфології 
якостей язичницьких нижчих та вищих божеств; звернення до 
язичницьких персонажів і мотивів у християнському середовищі7. 

                                                 
6 Горєлов М.Є. Цивілізаційна історія України (Нариси). – С. 216. 
7 Чернецов А.В. Двоеверие. Значение проблемы, перспективы изучения / А.В. Чер-

нецов // Истоки русской культуры (археология и лингвистика). – М., 1993. – С. 73–75. 
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З церковного погляду двовір’я переселенців характеризува-
лося не лише синкретизмом християнства та східнослов’янського 
язичництва, а й змішанням з християнством та язичництвом 
елементів інших релігій. 

Активізація слов’янської експансії Дикого поля у XV – на 
початку XVI ст., зумовлена посиленням закріпачення селян у Речі 
Посполитій та Московській державі, супроводжувалася подальшим 
освоєнням степових земель з боку козацьких вільних громад, для 
яких особиста свобода, уникнення кріпацтва переважали над 
перспективою загинути під час набігу кочівників. Таким чином, на 
розлогих просторах так званого «Великого кордону», який 
протягом тривалого часу розмежовував європейський та азіатський 
світи, почали виникати козацькі зимівники та хутори. 

Одночасно з кінця XV ст. на просторах Дикого поля фіксується 
й присутність Московської держави. Потреба забезпечення надійно-
го захисту її південних кордонів від нападів кочівників змушує 
московських володарів вдатися до створення системи оборонних 
споруд (засічних ліній), організації сторожової прикордонної служ-
би, а також активного залучення для їх функціонування місцевих 
козацьких об’єднань. Сторожові пости, засновані козаками, у 
багатьох випадках перетворювалися на постійні поселення. 

 Облаштування козацьких поселень визначалося й економічною 
доцільністю (насамперед привабливістю соляного промислу) та 
пошуками додаткових шляхів для виходу до Чорного моря. З цією 
метою у басейнах річок Самара та Вовча було засновано багато 
зимівників, хуторів, пристаней. Серед них слід виокремити 
зимівники поблизу міст та селищ Селидове, Дружківка, Макіївка, 
Ясинувата, Зайцеве (у межах міста Горлівка) Донецької області. 
Кінцем XVI ст. датується заснування запорозькими козаками на 
Сіверському Дінці Більської слобідки та сторожових постів на 
місцях сучасних населених пунктів – Суходіл, Пархоменко, 
Слов’яносербськ та Зимогір’я Луганської області8. 

Козацька колонізаційна хвиля освоєння Дикого поля не була 
однорідною і, крім українського козацтва (запорожців), складалася 

                                                 
8 Ніколаєць Ю.О. Поселенська структура населення Донбасу: етнополітичний 

аспект динаміки: Монографія / Ю.О. Ніколаєць. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН 
України, 2012. – С. 33–34. 
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з донського козацтва та «покозаченої людності» – «черкаського 
воровства» (з’явилося в краї в 40–50-х роках XVII ст.), яке, 
зважаючи на вкрай агресивний характер поведінки, не змогло тут 
надовго закріпитися. Якщо запорозькі козаки освоювали, як пра-
вило, південні терени краю, то донське козацтво, особливо з 40-х 
років XVII ст. – територію нижнього Дону, заснувавши Борівське 
та Луганське містечка, а також поселення в районі Старого та 
Нового Айдару (Луганська область). Козацька колонізаційна актив-
ність поступово трансформувала уявлення про Дике поле як арену 
превалюючих дій козацьких об’єднань. Таким уявленням сприяв і 
характер взаємин між запорозькими та донськими козаками. У 
більшості випадків представники цих етнічних спільнот поселя-
лися окремими компактними групами. Проте усвідомлення спіль-
ності інтересів, пов’язаних з боротьбою проти зовнішніх ворогів-
кочівників, протистоянням зазіханню московських володарів на 
«давні козацькі вольності», потребами господарської діяльності та 
за умови подібності релігійних вірувань, досить часто спонукало 
до утворення поліетнічних поселень. За оцінками сучасників, 
запорозькі та донські козаки постійно переходили одні до інших, 
мали можливість проживати у спільних куренях. У цілому ж, 
особливо наприкінці XVI – на початку XVII ст., між ними 
складалися добросусідські взаємини9. 

Процес залюднення теренів Донбасу у цей період супрово-
джувався поширенням впливів християнського віровчення. Дослід-
ники припускають, що саме в цей час під прикриттям сторож 
було засновано Святогірський монастир, наводячи при цьому 
декілька версій цієї події. Одна із них пов’язує появу тут монахів 
ще у XIII ст. після руйнування Києва та спустошення Києво-
Печерської лаври монголо-татарами. Згідно з іншою – пріоритет 
заснування монастиря віддається монахам з Афону. Нарешті, ще 
одна версія, з посиланням на першу письмову згадку про терито-
рію з топонімом «Святі гори» – «Записки про московські справи» 
(1526 р.) германського посла при Московському дворі Сигізмунда 
Герберштейна, засвідчує закладання обителі у XV ст. як одного з 
укріплених пунктів та схованки від набігів кочівників. Перша ж 
                                                 

9 Подов В.І. Історія Донбасу / В.І. Подов, В.С. Курило. – Луганськ: ДЗ ЛНУ  
ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 14–15. 
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письмова згадка, власне, як про монастир – Державна грамота на 
отримання монастирем щорічного утримання грошима та хлібом 
– датується 1624 р. У наступні десятиліття обителі були даровані 
численні землі та інші царські милості (у тому числі порох, 
свинець для гармат), що свідчить про її використання упродовж 
років як фортеці для захисту від набігів татар10. Надзвичайно 
цікавими свідками освоєння краю у XVII ст. є штучні печери 
поблизу Новопскова та Преображенного Луганської області. 
Катакомби, які, насамперед, мали слугувати захистом від нападу 
ворогів, містили приміщення для богослужбових цілей з напів-
круглими у стінах нішами, що, ймовірно, використовувалися для 
ікон. Печерна церква в Преображенських катакомбах є найдав-
нішою в краї. Очевидно тут діяв і монастир на кшталт Свято-
гірської пустині11. 

Подальше посилення православних релігійних впливів на те-
ренах регіону пов’язане з активним заселенням краю під час війни 
під проводом Б. Хмельницького, коли, рятуючись від бойових дій, 
на землі сучасної Донеччини втікали тисячі селян з Правобережної 
України. Ще більшого розмаху цей процес набув після 1651 р., 
коли відповідно до укладеної Білоцерківської угоди польська 
шляхта почала повертатися в Україну до своїх колишніх маєтків12. 
Сучасні дослідники висловлюють цілком слушні припущення, що 
колонізація вже на цьому етапі у перспективі сприяла інкорпорації 
земель Дикого поля до складу Московської держави та перетво-
рення її на Російську імперію, оскільки переселенці не лише і 
надалі забезпечували захист її південних кордонів, але й брали 
участь у завойовницьких походах на боці московитів, здійснювали 
розвідку та розробку місцевих корисних копалин, сприяли підне-
сенню культури землеробства у краї та поширенню його прогре-
сивних методів серед інших етнічних спільнот13. 

Неабиякий вплив на освоєння земель Дикого поля, як і перебіг 
етнічних та релігійних процесів у краї справили російсько-турецькі 

                                                 
10 Луковенко І.Г. Донеччина релігійна: історія і сучасність. – С. 69. 
11 Колодний А. Луганщина релігійна / А. Колодний // Релігійна панорама. – 

2010. – № 11 (121). – С. 55. 
12 Історія міст і сіл УРСР: Донецька область. – К., 1970. – С. 12–13. 
13 Ніколаєць Ю.О. Поселенська структура населення Донбасу: етнополітичний 

аспект динаміки. – С. 38. 
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війни. Успішність їх завершення, завоювання Північного Причорно-
мор’я та ліквідація Кримського ханства сприяли посиленню впливів 
Російської імперії на теренах Донбасу, активізації їх заселення 
східнослов’янським населенням (селянами з Центральної Росії, Пра-
вобережної України і Слобожанщини), а також вихідцями з Балкан, 
християнським населенням Криму. Безпосереднім наслідком цих 
процесів стало і зміщення акцентів щодо пріоритетів у ставленні до 
козацьких спільнот. Для московських правителів як запорозьке, так і 
донське козацтво, тривалий час забезпечуючи вирішення складних 
зовнішньополітичних завдань, все ж виступало лише як тимчасовий 
союзник, становлячи потенційну загрозу спільного виступу задля 
відстоювання своїх прав. Тому подальше зміцнення Російської імпе-
рії призвело до поступового обмеження могутності козацьких об’єд-
нань, насамперед запорозьких. Тривала суперечка між запорозькими 
та донськими козаками з приводу своїх прав на приазовські землі 
мала своїм наслідком прийняття Сенатом 13 квітня 1746 р. указу 
«Про призначення прикордонної межі між землями запорожців і 
донських козаків», за яким кордон було встановлено по річці 
Кальміус. За висновком В. Пірко, тим самим російський уряд сприяв 
донській колонізації приазовських земель, створивши передумови 
для виникнення міжкозацького конфлікту14. Інспірація погіршення 
міжкозацьких взаємин та подальше витіснення з краю запорозького 
козацтва мало свої як соціально-економічні, так і політичні та релі-
гійні аспекти. Насамперед, лише за три десятиліття кількість вільних 
дворів запорозького козацтва в краї зменшилася майже у 20 разів (з  
20 000 у 1730 р. до 1 100 у 1764 р.)15. А в 1796 р. указом Катерини II 
у підпорядкування Війська Донського, як опори влади в регіоні, 
було передано включно зі спірними землями більшість території 
сучасного Донбасу. 

Безумовно, є різні оцінки та погляди (і навіть кардинально 
протилежні) щодо історичної ролі козацтва в освоєнні донських 
степів, налагодженні господарського життя, збагаченні культурних і 

                                                 
14 Пірко В.О. Наступ царату на землі Війська Запорозького / В.О. Пірко // 

Схід. – 1998. – № 1–2 (18–19). – С. 54–58; Схід. – 1998. – № 3 (20). – С. 48–54; 
Пірко В.О. Заселення і господарське освоєння Степової України в XVI–XVIII ст. / 
В.О. Пірко. – Донецьк: Схід. видавн. дім, 2004. – 224 с. 

15 Крип’якевич І.П. Історія України. – С. 240.  
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релігійних традицій. Але незаперечним є той факт, що поява та жит-
тєдіяльність на східно-європейських просторах козацьких спільнот 
забезпечила тут якісно новий формат співіснування європейської та 
азійської цивілізацій, християнського й мусульманського світів. 
Козацтво стало своєрідним оборонним валом християнського світу, 
забезпечуючи його розширення на Схід16. 

Рубіжним етапом в історії краю, як і його релігійного життя, 
стала середина XVIII ст., коли царський уряд, зацікавлений у 
залюдненні донецьких степів не лише за рахунок внутрішнього 
населення, але й іноземної колонізації, дозволив оселятися тут 
запрошеним на військову службу у більшості своїй православним 
за конфесійною належністю сербам, хорватам, болгарам, чорно-
горцям, румунам та грекам. Надання їм у «довічне користування» 
земель між Луганню, Бахмутом та Сіверським Дінцем сприяло 
зміцненню раніше заснованих тут та появі нових військових 
поселень, більшість населення яких, утім, становили українці та 
частково росіяни. Ці поселення стали територіальною основою 
республіки Слов’яно-Сербії, яка майже до кінця XVIII ст. 
слугувала своєрідним оборонним рубежем. 

Наймасштабніша акція із залюднення донецьких земель 
припадає на кінець 70-х років XVIII ст. За вигідним для Росії 
Кючук-Кайнарджийським миром (1774 р.) імперія не лише набула 
землі сучасної Південної та Південно-Східної України, включно з 
межиріччям Дніпра і Південного Бугу, але й отримала політичний 
контроль над Кримським ханством, що дозволило їй організувати 
примусове переселення до безлюдних земель Приазов’я та Кубані 
православного населення Кримського півострова – греків, вірмен, 
волохів, грузин, болгар. Переселення очолив місцевий грецький 
митрополит Ігнатій Гозадіні (канонізований УПЦ в юрисдикції 
Московського патріархату 1997 р.). Операція тривала півтора 
місяці, з початку серпня до 18 вересня 1778 р. За цей час з Криму 
було переселено 31 386 християн, з них 18 391 греків (з центром у 
Маріуполі), 12 598 вірмен (з центром поблизу Ростова). Крім 
православних греків-еллінів (румеїв) у період існування незале-
жного Кримського ханства (1774–1783 рр.) до Приазов’я примусо-
во було переселено понад 18 000 так званих греків-татар (урумів). 
                                                 

16 Брехуненко В.А. Взаємини козацьких спільнот Східної Європи в XVI – сере-
дині XVII ст. / В.А. Брехуненко: Автореф. дис…. докт. іст. наук. – К., 2000. – С. 3. 
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Поділ між двома групами пройшов на мовній основі. Румейська 
етнолінгвістична група приазовських греків до сьогодні викорис-
товує як розмовну мову один з діалектів новогрецької мови, 
закорінений у мові давньої Візантії і важкозрозумілий сучасним 
грекам. Урумська етнолінгвістична група греків характеризується 
певною асиміляцією з кримськими татарами та використанням 
тюркського діалекту кримськотатарської мови17. 

Однією з головних причин відходу греків з Криму стало 
примушування їх до прийняття мусульманства, зокрема, й шляхом 
насаджування серед них татарської мови. Як наслідок, відбувалося 
активне заснування нових поселень (зокрема, Маріуполя, Мангу-
ша, Ялти, Старого Криму та ін.), які склали основу Маріуполь-
ського повіту. Процес облаштування кримських християн був 
досить складним та суперечливим і пояснювався не лише не 
виконанням російським урядом раніше даних обіцянок щодо умов 
розташування переселенців, але й наявністю у цих районах інших 
християнських поселень та невеликою кількістю вільної землі. 
Щоб запобігти поверненню частини переселенців до Криму, 
місцевій російській владі довелося ввести заборону представникам 
інших етнічних груп протягом десяти років селитися поблизу 
греків. Запровадження своєрідної автономії грецького округу га-
рантувало певну територіальну, соціально-економічну, культурну 
та релігійну ізольованість кримських мігрантів серед інших коло-
ністських поселень, перешкоджало в умовах іноетнічного оточення 
розгортанню в їх середовищі як інтеграційних, так і асиміляційних 
процесів18. Після смерті митрополита Ігнатія (1786 р.) кримські 
християни були позбавлені автономного статусу своєї церковної 
структури й інкорпоровані до складу Катеринославської єпархії 
Російської православної церкви. 

                                                 
17 Див.: Джувага В. Одна з перших депортацій імперії. Як кримськими греками 

заселили Дике Поле / В. Джувага. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/02/17/25350/; Детальніше див.: Николо-
пулос И. Греки и Россия (XVII–XX вв.) / И. Николопулос. – СПб: Алетейя, 2007; 
Кисилиер М.Л. Лингвистическая и этнокультурная ситуация в греческих селах 
Приазовья / М.Л. Кисилиер. – СПб.: Алетейя, 2009.  

18 Бацак Н.І. Греки Північного Приазов’я: культурно-просвітницький розвиток 
(кінець XVIII – початок XX ст.) / Н.І. Бацак: Автореф. дис…. канд. іст. наук. – К., 
1999. – С. 12. 
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Наведені вище факти дають підстави стверджувати, що період 
XVI–XVIII ст. був позначений активними процесами заселення 
степових просторів Донбасу як східнослов’янським населенням 
(селянами з центральної Росії, Правобережної України і Слобожан-
щини), так і вихідцями з Балкан, християнським населенням Криму. 
Саме в цей час продовжується інтенсивне формування поліетні-
чного ландшафту поселенської структури Донбасу, своєрідності 
його етнокультурних та етноконфесійних традицій. Ґрунтовні дослі-
дження щодо освоєння краю в XVI–XVIII ст., здійснені В. Пірком, 
доводять, що наприкінці XVIII ст. населення регіону представляли 
понад 30 етносів, серед яких українці становили 61,3 %, росіяни – 
20,5 %, греки – 7,3 %, вірмени – 6,1 % молдавани – 2,5 %, а всі інші 
– дещо більше  2 % від загальної кількості населення19.  

 

Національний склад населення Донбасу 
наприкінці XVIII ст.

українці 61,3
росіяни 20,5

греки 7,3

вірмени 6,1

інші 2

молдавани 2,5

 
 

Паралельно із залюдненням краю та заснуванням нових по-
селень активізується й урізноманітнюється релігійне життя, насам-
перед православного віросповідання. Саме у XVIII ст. розпочалося 
будівництво дерев’яних і кам’яних храмів, зокрема, у Маріуполі, 
Бахмуті (сучасний Артемівськ), на території сучасного Донецька. 
Освячення церков нерідко здійснювалося відомими святителями, 
зокрема, Тихоном Задонським – єпископом Воронезьким. Разом з 

                                                 
19 Пірко В.О. Заселення Донеччини у XVI–XVIII ст. / В.О. Пірко. – Донецьк: 

Схід. видавн. дім, НТШ-Донецьк, 2003. – С. 112. 
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поселенцями степову зону активно заселяло й духовенство, утворю-
ючи небагатолюдні чернечі обителі. Православне чернецтво брало 
участь в освоєнні природних ресурсів краю, розвитку монастирсь-
ких промислів, поступово готуючи тим самим ґрунт для розбудови 
господарської бази південних монастирських комплексів20. 

Драматичними подіями у цей період позначена доля Святогір-
ського монастиря. Внаслідок політики Катерини II у 1787 р. обитель 
було закрито, а землі, села та угіддя, що їй належали, передано до 
державної скарбниці, а дещо пізніше (1790 р.) – до володінь князя 
Григорія Потьомкіна. Відновлення діяльності монастиря відбулося 
лише у 1844 р. згідно з указом імператора Миколи I21. 

Істотне розширення етноконфесійного спектра Донбасу відбу-
валося на рубежі XVIII–XIX ст. і пов’язане насамперед з активною 
колонізацією регіону німецькими переселенцями. Питання про 
необхідність і доцільність запрошення іноземних колоністів було 
остаточно вирішене ще за часів царювання Єлизавети Петрівни, а 
його практична реалізація розпочалася при Катерині II з виходом її 
Маніфесту від 4 грудня 1762 р., яким сільське населення євро-
пейських країн запрошувалося до Російської імперії, та Маніфесту 
від 22 липня 1763 р., який став юридичною базою для іноземної ко-
лонізації вільних земель Півдня імперії. Законодавство Катерини II 
гарантувало бажаючим поселитися на вільних землях значні 
привілеї: окрім безоплатного надання від 30 до 80 десятин землі на 
кожну сім’ю, безвідсоткових кредитів, звільнення від податків на 
термін від 10 до 30 років, залежно від місцевості, умов та інших 
обставин й військової повинності, гарантувалися свобода віроспо-
відання та релігійна толерантність, самостійне общинне й шкільне 
самоуправління22. 

Як свідчать результати досліджень міграційних процесів серед 
німецького населення, прибулі з німецьких земель в 60–70-х роках 

                                                 
20 Шкрібітько О.О. Господарська діяльність монастирів Степової України в 

XVI–XVIII ст. / О.О. Шкрібітько: Автореф. дис…. канд. іст. наук. – Донецьк, 
2007. – С. 10. 

21 Луковенко І.Г. Донеччина релігійна: історія і сучасність. – С. 70. 
22 Очерки истории немцев и меннонитов Юга Украины (конец XVIII – первая 

половина XIХ в.) / С.И. Бобылева, Н.В. Бочарова, О.В. Безносова, Л.С. Тутик, 
Н.В. Осташева, С.В. Атаманенко. Под ред. С.И. Бобылевой. – Днепропетровск: 
Арт-Пресс, 1999. – С. 25. 
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XVIII ст. групи переселенців розселялися переважно на Слобід-
ській Україні, Чернігівщині, в Ліфляндії, Санкт-Петербурзькій 
губернії, Центрально-Чорноземному районі (Воронезька губернія) 
та особливо інтенсивно – в Поволжі. В Новоросію організованого 
чи масового переселення німців включно до кінця 80-х рр. XVIII ст. 
не відбувалося. За даними дослідження В. Наулка в етнічній 
структурі Новоросійського краю в 60–70-х рр. XVIII ст. німці стано-
вили лише 0,09 % від загальної кількості населення23. 

У релігійному відношенні переважну частину німецьких 
колоністів становили протестанти різних сповідань (меноніти, 
лютерани, реформати), а також католики та групи релігійних 
сектантів (євангелісти, хіліасти та ін.). Офіційна статистика 
вирізняла менонітів, які з 1787 по 1796 рр. становили основний 
потік іммігрантів у Новоросію з-поміж інших вихідців з німецьких 
земель. Проте у свідомості оточуючого населення всі вони були 
просто «німцями». При цьому, досить часто до них зараховували і 
переселенців з Чехії, Австрії та Швейцарії. 

Умови для переселення до Маріупольського повіту вихідців із 
Західної Пруссії, Польщі та Чехії, які постраждали й розорилися 
внаслідок наполеонівських війн, було створено у 1817 р. у зв’язку з 
проведенням межування земель грецьких поселенців з метою ви-
ділення земель для заснування нових поселень. Уже у 1823–1825 рр. 
у районі Маріуполя поруч з грецькими існувало 17 нових, пере-
важно менонітських та католицьких, іноземних поселень, жителі 
яких походили в основному з Данцига, Марієнбурга та Ельбінга24. 
Саме вони склали основу утвореного Маріупольського меноніт-
ського округу з центром в Остгейм (з 1935 р. – Тельманово). У 
1831–1833 рр. до раніше утворених додалися 5 поселень вихідців з 
Чернігівської губернії. Всього ж у Маріупольському окрузі упро-
довж 1823–1842 рр. було засновано 4 менонітських, 5 католицьких, 
11 лютеранських та 12 євангелічних колоній25. 

                                                 
23 Наулко В.И. Развитие межэтнических связей на Украине / В.И. Наулко. – 

Киев, 1975. – С. 21. 
24 Дружинина Е.И. Южная Украина. 1800–1825 гг. / Е.И. Дружинина. – М.: 

Наука, 1970. – С. 140. 
25 Очерки истории немцев и меннонитов Юга Украины (конец XVIII – первая 

половина XIХ в.). – С. 41. 
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Особливий інтерес у контексті переселенської політики росій-
ський уряд виявляв до менонітів, які зарекомендували себе у 
багатьох країнах як умілі і бережливі господарі. Витоки меноніт-
ства, як одного із напрямів анабаптизму, варто шукати в єресях 
XVI ст. початкового періоду Реформації. Сформувавшись як релі-
гійна течія в найбурхливіший період соціально-конфесійних 
протиріч, меноніти змогли зберегти на багато років свою само-
бутність насамперед завдячуючи сповідуванню таких принципів 
внутрішньообщинного життя, як повна рівність перед Богом та 
відсутність ієрархії, любов до ближнього і взаємодопомога, 
відмова від насилля, добросовісна праця на загальне благо. 
Дотримуючись цих принципів, меноніти досить швидко набували 
на кожному новому місці відносного добробуту і, попри релігійні 
відмінності, толерантного ставлення до себе інооточення. 

У менонітів превалювали два відмінні один від одного підходи 
щодо розуміння внутрішньої релігійної дисципліни. Переважна 
частина менонітів (фламандські громади) строго дотримувалася 
принципів ізоляції від зовнішнього світу. Менша ж частина (фризькі 
громади) не визнавали подібних крайнощів і допускали духовне 
спілкування з іншими християнами. За своїм внутрішнім устроєм 
менонітські громади дотримувалися принципів конгрегаціонізму, 
коли кожна громада – церква (конгрегація) користувалася правом 
повного самоврядування. Конгрегація складалася із центральної 
громади та декількох, підпорядкованих їй філіальних громад, які, у 
свою чергу, були незалежними одна від іншої. Крім того, особливим 
договором (Privilegium), укладеним представниками менонітських 
громад з імператором Павлом I, їм було гарантовано повне само-
врядування у релігійних справах. Ось чому меноніти не підлягали 
юрисдикції Департамента іноземних сповідань Міністерства 
внутрішніх справ, якому підпорядковувалися всі «чужоземні» 
християни Російської імперії. Загальний адміністративний нагляд за 
менонітськими поселеннями, як і всіма іншими колоністами, до 
реформи 1871 р. здійснював Попечительський комітет. Церковні ж 

                                                 
 Анабаптисти – представники селянсько-плебейського крила Реформації, які 

проповідували не тільки релігійну, а й громадянську рівність. Рух був найбільш 
поширений у Німеччині, Швейцарії та Голландії в 20–30-х роках XVI ст. З сере-
дини XVI ст. анабаптизм внаслідок переслідування його прихильників перестав 
існувати, розпавшись на ряд сектантських напрямів. 
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справи були у віданні старшин менонітських громад-конгрегацій, 
які обиралися з-поміж найшанованіших і найавторитетніших мено-
нітів, як правило, заможних господарів. Однак на середину 20-х рр. 
XIX ст. частина менонітів стала на шлях співпраці з російським 
урядом, що згодом призвело до розколу всієї менонітської спільноти 
на прихильників суворого ізоляціонізму (так звана «Мала община») 
і більш толерантно налаштованих менонітів («Велика община»). 
Інституційне оформлення такого явища виявилося у створенні 1851 р. 
Церковного конвента – погоджувального органу менонітських духо-
вних старшин, наділеного відповідними дисциплінарними повно-
важеннями26. Взагалі ж боротьба навколо принципів відносин з 
державною владою відображала тенденцію до оцерковлення 
менонітства як релігійної деномінації. 

Досить вагому за своїм кількісним складом віросповідну групу 
серед німецьких колоністів-протестантів становили лютерани та 
близькі до них реформати, які підлягали юрисдикції Генеральної 
Євангелічно-лютеранської консисторії Департаменту іноземних 
сповідань Міністерства внутрішніх справ. Становище Євангелічно-
лютеранської церкви в Росії було досить своєрідним. З одного боку, 
наявність серед «іновірського» населення імперії великої кількості 
лютеран, особливо серед правлячої еліти та оточення царя, тради-
ційно лояльна політика Лютеранської церкви щодо світської влади 
дозволили набути їй в Росії статусу «офіційної». Це, зокрема, нада-
вало право лютеранам мати власні навчальні заклади для підготовки 
священнослужителів. З іншого, діяльність лютеранського духо-
венства підлягала суворому контролю і була жорстко обмежена (без 
дозволу властей заборонялося відкривати молитовні будинки, брати 
участь у роботі закордонних євангелічних місій тощо)27. 

Близько 25 % колоністів регіону становили католики, пере-
важна більшість з яких були особами німецького походження. 
Окрім німців, католицизм сповідували також італійці та італізоване 
населення з австрійських провінцій (зокрема, Далмації), що осели-
лися на Донбасі у 20-х рр. XIX ст. У Росії в адміністративному 
                                                 

26 Очерки истории немцев и меннонитов Юга Украины (конец XVIII – первая 
половина XIХ в.). – С. 126, 127. 

27 Плахотнюк Т.Н. Положение евангелическо-лютеранской церкви в России 
(конец XIХ – начало ХХ вв.) / Т.Н. Плахотнюк // Российские немцы. Проблемы 
языка, истории и современного положения. – М., 1996. – С. 312–316. 
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відношенні католики-колоністи підпорядковувалися Генеральній 
Римо-католицькій консисторії Департаменту іноземних сповідань 
Міністерства внутрішніх справ. Римо-католики Півдня України 
підлягали юрисдикції Тираспільської римо-католицької консисто-
рії, підпорядкованій Генеральній консисторії в Санкт-Петербурзі. 
У зв’язку з гострою боротьбою Православної церкви і Римської 
курії за вплив у західних губерніях імперії віросповідні права като-
ликів в Росії були істотно обмежені. Зокрема, забороні підлягали 
пряме спілкування з папським престолом, відкриття семінарій для 
підготовки священиків, будівництво монастирів тощо. 

Відзначаючи досить інтенсивне освоєння краю німецькими та 
менонітськими колоністами, зауважимо, що утворення ними коло-
ній на Півдні України, як і на Донбасі зокрема, не було якимось 
особливим унікальним явищем. Поряд з німцями і менонітами у 
колонізації південних земель брали участь й представники інших 
народів. Серед них – греки, болгари і серби, що втікали від коло-
ніального іга Османської імперії, а також жителі Австрійської 
імперії, вихідці зі Швейцарії, шведи, італійці, поляки та ін. Разом з 
українцями і росіянами вони творили складну панораму міжетніч-
них і міжконфесійних процесів, від яких мешканці німецьких і 
менонітських колоній не були ізольовані повною мірою. 

Утім, природна асиміляція інонаціональних переселенців 
(ідеться насамперед про малі національні групи сербів, угорців, 
чорногорців, частково поляків) домінуючим етносом регіону, яка 
мала місце на Півдні України, для німецьких і менонітських 
колоністів була неможливого. Як зазначають автори фундамента-
льної праці «Очерки истории немцев и меннонитов Юга Украины 
(конец XVIII – первая половина XIX в.)», серед менонітів і 
німецьких колоністів не спостерігалося втрати етнічної специфіки, 
затухання мовних традицій, як це сталося, зокрема, з нащадками 
італійських колоністів, франкомовних швейцарців, частково греків. 
«Можна цілком переконливо говорити про те, – стверджують 
дослідники, – що в першій половині XIX ст. німецькі колоністи і 
меноніти взагалі не були зачеплені процесом уніфікації 
традиційно-побутової культури»28. Збереженню етнічних традицій 

                                                 
28 Очерки истории немцев и меннонитов Юга Украины (конец XVIII – первая 

половина XIХ в.). – С. 159. 
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значною мірою сприяло панування общинного устрою, що 
підтримувався релігією колоністів. Перші покоління німецьких 
переселенців не лише оберігали свою мову, звичаї, освіту, 
культуру та релігію, але й підтримували досить активні зв’язки з 
історичною батьківщино. На забезпечення етнічної та культурно-
побутової ізоляції колоністів, закріплення їх конфесійних відмін-
ностей була спрямована і політика російського уряду. Проте 
німецькі колонії, попри всю свою відокремленість та ізольованість, 
не були у повному вакуумі. Поліетнічний склад населення краю, 
віддаленість окремих німецьких поселень одне від одного, 
об’єктивно існуючі потреби економічних контактів зумовлювали 
неминучий обмін їх мешканців господарськими надбаннями, 
культурними і релігійними цінностями з інооточенням. 

Таким чином, на середину XIX ст. на Донбасі внаслідок особли-
востей освоєння території, колонізаторської політики царської Росії 
та створення сприятливих умов для іноземних поселенців сформу-
валася поліетнічна структура, представлена українцями, росіянами, 
греками, німцями, євреями, татарами та представниками багатьох 
інших етносів, переважно вихідців із зарубіжних країн. При цьому, 
абсолютну більшість становили українські селяни, які, за 10-ю 
ревізією 1858 р., становили 75 % населення краю. Значний етнічний 
масив (13,5 %) представляли росіяни29. Регіон стає активною етно-
контактною зоною зі складними міжетнічними процесами, позначе-
ними істотними міжконфесійними взаємовпливами православ’я, 
ісламу, протестантизму, іудаїзму та інших віросповідань. 

Особливий період у релігійній історії Донбасу бере свій поча-
ток з другої половини XIX ст., коли потреби індустріалізації, 
формування вугільно-промислового комплексу та розвиток сільсь-
кого господарства викликали міграцію робочої сили і спричинили 
прискорення змін в етнічній та поселенській структурі населення. 
Заохочуючи подальше заселення території краю представниками 
різних етнічних груп, російський царизм, при цьому, насамперед 
стимулював переселення великоросів із корінних внутрішніх губер-
ній, що було, за оцінкою дослідників, одним із елементів державної 

                                                 
29 Пашина Н.П. Етномовний чинник політичної ідентичності в Донбасі / Н.П. Па-

шина // Політичний менеджмент. – 2005. – № 1 (10). – С. 27. 
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політики, спрямованої на поступове «обрусіння» південних 
українських земель30. Наприкінці XIX ст. 46,7 % цих переселенців 
на Донбасі були вихідцями з російських губерній, 37,9 % – українсь-
ких, 1,8 % – Кавказу, 0,8 % – Білорусі, 8,4 % – інших регіонів. 
Традиційними районами виходу були Харківська, Курська, Орлов-
ська, Таврійська, Полтавська, Чернігівська губернії та Область 
Війська Донського (ОВД). Близько 40 % мігрантів осідало в містах31. 
На цей же час припадає і формування певної специфіки етногрупової 
локалізації в межах регіону. Наприклад, у Старобільському повіті              
83,4 % населення становили українці. Значні анклави етнічних росіян 
мешкали у Слов’яносербському (23 тис. осіб) та Бахмутському                 
(20 тис. осіб) повітах. Водночас, у Маріупольському повіті були 
представлені кілька великих груп неслов’янського населення, 
зокрема: греки (19,0 %), німці (7,5 %), татари (6,0 %), євреї (4,0 %)32.  

Усього за переписом 1897 р. на Донбасі налічувалося 30 етні-
чних груп, серед яких за кількісним складом їх представників 
спостерігалося абсолютне домінування українців і росіян. Українці і 
надалі становили більшість населення регіону (62,5 %), однак їх 
частка в його загальній кількості, порівняно з 10-ю ревізією 1858 р., 
знизилася на 12,5 %, що було особливо характерно для промислових 
районів. Росіян налічувалося 24,2 %, що на 10,7 % більше, ніж на 
середину XIX ст. Великими етнічними групами і далі залишалися 
греки, німці, євреї, татари. Значно менші етнічні згромадження 
становили білоруси, поляки, серби, молдавани та ін. 33. 

Для регіону цього періоду характерна активна взаємна асимі-
ляція українців і росіян, що проживали у змішаних селах, а також 
асиміляція нечисленних етносів, які потрапили в іноетнічне 
середовище (білорусів, поляків, молдаван та ін.). Безпосереднім 
                                                 

30 Ніколаєць Ю.О. Поселенська структура населення Донбасу: етнополітичний 
аспект динаміки. – С. 54, 55. 

31 Пашина Н.П. Етномовний чинник політичної ідентичності в Донбасі. – С. 28. 
32 Кононов І. Донбас: етнічні характеристики регіону / І. Кононов // Соціо-

логія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 2. – С. 86; Буланова Н. Формування 
етноконфліктного простору Катеринославщини в останній чверті XVIII–XIX ст. / 
Н. Буланова // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О. Киричук, 
М. Омельчук, І. Орлевич. – Л.: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею 
історії релігії, вид-во «Логос», 2012. – Книга 1. – Частина 1: Історія. – С. 338.  

33 Пашина Н.П. Етномовний чинник політичної ідентичності в Донбасі. – С. 28. 
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результатом цих процесів, які мали як природний, так і 
примусовий (політика русифікації була очевидною і спланованою 
акцією російської влади) характер, стали уніфікація етнічних 
ознак, пов’язаних насамперед зі сферою господарської діяльності, 
певна втрата етнічних особливостей у побуті, традиціях, мові і, як 
наслідок, трансформаційні зміни етнічної самосвідомості. 

Вищезазначені явища справляли свій вплив і на релігійну 
сферу соціуму, визначали його віросповідний спектр, релігійну 
активність і духовні практики. Переважна більшість населення 
Донбасу (близько 90 %) у другій половині XIX – на початку ХХ ст. 
сповідувала православ’я. Істотно поступалися їм за чисельністю 
вірні протестантських конфесій (більше 3 %). Римо-католики 
становили 1,7 % населення, старообрядці – 0,2 % і лише 0,1 % – 
мусульмани. Нечисельними групами були представлені віруючі 
вірмено-григоріанської та вірмено-католицької церков, а також 
англікани, караїми, іудеї. 

Для розуміння специфіки релігійної ситуації в умовах полікон-
фесійного Донбасу другої половини XIX ст. особливого значення 
набуває аналіз особливостей релігійної політики тогочасної Російсь-
кої імперії. Як відомо, російське законодавство, декларуючи 
віротерпимість та свободу сповідування релігій, пануючою в імперії 
офіційно проголошувало Православну церкву34. Досить влучну 
оцінку віротерпимості по-російськи дає М. Красножон: «Попри 
широку віротерпимість, яка дозволяла свободу релігій усім віроспо-
віданням, єдиною істинною спасительною вірою в Росії все ж таки 
вважалася тільки православна. В Московській державі православна 
віра завжди була пануючою; послідовники усіх інших вір були лише 
терпимі, з тією обов’язковою умовою, щоб вони не порушували 
прав пануючої церкви та й не зводили у свою віру православних»35. 
Понад те, згідно з офіційною точкою зору, росіянин чи українець не 
міг бути за своїм віросповідання кимось іншим, крім як право-
славним, а російське законодавство категорично забороняло будь-
які спроби чи, тим більше, сам відхід від православ’я.  

Досить суттєва різниця у правовому статусі існувала щодо так 
званих «іноземних сповідань». Під ними розумілася релігійна належ-
ність іноземних колоністів, які жили у Російській імперії, неправо-
                                                 

34 Свод законов Российской империи. – Ч. 1. – Т. 1. – СПб, 1890. – Ст. 40. 
35 Красножен М. Иноверцы на Руси / М.Красножен. – Юрьев, 1900. – С. 68–69. 
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славного християнського населення територій, що увійшли до скла-
ду Російської держави та «розкольників і сектантів», які відпали від 
Православної церкви. Як уже згадувалося раніше, колоністи, згідно 
з Маніфестом 1763 р., від часу заселення ними Півдня України 
користувалися багатьма пільгами, у тому числі й у релігійній сфері, 
за умови не проповідувати своє віровчення серед православних. 
Розкольникам, яких офіційно не переслідували за «погляди їх щодо 
віри», заборонялися публічні прояви сповідуваного ними релігійно-
го вчення, зведення православних у розкол або єресь, а також належ-
ність до певних сект, які визнавалися за особливо шкідливі. 
Зрештою, законодавство розділяло віровчення, які існували в 
імперії, на «терпимі» та «нетерпимі», подаючи вичерпний перелік 
кожної з цих груп і передбачаючи переслідування законом за 
належність до останніх36. Отже, заборона проповіді віровчення, 
якщо воно не порушувало громадської безпеки і не заперечувало 
принципу віротерпимості, як зазначав С. Мельгунов, була насправді 
переслідуванням «за погляди щодо віри»37. Формула «православ’я – 
самодержавство – народність», запроваджена у практику російської 
державної політики у релігійній сфері, фактично забезпечувала 
поліцейську опіку держави над релігійним життям громадян. 
Російське законодавство юридично обґрунтовувало каральні заходи 
щодо винних у «зведенні з православ’я» у нехристиянську віру, 
розкол, єресь або в одне з іноземних християнських сповідань.  

Переважаючі впливи православ’я на Донбасі зумовлювалися 
як його офіційною підтримкою з боку російського самодержавства, 
так і наявністю тут значного за кількістю віруючих православного 
анклаву та розгалуженої церковної інституційної мережі. Більшість 
православних громад краю перебувала у юрисдикції Російської 
православної церкви, яка на теренах Донеччини мала три єпархії – 
Катеринославську, Донську та Харківську. На початку ХХ ст. у 
межах Донецької губернії функціонувало 728 православних 
парафій, з яких 83 існувало у Маріупольському повіті, 72 – у 
Бахмутському, 46 – на території Слов’яносербії. Майже при всіх 
церквах діяли парафіяльні школи38. 

                                                 
36 Свод законов Российской империи. – Ст. 45, 59, 187, 189, 196. 
37 Мельгунов С. Церковь и государство в России / С. Мельгунов // К вопросу о 

свободе совести. – М., 1907. – С. 31. 
38 Луковенко І.Г. Донеччина релігійна: історія і сучасність. – С. 71. 
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Поліетнічний склад православної конфесії краю, яка функціону-
вала переважно на українському та російському ґрунті, зумовлював 
наявність певних особливостей віросповідної практики етнічно 
споріднених груп. Серед православних українців та росіян, віра яких 
протягом століть густо насичувалася дохристиянськими релігійними 
уявленнями і обрядами, усе ще зберігалися елементи давньослов’ян-
ських язичницьких вірувань, забобони та прикмети на побутовому 
рівні. Попри спільні джерела християнства, пращури росіян та 
українців пройшли надто відмінний шлях історичного та етнічного 
розвитку. Досить своєрідні традиції православних свят та обрядів, 
християнських обов’язків, ставлення до духовних осіб, релігійних 
споруд склалися на колишніх Вольностях Запорозьких і були збере-
жені у козацьких релігійних практиках на нових землях. Специфічні 
риси православного культу були характерні і для віруючих росіян, 
особливо тих, хто мешкав компактними поселеннями (зокрема, у 
Бахмутському повіті – 27, Слов’яносербському – 8). 

Особливі етноконфесійні риси православного сповідання збере-
глися у греків, частина з яких говорила татарською мовою та носила 
татарський одяг. Під час богослужіння використовувався давній 
грецький спів, у храмах звучали повчання духовенства грецькою, 
іноді турецькою мовами, а у культовій практиці досить поширеними 
залишалися рудименти давньогрецької обрядовості. Певну специ-
фіку православного культу містили релігійні практики болгар, що 
проживали переважно у Слов’яносербському повіті, молдаван і 
валахів (Слов’яносербський і Бахмутський повіти). Проте саме ці 
нечисельні етнічні спільноти найбільшою мірою попали під вплив 
процесів асиміляції та етноконфесійної уніфікації, характерних для 
Донбаського регіону зазначеного періоду. Особливо ж вони позна-
чилися на долі сербських переселенців. Спорідненість з українським 
населенням з часом призвела до майже повної їх асиміляції. Сприй-
нявши мову, звичаї та господарський уклад місцевого населення, 
серби швидко втрачали й власні етноконфесійні ознаки39. 

Соціально-політичні та економічні трансформації у Російській 
імперії XVII–XVIII ст. спричинили процес відокремлення від 
офіційного православ’я цілого ряду груп віруючого населення, які 

                                                 
39 Буланова Н. Формування етноконфесійного простору Катеринославщини в 

останній чверті XVIII–XIX ст. – С. 339, 340, 341.  
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тривалий час зазнавали жорстких гонінь як з боку царського уряду, 
так і Православної церкви. Саме Донбас став місцем притулку для 
політично та релігійно переслідуваних осіб, які і надалі дотримува-
лися давніх обрядів після церковного розколу XVII ст.40. Особливо 
помітною присутність старообрядників на теренах краю стала у 
70–80-х роках XVIII ст., коли за наказом Катерини II втікаючих від 
переслідувань старовірів почали залучати до колонізації південних 
земель. На Донбасі старообрядництво було представлено кількома 
течіями й злагодами: попівщиною, єдиновір’ям, безпопівщиною. 
За даними перепису 1897 р. у Слов’яносербському повіті, який вва-
жався основним осередком старообрядництва у Катеринославській 
губернії, мешкало 6 275 вірних, у Старобільському – 985, у 
Бахмутському – 638. Вони мали власний монастир, церкви та 
молитовні будинки. 

Певної популярності серед сільського населення Донбасу 
набули підпільні «секти» христовірів, скопців, духоборів, молокан, 
які виділилися з Православної церкви протягом XVIII–XIX ст. 
Сучасна історіографія віруючих цих течій об’єднує під спільною 
назвою – «духовні християни»41. Для них характерне алегоричне 
тлумачення Біблії, заперечення складної церковної обрядовості, 
близькість до народної традиції. Згідно з чинним на той час росій-
ським законодавством об’єднання «духовних християн» забороня-
лися та переслідувалися і їх зараховували протягом 1884–1897 рр. 
до категорії особливо шкідливих «сект». Боротьба з «сектантами» 
покладалася на судові, адміністративні органи, Православну цер-
кву. З цією метою застосовувалися різні заходи: від профілактич-
ної бесіди і монастирського ув’язнення – до арештів і висилки. 
Представники Православної церкви, виконуючи завдання уряду, 
займалися з’ясуванням характерних рис віровчення, суспільного 

                                                 
40 Куромія Г. Свобода і терор у Донбасі. Українсько-російське прикордоння, 

1870–1990-ті роки / Г.Куромія. – К.: Основи, 2002. – С. 66. 
 Старообрядництво – сукупність релігійних течій, що відкололися від 

Московського православ’я у другій половині XVII ст. через відмову прийняти 
церковну реформу патріарха Никона. 

41 Нагорна Т.В. Еволюція православної секти духовних християн (кінець XVII – 
початок XX століття) / Т.В. Нагорна // Наукові записки з української історії: Збірник 
наукових статей. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – Вип. 14. – С. 206–213; 
Малахова И. Духовные християне / И. Малахова. – М.: Политиздат, 1970. – 129 с. 
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устрою, вели підрахунки «сектантів», визначали ступінь їх небез-
пеки, виступали експертами в суді і їх висновок для винесення 
вироку був визначальним. Саме за даними православних свяще-
ників на початку ХХ ст. христовіри проживали в ряді населених 
пунктів Слов’яносербського та Маріупольського повітів42. 

Досить серйозними змінами віросповідної практики означеного 
періоду була пов’язана релігійна поведінка німецьких колоністів. Як 
зауважують дослідники, друга хвиля переселенців з Німеччини та 
інших країн Європи до південних українських степів, що припадала 
на середину XIX ст., була викликана переважно релігійними моти-
вами. Вона була пов’язана з пророцтвами Юнга-Штіллінга, який 
визначив дату другого пришестя Ісуса Христа на 1836 р. та вказав на 
Південь Росії (Україна та Кавказ) як на місце, де християни всього 
світу знайдуть порятунок від майбутніх апокаліпсичних явищ. Основ-
ну частину переселенців складали німецькі пієтисти – сепаратисти, 
які залишилися тут проживати після 1836 р43. Саме тоді серед 
німців-протестантів спостерігалося духовне пробудження, пов’язане 
з поширенням руху так званої «штунди»: гуртки особливо набожних 
віруючих, яких не задовольняло традиційне лютеранське богослу-
жіння, збиралися на певну годину (звідки і назва «der Stunde» – 
година) для читання Святого Письма, співання псалмів та розмов на 
релігійну тему. Рух «штундистів» поширювався серед німців у різних 
формах і спонукав до розшарування німецького протестантизму на 
ряд течій: серед менонітів виникають течії, аналогічні баптизму і 
майбутньому п’ятидесятництву («скакуни»); серед гуттерів – 
усуспільнеників і прихильників індивідуального господарства. З 
іншого боку, всю цю релігійну палітру в 70-х рр. XIX ст. став 
опановувати завдяки своїй сильній організації, демократичному 
укладу, високим моральним вимогам до своїх членів, місіонерському 
завзяттю проповідників німецький баптизм44. 
                                                 

42 Моісеєнко Л. Православні секти духовного християнства в Катерино-
славській губернії: перший етап розвитку /Л. Моісеєнко // Історія релігій в 
Україні: науковий щорічник (упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич). – Л.: 
Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, вид-во «Логос», 
2012. – Книга 1. – Частина 1: Історія. – С. 347, 348, 349.  

43 Історія релігії в Україні: у 10-ти т. // Редкол.: А. Колодний (голова) та ін. – К.: 
Світ Знань. – Т. 5. Протестантизм в Україні // За ред. П. Яроцького. – 2002. – С. 296. 

44 Яроцький П. Український протестантизм учора і сьогодні / П. Яроцький // 
Віче. – 1994. – № 11 (32). – С. 149. 
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Важливо відзначити, що поширення штундистських ідей 
спостерігалося не лише серед німецьких поселенців, але й серед 
місцевих українців та росіян. Обросійщення та обюрокрачування 
духовенства офіційної Православної церкви посилили релігійні 
шукання серед слов’янського населення краю. Особливо активними 
ці процеси стали з кінця 1860-х рр., коли баптистські місіонери, 
регулярно приїжджаючи на Донбас, відвідували українських послі-
довників «штундизму» та інших євангелістів. Упродовж 90-х рр. 
XIX ст. баптизм абсорбував тут усі євангельські течії. Українські 
«штундисти» приймали найменування баптистів (за винятком 
офіційних противників протестантизму, яких у народі у подальшому 
називали «штундою» або «штундо-баптистами»). Серед інших 
євангельських громад виникали перехідні до баптизму течії, як, 
наприклад, менонітські брати-баптисти, штундо-молокани та ін. 

Слід зауважити, що місіонерський рух німецького баптизму 
відзначався великим прозелітизмом, не характерним для перших 
поселенців-протестантів. Попередні проповідники чітко дотриму-
валися положень згадуваного вже царського Маніфесту 1763 р., 
якими заборонялося навертати православних у свою віру. За нових 
умов пастори і пресвітери нових релігійних течій демонстративно 
влаштовували хрещення українських прозелітів, справляючи тим 
самим великий вплив на місцеве православне населення. Перехід 
українських «штундистів» до баптизму в кінці XIX ст. був викли-
каний, крім названих причин, і сподіваннями останніх отримати ті 
самі права на релігійну толерантність, які визнавалися за німецьки-
ми колоністами-баптистами. Саме проти цього виступала офіційна 
Православна церква, уперто намагаючись відрізняти українських 
євангелістів від баптистів, називала їх «штундами» і відмовляла їм 
у праві на толерантність за відхід від державної релігії. Окремим 
указом 1894 р. українські «штундисти» були зараховані до сект 
«особливо шкідливих», а будь-які їхні зібрання – заборонені. 
Відвертих переслідувань і репресій вони зазнавали до 1905 р., коли 
17 квітня вийшов Іменний указ «Про зміцнення принципів віротер-
пимості», який переглядав законодавство щодо різновірців та 
усував «усілякі прямо в законі не встановлені утиски»45. 

                                                 
45 История евангельских христиан-баптистов в СССР. – М., 1989. – С. 132. 
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Попри всі переслідування українських «штундистів» їх 
громади у кінці XIX ст. поставали як на Донбасі, так і на Хер-
сонщині, Одещині, південній Київщині, Полтавщині, Чернігівщині, 
Волині та Поділлі, знаменуючи зародження і початки поширення 
українського баптизму. Дослідники українського протестантизму 
другої половини XIX ст. вважають, що його вплив міг би бути тоді 
значно ширшим і глибшим, якби на цьому процесі не позначу-
валися певні негативні супутні фактори руху та організації його 
громад. Насамперед ідеться про такі із них, як: 

— сектантська винятковість і відчуження членів баптистської 
громади, які розривали всякі моральні зв’язки з сільською грома-
дою, замикалися в тісному колі конфесійних інтересів, з погор-
дою ставлячись до прихильників інших віросповідань як до 
«нечестивих». Таке відчуження викликало в іновірців, особливо 
сільської місцевості, ворожнечу і ставало сприятливим ґрунтом 
для агітації православного духовенства і поліцейських чинів 
проти «сектантів», що, у свою чергу, провокувало їх погроми або 
господарський бойкот; 

— зневажливе трактування православного культу, ганьблення 
церков, таїнств, ікон, котре викликало роздратування певної 
частини православних; 

— зросійщений характер українського баптизму (попри те, що 
більшість його прихильників були з українських селян), який 
зреалізовувався у великоруських формах (збереження російської 
мови у богослужіннях, послуговувалися виключно російським 
Святим Письмом), об’єктивно спричиняв його дистанціювання від 
елементів місцевого українського національного життя46. 

Помітну роль у релігійному житті краю другої половини XIX ст. 
відігравали євреї. Як відомо, дозвіл на їх поселення у Новоросійській 
губернії було надано ще указом Катерини II 1769 р. Більш активний 
прихід євреїв на землі Донбасу спостерігався з першої половини             
XIX ст. Межа осілості проходила по річці Кальміус та кордонах, що 
розмежовували Катеринославську губернію та Область Війська 
Донського (ОВД), з забороною поселень безпосередньо на території 
останньої. Тож євреї, мігруючи з північно-західних земель Російської 
імперії (зокрема, з земель колишньої Речі Посполитої), доходили до 

                                                 
46 Яроцький П. Український протестантизм учора і сьогодні. – С. 151–152. 
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східного кордону Катеринославської губернії й осідали у донецьких 
степах. Особливою активністю відзначалися юдейські громади міст 
Маріуполя, Донецька, Горлівки, Єнакієвого, діяльність яких супрово-
джувалася застосуванням цілих національно-релігійних комплексів, 
які включали функціонування не лише синагог, але й традиційних 
шкіл хедере, притулків для нужденних євреїв та лікарень, облашто-
ваних єврейських кладовищ. 

На фоні загострення римо-католицької проблеми в Російські 
імперії, особливо ж на етнічних українських землях, що входили до 
її складу, відбувалося функціонування на Донбасі й поодиноких 
католицьких згромаджень, віруючими яких, переважно, були особи 
польського походження. Відомо, що з 70-х рр. XIX ст. костьоли 
діяли в Артемівську, Єнакієвому, Маріуполі. Капличка Святого Йо-
сипа знаходилася у Макіївці. Римо-католицькі громади краю нале-
жали до юрисдикції Тираспольської єпархії. Епоха лібералізму, що 
розпочалася в Росії в часи правління Олександра II (1855–1881 рр.), 
не торкнулася змін у становищі Римо-католицької церкви. Будь-які 
спроби латинської церкви вийти за межі допустимої свободи стика-
лися з жорсткою протидією з боку урядових структур. Дедалі поміт-
нішою ставала тенденція одержавлення Римо-католицької церкви. 
Римська курія мирилася навіть з офіційно визнаною практикою 
втручання генерал-губернаторів у процедуру призначення свяще-
ників на римо-католицькі парафії. Прозелітизм католиків серед 
православних, як і раніше, залишався релігійним злочином. 
Релігійно-правові обмеження римо-католиків поширювалися і на 
сферу громадянських відносин. Майже повністю була ліквідована 
економічна самостійність церкви. Остерігаючись переслідувань у 
роки Першої світової війни, католики фактично припинили прозе-
літські акції. Понад те, намагаючись довести власну політичну 
лояльність, ксьондзи діючих костьолів проголошували молебні про 
дарування російському воїнству перемоги над ворогом47. 

Особливо позначилися на стані етноконфесійних процесів у 
регіоні політичні та соціально-економічні події перших років ХХ ст., 
пов’язані з поширенням кризових явищ у розвитку світової еконо-
міки, перебігом російсько-японської війни 1904–1905 рр., револю-

                                                 
47 Історія релігії в Україні: у 10-ти т. // Редкол.: А. Колодний (голова) та ін. – К., 

1996–2002. – Т. 4. Католицизм // За ред. П. Яроцького. – 2001. – С. 109, 110, 113. 
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ційних подій 1905–1907 рр. в Росії та Першої світової війни. Їх 
безпосередніми наслідками стали подальше зубожіння та погіршен-
ня умов життя місцевого населення, особливо робітництва, активі-
зація міграційних процесів, загострення міжетнічних конфліктів 
(між українцями і росіянами, між слов’янами і татарами, єврейські 
погроми тощо), які досить часто виникали на ґрунті конкурентної 
боротьби за робочі місця, підживлювалися релігійними протиріч-
чями та інспірувалися владою. Значні зміни у складі населення 
Донбасу, у тому числі і його етнічної структури, пояснювалися 
активними мобілізаційними заходами, переміщенням до краю 
біженців з територій військових дій та робітників з віддалених 
регіонів Російської імперії, які мали замінити мобілізованих на 
фронт, а також акціями примусової висилки частини іноземних 
спеціалістів та підданих воюючих сторін до Сибіру і Поволжя, яким 
передували урядові заходи економічного тиску. Йдеться насамперед 
про обмеження права землеволодіння окремих категорій осіб, до 
яких відносили австрійських, угорських, турецьких та німецьких 
підданих. Реальною загрозою для економічної стабільності та 
подальшого існування німецьких колоній стали прийняті урядом               
2 лютого і 13 грудня 1915 р. так звані «Ліквідаційні закони», за 
якими російські громадяни німецького походження позбавлялися 
права землеволодіння та землекористування48. 

Результатом здійснення подібних заходів стало зменшення 
кількості проживаючого на Донбасі іноетнічного населення, 
згортання його господарської діяльності, закриття частини засно-
ваних ними шкіл, лікарень, благодійних кас, культових споруд, 
певне затухання етнічних ознак їх економічного, духовного і 
релігійного життя. 

 

* * * 
 

Отже, аналіз етноконфесійних процесів на теренах Донбась-
кого регіону України, відлік сучасної цивілізаційної історії якого 
варто вести з середини XVI ст., дає всі підстави стверджувати про 
                                                 

48 Осташева Н.В. На переломе эпох… Меннонитское сообщество Ураины в 
1914–1931 гг. / Н.В. Осташева. – М.: Готика, 1998. – С. 45; Кудряченко А.І. Ви-
хідці з німецьких земель на теренах України: минуле та сьогодення / А.І. Кудря-
ченко, І.М. Кулініч, В.В. Хохлачов. – К.: Наукова думка, 1995. – С. 13. 
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їх тісний зв’язок і обумовленість з особливостями заселення та 
освоєння південних степових просторів, наступальною колоніза-
ційною політикою Російської імперії, що входила у період свого 
динамічного розвитку, та пов’язаними з нею міграційними 
хвилями XVII–XIX ст., ініційованими з метою залюднення 
новонабутих південних та південно-східних територій (Новоросія, 
Нова Сербія/Слов’яносербія, Дике поле), освоєння вільних земель, 
налагодження господарського життя.  

У першій половині XVIII ст. відбувалося це шляхом стиму-
лювання переселення до новоприєднаних земель православних і 
неслов’янських народів з територій, що перебували під владою 
Туреччини і Кримського ханства (запорозькі козаки, серби, хорвати, 
чорногорці, болгари, валахи). Підписання Кучук-Кайнарджийського 
миру (1774 р.) та встановлення політичного контролю над Кримсь-
ким ханством дозволило російському уряду організувати примусове 
переселення до безлюдних земель Приазов’я та Кубані християнсь-
кого населення Кримського півострова (греки, вірмени, грузини, 
болгари). Від 60-х рр. XVIII ст. на північних теренах Донеччини 
оселялися амністовані урядом російські розкольники. Упродовж 
XVIII–XIX ст. у декілька етапів досить інтенсивно відбувалася 
німецька та єврейська колонізація краю. 

Колонізаційно-поселенський характер виникнення Донбаського 
регіону, як зазначають дослідники, від початку зумовив його 
засадничо поліетнічний, багатокультурний та поліконфесійний 
характер з домінуванням слов’янського етнічного субстрату, 
насамперед православних за віросповіданням українців та росіян49. 
Не менш важливий вплив на формування етноконфесійної специфі-
ки Донбасу справило і його порубіжне розташування на тодішньому 
кордоні «зіткнення цивілізацій»: словянсько-православної і татаро-
турецької ісламської. 

                                                 
49 Кочан Н. Донбас православний: формування сучасної структури, тенденції 

розвитку / Н. Кочан // Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 
2011. – № 2 (52). – С. 268. 
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РОЗДІЛ 2.  
ЕТНОКОНФЕСІЙНІ ОБ’ЄДНАННЯ  

В ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНОМУ КОНСТРУКТІ 
 РАДЯНСЬКОЇ ТОТАЛІТАРНОЇ СИСТЕМИ  

1920-Х – 1930-Х РР.: ОСОБЛИВОСТІ ДОНБАСУ 
 
Революційні події 1917 р., зруйнувавши стару систему державно-

церковних відносин, що базувалася на чіткій моделі державної 
регламентації релігійного життя й церковної православної інститу-
ції як складової частини загальнодержавного апарату, відразу від-
кривали нові можливості для Церкви. В умовах Російської держави 
вони реалізувалися в Помісному Соборі РПЦ 1917–1918 рр. й 
відновленні інституту патріаршества. Церква фактично втратила 
державну економічну підтримку й змушена була самоорганізува-
тися, поступово позбуваючись й інших ознак державного впливу. 
Не менш актуалізованою проблема подальшої долі церковних 
інституцій, їх ролі у формуванні національної держави постає і в 
Україні. Проте більшовицька модель державно-церковних 
відносин, яка вже з перших кроків нової влади почала активно 
впроваджуватися у життя, на багато десятиліть визначила весь 
драматизм і гостроту вирішення цих назрілих питань. 

Зі встановленням радянської влади на Донбасі формування та 
налагодження діяльності системи державного контролю за релігій-
ними інституціями відбувалося одночасно з організацією функціо-
нування партійних структур та органів державного управління. 

Як відомо, законодавчі засади відносин радянської держави з 
церквою визначалися декретом РНК РСФРР «Про відокремлення 
церкви від держави і школи від церкви» (23 січня 1918 р.), який у 
майже незмінному вигляді в УСРР було продубльовано постановою 
Тимчасового робітничо-селянського уряду України від 22 січня     
1919 р50. Декрет РНК РСФРР у подальшому був покладений в осно-
ву радянської політики й законодавства в релігійно-церковній сфері 
                                                 

 Всеросійським Помісним Собором 1917 р. патріархом Російської право-
славної церкви (РПЦ), після понад 200-літнього обезглавлення церкви монархами 
Російської імперії, обрано Тихона (Бєлавін Василь Іванович, 1865–1925 рр.). 

50 Законодавство про релігійні культи. Збірник документів і матеріалів. – К., 
1973. – С. 67–68, 71–72. 
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на всій території СРСР, а його положеннями та принципами впро-
довж усього радянського періоду визначалися основні засади держав-
ної політики щодо релігії і церкви. Відповідно до декрету кожному 
громадянину надавалося право сповідувати будь-яку релігію або не 
сповідувати жодної. Церква відокремлювалася від держави, у зв’яз-
ку з чим припинялося будь-яке державне чи місцеве фінансування 
релігійних організацій. Згідно з положеннями декрету усі релігійні 
громади позбавлялися статусу юридичної особи та права власності. 
Все, що належало релігійним організаціям, підлягало націоналізації 
й оголошувалося народним надбанням. Щоправда, культові будівлі 
та майно за рішенням органів місцевої влади мали надаватися 
релігійним громадам у безоплатне користування. Декрет обмежував 
виконання релігійних обрядів, що порушували громадський порядок 
та супроводжувалися посяганням на права громадян. 

Основні положення декрету РНК РСФРР «Про відокремлення 
церкви від держави і школи від церкви» та постанови Тимчасового 
робітничо-селянського уряду України згодом набули закріплення 
на конституційному рівні (Конституція РСФРР, 1918 р.; Консти-
туція УСРР, 1919 р.). Конституційні акти визнавали свободу 
совісті за всіма громадянами, а також свободу релігійної та 
антирелігійної пропаганди. 

Найважливіші практичні питання діяльності релігійних громад 
врегульовувалися інструкцією НКЮ УСРР і НКВС УСРР від 27 квіт-
ня 1923 р. «Про порядок реєстрації релігійних товариств». Зокрема, 
вона встановлювала заснування релігійної громади на прохання не 
двадцяти, як в РСФРР, а не менше як п’ятдесяти фундаторів51. У 
1927 р. було прийнято Адміністративний кодекс УСРР. Відповідно 
до положень чинної Конституції УСРР 1919 р. та Конституції СРСР 
1924 р. статті X розділу кодексу узагальнювали наявну на той час 
кількість законодавчих актів, що стосувалися релігійних об’єднань52. 

Значно ускладнила становище церковних інституцій та діячів 
релігійного культу постанова Президії Всеросійського ЦВК і РНК 
                                                 

51 Сухоплюєв І. Відокремлення церкви від держави: Зб. Законоположень СРСР 
і УСРР, інструкцій, обіжників і пояснень Наркомвнусправ УСРР / І. Сухоплюєв. – 
Харків, 1929. – С. 48. 

52 Систематичний збірник чинних законів УСРР. – Т. 3. Адміністративні, 
кримінальні та поправно-трудові закони, чинні на 1 листопада 1929 р. – К., 
1930. – С. 102–107. 
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РСФРР «Про релігійні об’єднання» (8 квітня 1929 р.), яка жорстко 
регламентувала порядок утворення, реєстрації та діяльності релі-
гійних об’єднань, використання ними культових споруд і майна. 
Функції контролю та нагляду за діяльністю релігійних об’єднань, а 
також їхнього обліку покладалися на органи виконавчої влади, які 
їх реєстрували. Постанова зобов’язувала релігійні громади в будь-
який час безперешкодно допускати представників виконавчих 
комітетів для здійснення перевірок й огляду культових споруд та 
майна. За порушення законодавства про культи релігійні об’єд-
нання знімалися з реєстрації, а їхня діяльність заборонялася53. 

Отже, українське радянське законодавство, декларуючи свобо-
ду совісті та відокремлення церкви від держави, маючи зовнішньо 
ліберальний зміст багатьох статей, фактично руйнувало церковну 
ієрархічну організацію. Саме впродовж 1920-х рр. було створено 
такі юридичні механізми, які надавали можливість державі істотно 
обмежувати чи й навіть припиняти діяльність релігійних об’єднань 
відповідно до змін політичного курсу. Досить обережно користу-
ючись такими механізмами в перші роки радянської влади, тота-
літарний режим, утвердивши свої позиції, активно застосовував їх 
у наступні періоди, коли боротьба з релігією стала одним з про-
відних напрямів державної політики. 

Державна влада, фактично перебравши на себе всебічний 
контроль та нагляд за діяльністю релігійних організацій, і надалі 
тримала церкву в наджорстких умовах. Додаткові повноваження 
владним органам надавала Інструкція «Про порядок організації, 
діяльності, звітності та ліквідації релігійних громад і про систему 
обліку адмінорганами складу релігійних громад та служителів 
культу», затверджена Секретаріатом Президії ВУЦВК 23 червня 
1932 р.54 Приписи Інструкції детально регламентували порядок ор-
ганізації та діяльності релігійних громад, передачу в користування 
їм молитовних будинків та культового майна, закриття культових 
споруд та ліквідації релігійних громад. Окремий розділ Інструкції 
визначав порядок обліку релігійних об’єднань і служителів культу. 

Водночас, Конституція СРСР 1936 р. та Конституція УРСР 
1937 р., зберігаючи загальну форму ставлення до релігії, і надалі 

                                                 
53 Собрание узаконений РСФСР. – 1929. – № 33. – Ст. 353. 
54 Законодавство про релігійні культи. – С. 107–122. 
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декларували положення, відповідно до якого з метою забезпечення 
за громадянами свободи совісті церква відокремлювалася від 
держави, а школа від церкви. Свобода ж відправлення релігійних 
культів і свобода антирелігійної пропаганди визнавалася за всіма 
громадянами55. 

До того ж, зміст законодавчої бази функціонування релігійно-
церковних інституцій та практика їх застосування значною мірою 
визначалися партійними пріоритетами у сфері релігійного життя. 
Вони базувалися на ідеологічних принципах, які виходили з 
необхідності безкомпромісної, послідовної і безперервної боротьби 
з релігією в усіх, навіть прихованих її виявах. Планомірний наступ 
на релігію і церкву з партійних позицій був започаткований VIII 
з’їздом РКП(б), що відбувся у березні 1919 р. У програму партії, 
прийнятій з’їздом більшовиків, було включено тезу, яка на практи-
ці тлумачилася як основа для перегляду і ревізії вже зафіксованих 
законодавчими актами норм: «Щодо релігії РКП не задовольня-
ється декретованим уже відокремленням церкви від держави і 
школи від церкви… Партія прагне повного зруйнування зв’язку 
між експлуататорськими класами і організацією релігійної 
пропаганди, сприяючи фактичному звільненню трудящих мас від 
релігійних забобонів і організовуючи найширшу науково-освітню 
й антирелігійну пропаганду»56. 

Вирішення поставлених завдань мало здійснюватися шляхом 
тісного поєднання антирелігійної пропаганди з активними діями 
пролетарської держави. Вже з початку 1920-х рр. директиви ЦК 
РКП(б) наголошували на необхідності і доцільності прямого 
втручання державних органів у релігійні питання57. 

З метою планування, організації та контролю за виконанням 
заходів антицерковної політики у 1922 р. було утворено анти-
релігійну комісію при ЦК ВКП(б) – Комісія у справі проведення 
відокремлення церкви від держави при ЦК ВКП(б), 1922–1928 рр.; 

                                                 
55 Конституція (Основний закон) Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік. – К., 1961; Конституція (Основний закон) Української Радянської 
Соціалістичної Республіки. – К., 1959. 

56 Програма Російської Комуністичної партії (більшовиків). Прийнята на VIII 
з’їзді РКП(б) // Про релігію і атеїстичне виховання. – К., 1979. – С. 98–99. 

57 Директиви ЦК РКП(б) радянським і партійним органам у питанні про 
ставлення до сект і політики щодо релігійних груп взагалі // Про релігію і атеїсти-
чне виховання. – С. 103. 
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Антирелігійна комісія при Політбюро ЦК ВКП(б), 1928–1929 рр. 
та її аналог – Всеукраїнську антирелігійну комісію при ЦК КП(б)У. 
Саме їх таємні циркуляри лягали в основу рішень місцевих 
партійних та державних органів, секретних підзаконних актів 
спеціальних органів щодо розколу Православної церкви, розвалу 
релігійних громад, боротьби з релігійним підпіллям, проведення 
кампанії з вилучення церковних цінностей тощо. 

Найжорсткіші положення щодо релігійних об’єднань закрі-
пила резолюція ЦК КП(б)У від 30 червня 1928 р. «Про релігійний 
рух і антирелігійну пропаганду», лист ЦК ВКП(б) від 24 серпня 
1929 р. «Про заходи щодо посилення антирелігійної роботи» та 
деякі інші партійні директиви. На багатьох партійних форумах 
послідовно пропагувалося посилення боротьби з «найрізноманітні-
шими церквами і релігіями в будь-яких формах»58. 

Система органів державного нагляду за релігійними об’єд-
наннями на Донбасі формувалася впродовж першої половини 
1920-х рр. Як зазначають дослідники, перші системні заходи щодо 
впровадження у регіоні радянського релігійного законодавства та 
врегулювання державно-церковних відносин були реалізовані у 
1921–1922 рр59. Безпосередньо цими питаннями на рівні губернії та 
повітів займалися спеціальні ліквідаційні підвідділи або комісії 
(ліквідкоми) з відокремлення церкви від держави при відділах 
юстиції Наркомату юстиції УСРР. З метою активізації зазначеної 
роботи постановою ВУЦВК від 6 вересня 1922 р. ліквідком з під-
порядкування Наркомюсту УСРР було передано у відання адміні-
стративного відділу Адміністративно-організаційного управління 
НКВС УСРР. В округах адмінвідділи було утворено при окрвикон-
комах. Згідно з «Положенням про адмінвідділи окрвиконкомів» від 
30 липня 1925 р. на них покладалася відповідальність за впрова-
дження в життя постанов і розпоряджень центральних органів 
влади й окрвиконкомів з адміністративних питань, зокрема 
відокремлення церкви від держави й нагляду за діяльністю 
релігійних громад. Ліквідаційну комісію, яка виконала свою місію 

                                                 
58 Законодавство про релігійні культи. – С. 41–44; Ченцов В.В. Політичні 

репресії в Радянській Україні в 20-ті роки / В.В. Ченцов. – К., 1999. – С. 262. 
59 Форостюк О.Д. Правове регулювання державно-церковних відносин у ра-

дянській Україні в 1917–1941 роках (на матеріалах Донецького регіону) / О.Д. Фо-
ростюк: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – К., 2001. – С. 7, 8. 



Розділ 2. Етноконфесійні об’єднання...        

 
49 

щодо передачі церковного майна релігійним громадам, 1924 р. 
було скасовано. Естафету боротьби з церквою перейняв відділ 
культів НКВС УСРР, територіальні структури якого існували при 
адмінвідділах окрвиконкомів. 

Для реалізації широкомасштабних планів антирелігійної 
пропаганди, координації діяльності організацій, які займалися 
антицерковною політикою, наглядом за правильним втіленням 
політичної лінії партії щодо різних релігійних угруповань, спосте-
реженням за виконанням директив Всеукраїнської антирелігійної 
комісії при ЦК КП(б)У, при партійних комітетах усіх рівнів було 
утворено агітаційно-пропагандистські відділи (агітпропи), а дещо 
пізніше – антирелігійні комісії при губвиконкомі і підвідділах 
окружних комітетів. Відповідно до рішень Всеукраїнської антире-
лігійної комісії, будь-яка діяльність місцевих органів, пов’язана з 
реєстрацією релігійних громад, зміною складу їх керівних органів, 
скликання церковних зібрань, переміщення духовних осіб тощо, 
мала обов’язково узгоджуватися з органами Державного полі-
тичного управління (ДПУ) УСРР60. 

Отже, на середину 1920-х рр. на Донеччині у майже завершеному 
вигляді постала система органів партійно-державного контролю та 
регламентації діяльності релігійних об’єднань, яка у наступні роки 
набувала змін залежно від корекцій стратегічних і тактичних завдань. 
Інфікована ідеологічними настановами та озброєна методами 
відвертого адміністрування і примусу, вона мала вже у найближчій 
перспективі забезпечити упослідження релігійного життя. 

Виходячи з ідеологічних постулатів, головними соціальними 
групами, на які була в першу чергу зорієнтована антирелігійна пропа-
ганда, визначалися робітники промислових центрів, селянство та 
молодь. При цьому, форми і методи її проведення серед них не могли 
бути однаковими. Якщо на селі, за рекомендаціями першого секрета-
ря ЦК КП(б)У Е. Квірінга, слід було посилити просвітницьку роботу 
й антицерковну пропаганду і в дуже обережних формах підійти до 
критики Бога, то серед робітників, які вважалися найсприятливішими 
до матеріалістичної, комуністичної ідеології, необхідно розгорнути 
«енергійну пропаганду, дієву боротьбу з обрядовістю шляхом агітації 
                                                 

60 Фесенко А.М. Організаційне оформлення радянських органів анти-
релігійної пропаганди в Донбасі / А.М.Фесенко // Наука. Релігія. Суспільство. – 
2010. – № 3. – С. 130.  
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за зняття ікон на заводах і заміну релігійних свят на революційні», а 
також «за закриття церков після проведення відповідної агітаційно-
пропагандистської роботи серед робітників»61. 

Зважаючи на високий рівень урбанізаційних процесів на тери-
торії Донбасу, значну питому вагу міського населення та робітників 
фабрично-заводської галузі промисловості, регіон було включено 
до пріоритетних для проведення антирелігійного експерименту. 

Одним із вагомим аргументів на користь вибору Донбасу як 
своєрідного експериментального майданчика антирелігійного нас-
тупу був традиційно поліетнічний характер складу його населення. 
Наявність порівняно невеликих за кількісним складом етнічних 
спільнот, яким вдалося зберегти власні релігійні традиції, надавала 
можливість режиму відпрацювати необхідні тактичні лінії у 
ставленні до етноконфесійних об’єднань для подальшої уніфікації 
поліконфесійного ландшафту та упослідження національних ознак 
релігійного життя не лише на Донбасі, а й у країні в цілому. 

За Всесоюзним переписом населення 1926 р. у п’яти округах 
(Артемівській, Сталінській, Луганській, Маріупольській, Старобіль-
ській), що входили на той час у межі Донбаського регіону, прожи-
вало 2 932 170 осіб. З них українців – 1 878 002 особи (64,0 %), 
росіян – 764 724 особи (26,1 %), греків – 97 739 осіб (3,3 %), євреїв – 
54 439 осіб (1,9 %) (див. таблицю 1). Представники інших етнічних 
спільнот налічували 137 266 осіб, що становило 4,7 % від загальної 
кількості населення. Серед них найбільш чисельними групами були 
німці – 63 605 осіб (2,2 %), татари – 14 457 осіб (0,5 %), білоруси – 
11 414 осіб (0,4 %) та молдавани – 6 077 осіб (0,2 %)62. Українці 
становили більше половини населення в усіх округах Донбасу, а в 
                                                 

61 Фесенко А.М. Організаційне оформлення радянських органів антирелігійної 
пропаганди в Донбасі. – С. 132.  

 За даними Всесоюзного перепису населення 1926 р. у межах п’яти округів 
Донбасу проживало 714 621 робітників і службовців фабрично-заводської галузі 
промисловості, що становило 24,4 % від загальної кількості населення (2 932 170 
осіб). З них, 95,3 % (680 834 особи) мешкало в Артемівській, Луганській та Сталін-
ській округах. Підраховано автором за: Всесоюзная перепись населения 1926 года. – 
Т. ХХХ: Украинская Социалистическая Советская Республика (Степной подрайон, 
Днепропетровский подрайон, Горнопромышленный подрайон). – М.: Издание ЦСУ 
Союза ССР, 1930. – С. 7, 13, 338. 

62 Мінаєв С.В. Наслідки вселюдного перепису 1926 року на Україні / С.В. Мі-
наєв. – Харків: Трест «Харків-Друк», 1928. – С. 75. 
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Старобільській та Артемівській – переважну більшість. Російське 
населення у більшості своїй (83,6 %) мешкало в Артемівській, 
Сталінській та Луганській округах, які входили до складу Гірничо-
промислового підрайону. На 1926 р. питома вага росіян серед 
сільського населення Донбасу становила лише 15 %63. За переписом 
населення 1926 р. в Україні проживало 104 000 греків, з яких 97 739 
осіб (94 %) мешкало на теренах Донбасу (Маріупольська, Ста-
лінська округи), утворюючи компактні поселення. Населення краю 
німецького походження, яке налічувало 63 605 осіб (16,1 % від його 
загальної кількості в Україні), було переважно локалізоване у межах 
Артемівської, Сталінської, Маріупольської та Луганської округ, де, 
відповідно, функціонувало 10, 7, 7 та 6 німецьких сільських рад64. 

Таблиця 1.  
Національний склад населення Донбасу та його локалізація 

 у межах округ станом на 1926 р.* 
У тому числі 

Українці Росіяни Греки Євреї Інші 

 Назва округ 

Вс
ьо
го

 н
ас
ел
ен
ня

 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

1. Артемівська 766 668 555 808 72,5 152 624 19,9 0 0 17 622 2,3 40 614 5,3

2. Сталінська 654 941 348 518 53,2 223 825 34,2 33 501 5,1 12 909 2,0 36 188 5,5
3. Луганська 614 643 317 474 51,7 262 702 42,7 0 0 10 185 1,7 24 282 3,9

4. 
Маріупо-
льська 

415 540 227 443 54,7 76 753 18,5 64 238 15,5 13 483 3,2 33 623 8,1

5. 
Старо-
більська 

480 378 428 759 89,3 48 820 10,2 0 0 240 0,1 2 559 0,4

 Разом 
2 932 
170 

1 878 002 64,0 764 724 26,1 97 739 3,3 54 439 1,9 137 266 4,7

 

* Таблицю укладено за: Всесоюзная перепись населения 1926 года. – 
Т. ХХХ: Украинская Социалистическая Советская Республика (Степной 
подрайон, Днепропетровский подрайон, Горнопромышленный подрайон). 
– С. 7, 13, 341, 342, 343. 
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Уже перші роки встановлення радянської влади на Донбасі 
були позначені активними наступальними діями місцевих органів 
партійної і державної влади на упослідження релігійного життя. 
Потужний арсенал засобів було відмобілізовано для здійснення 
заходів з науково-атеїстичної та антирелігійної пропаганди. З метою 
перетворення її на масову під особистим контролем партійного 
керівництва було сформовано безпартійний (робітничий і селянсь-
кий) актив безвірників, велася робота з посиленої підготовки кадрів 
атеїзму і організаторів антирелігійної роботи на підприємствах, в 
установах, організаціях, у навчальних закладах. Лише у 1925 р. 
навчання на спеціально організованих курсах пройшли 200 агітато-
рів атеїзму. Підготовка робітників здійснювалася за окремою 
плановою програмою антирелігійних гуртків. Антирелігійна 
пропагандистська освіта на селі покладалася на заклади політосвіти 
й природничо-наукові та сільськогосподарські гуртки. Активна 
підготовка атеїстів з-поміж молоді здійснювалася через систему 
гуртків «Безвірник», що діяли при комсомольських осередках65. 
Примусове і насильницьке впровадження антирелігійної політики 
суттєво вплинуло на атеїзацію громадян, міцно вкорінюючи 
матеріалістичні світогляди в життя населення Донбасу. 

Особливих масштабів у регіоні набула кампанія з вилучення 
церковних цінностей, що здійснювалася на виконання постанови 
Президії Всеросійського ЦВК «Про ліквідацію церковного майна» 
від 2 січня 1922 р. та відповідної постанови Всеукраїнського ЦВК 
від 8 березня 1922 р. з метою подолання наслідків голоду, який в 
цей час охопив Поволжя, Башкирію, Південний Урал, північ і захід 
Казахстану та південь України. Попри заявлену добровільну участь 
релігійних організацій, духовенства і вірних у боротьбі з голодом, 
кампанія набрала відвертих примусових, брутальних форм та 
супроводжувалася вилученням не лише речей, які не мали 
богослужбового призначення, але й священних предметів, вико-
ристання яких поза церквою заборонялося канонами. Організацією 
та проведенням кампанії опікувалася спеціально утворена губерн-
ська комісія у складі представників губвиконкому, губфінвідділу, а 

                                                 
65 Фесенко А.М. Організаційне оформлення радянських органів антирелігійної 
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на місцях – повітовими трійками (секретар повітвиконкому партії, 
голова повітвиконкому та представник повітового комітету 
допомоги голодуючим). У випадках опору віруючих до справи 
долучалися судові органи та ревтрибунали. За даними дослідників 
до кінця 1922 р. у ході кампанії з вилучення церковних цінностей 
загинуло у сутичках і було розстріляно за рішенням судів загалом 
по країні понад 8 тис. осіб духовенства та рядових віруючих різних 
конфесій. В інформаційних звітах про проведення акції Донецька 
губернія називалася серед тих (Харківська, Київська, Полтавська), 
в яких вона мала найвагоміші результати66. 

Урізноманітнюючи форми і методи боротьби з релігією і цер-
квою, більшовицький режим не обмежився кампанією примусового 
вилучення церковних і монастирських цінностей, майже одночасно 
розпочавши акцію з розколу православного духовенства, здійсню-
ючи її начебто на підтримку так званої прогресивної частини 
церковників. В історії цей період відомий як обновленський рух, що 
трактувався офіційною владою як вияв опору релігійних мас до 
антинародної позиції, зайнятої патріархом Тихоном та реакційним 
духовенством у ставленні до заходів радянської влади. «Банкрутство 
тихонівщини, – як висновує М. Шейнман, – привело до розпаду та 
поглиблення розколу церковної організації, що розпочався раніше, 
до утворення різних ворогуючих між собою груп і течій. Вони 
склали два основні напрями у православній церкві – тихонівський 
(або староцерковний) та обновленський»67.  

Кампанія з дискредитації та компрометації патріарха Тихона, 
який не виявляв особливої лояльності до влади, ставила за мету 
знищити Російську православну церкву як цілісний організм, створи-
вши натомість численні об’єднання, які б не залежали від канонічного 
церковного керівництва. Справою опікувалося Державне політичне 
управління (ДПУ) за безпосередньої участі церковних реформаторів, 
зацікавлених у політичній переорієнтації РПЦ, реорганізації церков-

                                                 
66 Пащенко В. Свобода совісті в Україні: міфи і факти 20–30-х років / В. Па-

щенко. – К.: Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг 
«Реабілітовані історією», 1994. – С. 54, 58. 

67 Шейнман М.М. Обновленческое течение в Русской православной церкви по-
сле Октября / М.М. Шейнман // Вопросы научного атеизма. – М., 1966. – Вып. 2. – 
С. 43. 
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ного управління та модернізації всієї релігійно-церковної структури. 
Поширення обновленського руху, захоплення його прихильниками 
влади у парафіях розпочалося до відсторонення патріарха Тихона, 
викликавши у багатьох губерніях заворушення серед віруючих та 
духовенства тихонівської орієнтації. Лише 29 квітня 1924 р. було 
зібрано Помісний собор РПЦ, резолюція якого схвалювала соціа-
лістичну революцію, засуджувала капіталізм, анульовувала анафему, 
накладену на радянську владу патріархом Тихоном у 1918 р. Собор 
ухвалив «вважати Тихона відступником від справжніх завітів Христа 
та зрадником Церкви» і на підставі церковних канонів оголошував 
його позбавленим сану і чернецтва68. 

Значно складнішою виявилася ситуація в Україні, де формуван-
ня національної держави відразу порушило проблему національної 
церкви. Упродовж 1917–1920 рр. Українська Центральна Рада, 
Гетьманат і Директорія намагалися виробити такі принципи спів-
існування з церквою як суспільною інституцією, які визначалися 
їхнім ставленням до старої системи влади й способу життя. 
Соціалістичні Українська Центральна Рада і Директорія, відкидаючи 
стару модель у цілому, розглядали й церкву як її складову частину. 
Не прагнучи до її ліквідації (на відміну від більшовиків у Росії), 
вони, посуті, цікавилися лише політичною орієнтацією церковних 
діячів, відокремленням церковних структур від Російської право-
славної церкви (проголошенням автокефалії та наданням їй націона-
льного характеру, головним чином – мовне питання). Всі інші 
сторони зруйнованого революцією церковного життя залишалися на 
вирішення самим церковним структурам. Звісно, така практика 
державної політики щодо церкви, яка обмежувалася фактично 
політичним диктатом, могла дати лише зворотні бажаним наслідки. 
Церковна ієрархія, більшість духовенства й мирян, не сподіваючись 
на державну допомогу, єдиний шлях порятунку вбачала в самоорга-
нізації за старим зразком – у новій централізації церкви під егідою 
відновленого патріаршества. Державна влада, замість обговорення 
церковної проблеми з єпископським загалом та широким активом 
віруючих, спиралася лише на українську меншість білого духовен-

                                                 
68 Одинцов М. Жребий пастыря / М. Одинцов // Наука и религия. – 1989. – 

№ 6. – С. 36. 
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ства, котре вимагало офіційного державного проголошення церков-
ної автокефалії. На переконання дослідників, намагання розв’язати 
церковне питання саме таким способом закрило канонічний шлях 
самоорганізації власне Української церкви, яка надалі могла здобути 
автокефалію чи й навіть автономію лише за згодою патріарха. Це не 
лише перетворило серйозну ідею на політичний фарс, дискредиту-
вавши саме поняття автокефалії, а й, понад те, призвело до серйоз-
них церковних розколів69. 

Після відновлення радянської влади в Україні пожвавлюється 
діяльність Всеукраїнської православної церковної ради (ВПЦР), 
відкриваються нові парафії, але гостро постає питання про власний 
єпископат. Неодноразові звернення до ієрархів патріаршої орієн-
тації перейти в лоно ВПЦР не приносили очікуваного результату. 
Це змусило, зрештою, прихильників автокефалії піти на повний 
розрив з патріархом РПЦ та проголосити 5 травня 1920 р. право-
славну церкву в Україні автокефальною і соборноправною. У 
зв’язку з відсутністю власного єпископату ВПЦР 14 жовтня 1921 р. 
скликало у Києві Всеукраїнський православний церковний собор – 
перший собор Української автокефальної православної церкви 
(УАПЦ), який підтвердив постанову ВПЦР від 5 травня 1920 р. про 
автокефалію Української православної церкви (УПЦ). Фактичним 
засновником УАПЦ був протоієрей В. Липківський, обраний у 
жовтні 1921 р. на посаду єпископа-митрополита. Часта переорієн-
тація віруючих з патріаршої церкви на автокефальну і навпаки, 
захоплення храмів сіяли конфлікти між церковними угрупован-
нями та загострювали напругу українського православного поля. 
Оформившись як самостійний церковний організм, УАПЦ одразу 
ж заявила про свій намір бути аполітичною релігійною органі-
зацією, зосередитися виключно над розв’язанням проблем суто 
церковного і духовного характеру, що явно не влаштовувало 
більшовицьку владу. 

Подальше загострення ситуації у православному середовищі 
України пов’язане з проникненням до нього влітку 1922 р. об-
новленського руху, парафії якого одразу ж опинилися під 
                                                 

69 Ульяновський В.І. Церква в Українській Державі 1917–1920 рр. (доба 
Української Центральної Ради): Навч. посібник / В.І. Ульяновський. – К.: Либідь, 
1997. – С. 4, 5. 
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захистом партійно-державної верхівки, органів ДПУ. Позицію 
партійного керівництва у церковному питанні чітко окреслив у 
листі губкомам партії від 8 липня 1922 р. секретар ЦК КП(б)У            
Д. Мануїльський. Він наголошував на необхідності розпочати 
процес розколу церкви, здійснюючи його за двома лініями: з 
одного боку, стосовно пануючої російської екзархічної церкви – 
шляхом виділення з неї обновленського руху, а з другого – через 
розкол оновленої автокефальної церкви, яка, на думку партійних 
вождів, була політичною базою петлюрівщини70. Не 
користуючись особливою популярністю серед віруючих, але за 
підтримки партійного керівництва, ДПУ, НКВС, всіляких утисків 
і переслідувань прихильників української автокефалії, патріарха 
Тихона та екзарха УПЦ Михаїла обновленцям вдалося поширити 
свій вплив на частину православних парафій в Україні. У жовтні 
1923 р. у Харкові відбувся Собор обновленців. Він проголосив 
утворення Української синодальної церкви (УСЦ), яку очолив 
митрополит Пимен, раніше – правлячий архієпископ Подільської 
губернії. Варто зазначити, що до складу Синоду, обраного 
Собором, входив і архієпископ Донецький Андрій, який, як 
обновленець, уже декілька місяців очолював Донецьку єпархію. 
У 1920-х рр. у руках архієреїв Української синодальної 
(обновленської) церкви була і Старобільська кафедра (з 1925 р. – 
Луганська єпархія). 

Проте всі спроби дискредитації тихоновців не зміцнили пози-
цій обновленського руху. На початок 1925 р. їм вдалося відвоюва-
ти дещо менше 2 900 парафій, у той час як патріаршої орієнтації і 
надалі дотримувалося майже 6 000 громад71. Обставини вимагали 
від режиму посилення роботи з розвалу патріаршої церкви шляхом 
утворення чергового церковного угруповання, яке, за задумом 

                                                 
70 Пащенко В.О. Держава і православ’я в Україні: 20–30-ті роки ХХ ст. /  

В.О Пащенко. – К.: Вид-во «Полтава», 1993. – С. 68. 
 Єрмаков Василь Федорович (Михаїл), 1862–1929 рр. – митрополит Київський і 

Галицький, патріарший екзарх Російської православної церкви для України. 
Заарештований органами ДПУ у січні 1923 р. та засланий до Туркестану. 1925 р. – 
архієпископ Тобольський (Росія). Того ж року знову заарештований та ув’язнений 
радянською владою. Помер і похований на територію храму Святої Софії у м. Києві. 

71 Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – 
ЦДАГО України). – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2318. – Арк. 1. 
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спецорганів, мало б виражену ідею національно незалежної церкви 
і об’єднувати «суворо канонічних» з точки зору віруючих мас 
єпископів-українців. Важливо, що новий проект одночасно був 
націлений і на дискредитацію УАПЦ та її духовенства. Зреалізу-
вати його зголосилася група архієреїв на чолі з єпископом 
Феофілом Булдовським. На підставі рішень Собору, який відбувся 
у червні 1925 р. і був проігнорований значною частиною єписко-
пату, органи влади в оперативному порядку зареєстрували статут 
нового релігійного утворення «Братське Об’єднання Українських 
Автокефальних Церков». Пізніше воно отримало назву Українська 
соборно-єпископська церква (УСЄЦ). Сфера впливу нової церков-
ної інституції, у підпорядкуванні якої перебувало близько 2 000 
парафій, поширювалася і на Донбас, де існувала Лугансько-Доне-
цька єпархія УСЄЦ. Її правлячим архієреєм було призначено             
А. Вербицького, а з 1933 по 1937 рр. – голову УСЄЦ Ф. Булдовського. 

Отже, на середину 1920-х рр. антирелігійна політика режиму, 
спрямована на провокування розколу й послаблення православного 
простору, досягла свого апогею. Влада всіляко сприяла посиленню 
ворожнечі між духовенством і віруючими Української православ-
ної, Української автокефальної православної, Української синода-
льної та Української соборно-єпископської церков, послаблюючи 
тим самим духовний потенціал православного комплексу і його 
спротив політиці упослідження церкви. З усією очевидністю такі 
процеси підтверджувалися реальними подіями релігійного життя 
як в Україні в цілому, так і в окремих її регіонах, зокрема, на 
Донбасі. З перебігом часу, у кінці 1920-х – на початку 1930-х рр., 
інтерес до обновленського руху, який не досяг відчутних резуль-
татів у боротьбі з патріаршою та автокефальною церквами, втра-
тили не лише маси віруючих, але й влада. Наприкінці 1920-х рр. 
обновленців, як і прихильників очолюваної єпископом Ф. Бул-
довським УСЄЦ, почали все частіше зараховувати до табору 
контрреволюціонерів. Значна їх частина, безпідставно звинува-
чених, не уникла репресій 1930-х рр. 

До вищезгаданих акцій прямої дії, якими послуговувалася 
радянська влада у поборюванні інституційного та інших виявів 
релігійного життя, додавалася й низка чинників зовнішньополі-
тичного та соціально-економічного характеру, заручниками впливу 
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яких ставали об’єднання різних конфесій. Господарська розруха, 
що залишилася у спадок від громадянської війни, голод, нова 
економічна політика, індустріалізація і колективізація та супутні їм 
зростання міграційних процесів і розселянення країни у кожному 
окремому випадку по-новому актуалізовували проблему виживан-
ня, самозбереження й адаптації. Розв’язання ж війни режиму проти 
народу під гаслом класової боротьби мірою побудови соціалізму та 
оголошення релігійних організацій єдиними легально діючими 
носіями ворожої ідеології завершилося тотальним розгромом 
національних осередків церковного життя. 

Уже на початку 1920-х рр. релігійна інституційна мережа 
Донбасу зазнала істотних втрат. Посилаючись на архівні джерела,            
Г. Куромія стверджує, що у цей час у регіоні було закрито більше 
40 православних церков, припинили функціонування 6 синагог, 
354 молитовень (переважно баптистських), 2 римо-католицькі 
костели і 3 монастирі72. 

Упродовж 1924–1925 рр. місцевими органами влади було 
проведено перереєстрацію релігійних громад, яка здійснювалася 
відповідно до положень уже згадуваної інструкції НКЮ УСРР і 
НКВС УСРР від 27 квітня 1923 р. Встановлений жорсткий порядок 
реєстрації релігійних утворень, яка була неодмінною умовою їх 
подальшого легального існування, як і сама процедура передачі їм у 
користування культових споруд та майна на умовах оренди, вияви-
лися надмірно забюрократизованими, надавали змогу державним 
органам та посадовим особам довільно трактувати положення відпо-
відних постанов та інших нормативно-правових документів і, 
зрештою, нерідко відмовляти віруючим у задоволенні їхніх запитів. 
Відомості про результати кампанії з перереєстрації релігійних 
громад у Донецькій губернії, які збереглися у фондах Державного 
архіву Донецької області (ДАДО), дають змогу дослідникам відтво-
рити картину інституційної мережі етноконфесійного простору 
регіону станом на 1925 р. (див. таблицю 2)73. 

                                                 
72 Куромія Г. Свобода і терор у Донбасі. Українсько-російське прикордоння, 

1870–1990-ті роки. – С. 104. 
73 Костенко Г. Релігійна карта Донецької області: історія і сучасність / Г. Ко-

стенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vesna.org.ua/txt/ 
sxid/reli.html 
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Таблиця 2.  
Мережа релігійних громад Донецької губернії 

(станом на 1925 р.)* 

Громади Віруючі в них 
Конфесії, 
деномінації Абсолютна 

кількість 

% від 
загальної 
кількості 

Абсолютна 
кількість 

% від 
загальної 
кількості 

Православна церква 
(тихонівці) 

407 59,1 332 821 69,80 

Православна церква 
(обновленці) 

123 17,9 111 165 23,30 

Українська 
автокефальна 
православна церква 
(УАПЦ) 

5 0,7 4 611 0,96 

Старообрядці-
попівці 

9 1,3 3 266 0,68 

Старообрядці-
безпопівці 

2 3,3 62 0,01 

Вірмено-
григоріанська церква

1 0,1 175 0,03 

Римо-католицька 
церква 

15 2,2 3 382 0,71 

Лютерани 11 1,6 7 722 1,62 
Іудеї 25 3,6 6 045 1,27 
Мусульмани 1 0,1 9 0,01 
Євангельські 
християни 

13 1,9 847 0,17 

Баптисти 45 6,6 3 269 0,68 
Адвентисти сьомого 
дня (АСД) 

5 0,7 203 0,04 

Свідки Єгови 3 0,4 32 0,01 
Чиста ідея  
(Учні Христа) 

1 0,1 50 0,01 

Меноніти 23 3,4 3 345 0,70 
Всього 689 100,0 477 004 100,00 

 
* Таблицю укладено за: Костенко Г. Релігійна карта Донецької 

області: історія і сучасність / Г. Костенко // [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.vesna.org.ua/txt/sxid/reli.html 
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Як свідчать статистичні дані, наведені у таблиці 2, об’єднання 
православного культу (тихонівці, обновленці, УАПЦ, старообрядці) 
та віруючі в них становили переважну більшість від їх загальної 
кількості у релігійному комплексі Донбасу (відповідно, 546 парафій, 
або 72,9 % та 451 925 осіб, або 94,74 %). Віруючі протестантських 
згромаджень (лютерани, євангельські християни, баптисти, адвен-
тисти сьомого дня, Свідки Єгови, меноніти), які, на відміну від 
православних утворень, відзначалися фіксованим членством вірних, 
налічували 15 418 осіб (3,23 %) і були об’єднані у 100 діючих 
громадах (14,5 %). Нечисленні спільноти віруючих євреїв, поляків, 
вірмен і татар утворювали 42 етноконфесійні об’єднання іудеїв, 
римо-католиків, мусульман та Вірмено-григоріанської церкви. 

Загалом, наведені дані далеко не повною мірою відображають 
увесь спектр інституційної етноконфесійної мережі, реально 
існуючої на той час на Донбасі, як і загальної кількості віруючих, 
які у той чи інший спосіб відправляли релігійні обряди. Значна 
частина громад, як уже зазначалося, не подолавши адміністра-
тивних перепон процедури перереєстрації, не отримала права на 
легальне існування, а їх вірні змушені були реалізовувати релігійні 
потреби переважно у приватних помешканнях. Дедалі активнішим 
у регіоні ставало і релігійне підпілля, яке формувалося з різного 
роду заборонених утворень, що не підлягали реєстрації, а також 
груп катакомбників, які з’явилися тут у першій половині 1920-х рр. 
Абсолютно неконтрольованою владою залишалася діяльність тої 
частини духовенства, яке, втікаючи від переслідувань і гонінь з 
інших регіонів, оселялося на Донбасі. 

З роками релігійна мережа Донбасу не залишалася незмінною і 
набувала нових інституційних характеристик, залежно від процесів, 
що відбувалися на всесоюзному і республіканському рівнях. Так, 
станом на 1 травня 1927 р. у Луганській окрузі із 106 православних 
громад майже половина знаходилася у руках обновленців (28) і 
соборно-єпископців (24). Решта парафій належала до Українського 
екзархату Російської православної церкви патріаршої орієнтації. У 
той же час у Старобільській окрузі офіційно діяло 97 громад Україн-
ської православної церкви та 59 парафій УСЦ74. І надалі поповню-
валося віруючими релігійне підпілля, особливо ж після прийняття 

                                                 
74 Форостюк О.Д. Православная Луганщина в годы гонений и трагических 

испытаний (1917–1988) / О.Д. Форостюк. – Луганск: РИО ЛИВД, 1999. – С. 93. 
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заступником місцеблюстителя РПЦ Сергієм Страгородським декла-
рації про лояльність до радянської влади. Антисергієвську опозицію 
у краї представляли групи віруючих і духовенство Істинно-право-
славної церкви (ІПЦ) та істинно-православних християн (ІПХ). 

Наприкінці 1920-х рр. антирелігійний наступ режиму, який 
здійснювався до цього під гаслами боротьби з «тихонівщиною» і 
«церковним монархізмом» за одночасної певної толерації національ-
но-церковних рухів як противаги Російській православній церкві, 
поступово набирав нового ідеологічного контенту. Наступальний 
характер широко задекларованих програм соціалістичного будівни-
цтва вимагав якнайшвидше покінчити з «класовими ворогами» та 
«носіями ворожої ідеології» й остаточного викорінення релігії у 
свідомості мас. Послаблення антирелігійної боротьби було названо 
серед основних недоліків у роботі партії в докладі Й. Сталіна на XV 
з’їзді ВКП(б) 3 грудня 1927 р. 24 січня 1929 р. ЦК ВКП(б) затвердив 
текст листа «Про заходи з посилення антирелігійної роботи», в 
якому були визначені пріоритетні завдання боротьби з церквою для 
партійних, державних, господарських та громадських організацій75. 
Уже у лютому 1929 р. текст листа було надіслано республіканським, 
крайовим, обласним, губернським та окружним комітетам партії. По 
суті, він остаточно розв’язав руки лівацьким елементам місцевих 
органів влади для силового тиску на релігійні об’єднання. 

Кампанії масового закриття храмів та молитовних будинків, 
започаткованій у 1929 р., передувала акція оцінки культових споруд 
та церковного майна, витрат на їх реставрацію та ремонт, утримання 
духовенства тощо, проведена місцевими органами влади. Підста-
вами для зняття з обліку релігійної громади могли бути невиконання 
нею умов статуту, несплата страхування і місцевих зборів, порушен-
ня постанови окрадмінвідділу та НКВС про передачу молитовного 
будинку у почергове користування іншій громаді, перехід активу 
громади до юрисдикції іншого церковного угруповання без пере-
реєстрації в органах влади, а також клопотання більшості населення 
тієї місцевості, де існувала релігійна громада. Закриття культових 
споруд передбачалося у разі їх незадовільного технічного стану, 
який міг становити загрозу громадській безпеці, після відповідного 

                                                 
75 Одинцов М.М. Государство и церковь. 1917–1938 гг. / М.М. Одинцов. – М., 
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рішення спеціальної технічної комісії окрадмінвідділу. Вилучення 
молитовного будинку дозволялося й за мотивованою постановою 
окрвиконкому з метою подальшого використання приміщення для 
державних і громадських потреб. 

Нищення інституційної мережі супроводжувалося й активним 
витісненням релігії зі сфери суспільного життя: релігійні свята й 
обряди замінялися на революційні, припинялося паломництво до 
святих місць, перейменовувалися церковні назви населених пунктів 
і вулиць, закривалися церковні видання. Усіляким утискам піддава-
лися священнослужителі, котрих як «носіїв небезпечної релігійної 
ідеології» ізольовували від суспільства, позбавляли виборчих прав, 
примушували до зречення від сану, відправляли до концентраційних 
таборів та на заслання. 

У досить скрутній ситуації опинилися етноконфесійні групи 
населення краю, зокрема меноніти. Звинувачення в нерозумінні на-
ціональної та економічної політики уряду, вузьконаціоналістичній 
відчуженості, релігійно-кастовому фанатизмі менонітського насе-
лення мали своїми наслідками посилення жорсткого соціального 
тиску та переслідування віруючих, численні випадки закриття 
молитовних будинків. Німецькі секції окрвиконкомів КП(б)У і 
відділи ДПУ зобов’язували місцеві органи влади ретельно вивчати 
релігійні рухи в етнічних колоніях, розробити методики наступа-
льної антирелігійної пропаганди серед місцевого населення. Під 
пильним наглядом органів ДПУ опинилися громади Лютерансь-
кого синоду, католицькі гуртки Святої Марії. Доходило навіть до 
розробки спеціальних офіційних правил діяльності німецьких 
священиків та місіонерів, порушення яких каралося притягненням 
до суду за недотримання встановлених обмежень. Судовим проце-
сам надавалося, як правило, гучного, гостро політичного звучання. 

Тяжкий економічний стан німецьких поселень, відсутність 
належної уваги місцевої влади до питань забезпечення національно-
культурних, мовних та релігійних інтересів німецького населення, 
конфліктні ситуації, що виникали внаслідок численних випадків 
закриття молитовних будинків та переслідування віруючих, викли-
кали у представників німецької національної меншини цілком 
законне обурення, бажання емігрувати в інші країни. Еміграційні 
тенденції, які виявилися ще у першій половині 1920-х рр., викликали 
серйозну занепокоєність радянських владних структур і розгля-
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далися ними виключно в ідеологічній та політичній площині. Проте 
ані адміністративний тиск, ані пропагандистські заходи щодо недо-
цільності еміграції населення з німецьких поселень особливого 
успіху не мали. Продовжувалася вона і наприкінці 1920-х – на по-
чатку 1930-х рр. Спричинений відвертим політичним та релігійним 
терором, наслідками колективізації, іншими проявами сталінської 
економічної та національної політики, еміграційний рух посилював 
руйнацію специфічного національно-культурного, соціально-побу-
тового та релігійного укладу життя німецького населення Донбасу. 

Форсовані темпи соціалістичного будівництва, у ході здійснен-
ня яких першорядна роль відводилася реалізації планів індустріалі-
зації та колективізації сільського господарства, мали своїм логічним 
продовженням перехід до активних дій щодо «класових ворогів», не 
оминувши жодної з соціальних верств населення, не залишивши 
поза увагою жодної з етнічних спільнот. Формулюючи обвинувачен-
ня щодо пересічних громадян (робітників, колгоспників, службовців 
тощо), репресивний апарат особливо не опікувався питаннями 
релігійної ідентифікації заарештованих. Жертвами сфабрикованих 
звинувачень в «антирадянській (контрреволюційній) агітації (пропа-
ганді)», «контрреволюційній (антирадянській) діяльності», «участі у 
контрреволюційній організації», «участі у куркульській групі» тощо 
ставали служителі релігійного культу і вірні, незалежно від їх 
конфесійної орієнтації. Поширеними щодо них були і обвинува-
чення прямої дії – в «антирадянській релігійній агітації», «зберіганні 
релігійної літератури», «участі у нелегальній релігійній організації», 
«участі в церковно-монархістській організації». Не уникав режим і 
від проголошення широкомасштабних акцій, метою яких було 
позбавлення релігійних утворень духовного керівництва. Саме таке 
завдання мала на меті постанова ЦВК СРСР та РНК СРСР «Про 
боротьбу з контрреволюційними елементами в керівних органах релі-
гійних об’єднань», прийнята 1930 р. Згідно з нею зі складу керівних 
органів релігійних згромаджень мали бути виключені куркулі, 
«позбавленці» та інші «ворожі» до радянської влади особи76. 

Наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр. на Донбасі, як і в 
Україні в цілому, продовжувалися репресивно-каральні акції щодо 
єпископату, духовенства і вірних Російської православної церкви 
(«тихонівської» орієнтації). З кінця 1920-х рр. розпочалися репре-
                                                 

76 Історія релігій в Україні: у 10-ти т. – Т. 5. Протестантизм в Україні. – С. 380. 
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сивні заходи проти духовенства іншої течії православ’я – 
обновленської (синодальної), яка, опонуючи «тихонівцям», свого 
часу пішла на співпрацю з більшовицькою владою. 

Упродовж 1928–1930 рр. в Україні сформувалася розгалужена 
мережа опозиційних антисергієвських громад, які не визнавали 
прорадянського курсу митрополита Сергія (Страгородського), існу-
вання якої не могло залишатися поза увагою каральних органів. Уже 
у січні–лютому 1931 р. на території України органи ДПУ реалізували 
агентурну справу «Чорні павуки», спрямовану проти священиків та 
активу громад Істинно-православної церкви (ІПЦ). Окрім інших міст, 
масові арешти віруючих було проведено і в населених пунктах Дон-
басу (Дебальцеве, Сталіне, Маріуполь). Як довідуємося з матеріалів 
архівної слідчої справи «Контрреволюційної організації «Істинно-пра-
вославна церква», «українська організація ІПЦ» мала чотири основні 
центри: Київ, Харків, Дніпропетровськ та Одеса. До Харківської філії, 
якою керував єпископ Павло (Кратиров), у минулому єпископ 
Старобільський, входили, поряд з іншими, і домашні «монастирки» 
(первинні ланки, що керувалися ченцями) ІПЦ Кадієвського, Маріу-
польського, Попаснянського, Сталінського та Слов’янського районів 
Донбасу. Притягнутих до відповідальності «членів організації» звину-
вачували у бойкоті усіх без винятку заходів радянської влади, патріар-
шої православної церкви, а також … в активній боротьбі з колек-
тивізацією, зриві хлібозаготівель, підготовці повстанського руху для 
«повалення радянської влади, встановленні зв’язків з білогвардійсь-
кими організаціями за кордоном». Постановою особливої трійки при 
Колегії ДПУ УСРР від 14 грудня 1931 р. 53 особи було засуджено до 
трьох років таборів, 58 – до висилання у Північний край на три роки, 
5 – до позбавлення прав проживання у 12 населених пунктах з 
прикріпленням до певного місця проживання на три роки. 
Постановою Колегії ОДПУ від 2 січня 1932 р. єпископа Павла (Крати-
рова), священика Василя Підгорного, що служив у Лисичанську, було 
засуджено до десяти років таборів, а єпископа Бахмутського і 
Донецького Йоасафа (Попова), який мешкав на той час у 
Новомосковську на Дніпропетровщині та священика Ф. Павлова, 
одного з лідерів донецьких стефанівців – до п’яти років таборів77. 

                                                 
77 Тригуб О. Переслідування антисергієвської опозиції в РПЦ: з історії «істин-

но-православної церкви» (1932–1941 рр.) / О. Тригуб // З архівів ВУЧК – ГПУ – 
НКВД – КГБ. – 2007. – № 2. – С. 41, 42, 44. 
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Послідовно викорінювалася сталінськими органами державної 
безпеки й національно орієнтована незалежна від РПЦ Українська 
автокефальна православна церква (УАПЦ), яка, здобувши підтримку 
народу, стрімко розвивала власні структури і нарощувала чисе-
льність духовенства. Перші арешти духовенства і світських діячів 
автокефального руху відбулися вже у 1929 р., а надалі, внаслідок 
кампанії з дискредитації і розколу УАПЦ, ув’язнення та заслання 
всього єпископату і значної частини священнослужителів, доведено 
до стану глибокого занепаду та руїни і внутрішній устрій церкви. За 
таких умов у 1933 р. кількість чинних в республіці парафій церкви 
скоротилася до 20078 (у 1924 р. – понад 1 200), а закриття у червні 
1935 р. останнього храму автокефалістів у столиці УСРР поклало 
край легальним проявам національно орієнтованого релігійного 
життя українців. Подібна доля спіткала і ті нечисленні громади 
УАПЦ, які на середину 1920-х рр. існували на Донбасі. 

До компетенції спеціальних структур радянських органів 
державної безпеки, які проводили боротьбу з «церковною 
контрреволюцією», належала не тільки «розробка» легально 
існуючих церковних об’єднань (тихонівці, обновленці, українські 
автокефалісти, грузинська церква, вірменська церква, грецька 
церква), але також і «нагляд та агентурна розробка всіх видів 
сектантства (євангелісти, баптисти, хлисти, скопці)»79. Взята на 
облік органами державної реєстрації, як і органами ДПУ УСРР в 
середині 1920-х рр. мережа об’єднань менонітів, лютеран, єван-
гелістів, баптистів, адвентистів та представників інших релігійних 
течій і груп, які після демонтажу дореволюційної системи дер-
жавно-церковних відносин набували дедалі більшого поширення 
на Донбасі, як і в Україні в цілому, у кінці 1920-х рр. стала 
предметом особливої уваги спецорганів. Місцеві структури НКВС 
– ДПУ, наслідуючи приклад своїх центральних органів (1929 р. 
було ліквідовано Всеукраїнський союз об’єднань баптистів), 
замість «нагляду» і «розробки» все частіше почали застосовувати 
жорсткі методи впливу на «сектантів»: від фабрикації кримі-

                                                 
78 Липківський В., митрополит. Відродження церкви в Україні 1917–1930 / 

В. Липківський. – Торонто, 1959. – С. 219. 
79 Шаповал Ю. Всеволод Балицький: особа, час, оточення / Ю. Шаповал, 

В. Золотарьов. – К., 2002. – С. 160–161. 



   Релігійний чинник етнополітичних процесів на Донбасі...  66 

нальних справ щодо керівників їх згромаджень – до арештів 
рядових вірних і зняття з реєстрації релігійних громад. 

У здійсненні режимом репресивної політики на Донбасі, як і 
повсюдно в Україні, виразно виділяється, порівняно з попередніми 
роками, період 1929–1933 рр., нерозривно пов’язаний з розгор-
танням кампаній індустріалізації та колективізації сільського 
господарства. Попри те, що й донині кількість жертв, яких зазнало 
населення краю, залишається остаточно не з’ясованою, результати 
значної пошукової й аналітичної роботи колективу дослідників і 
краєзнавців Донецької та Луганської областей, здійсненої ними у 
рамках реалізації програми підготовки науково-документальної 
серії книг «Реабілітовані історією», дають змогу вийти на певні 
висновки та узагальнення. 

Так, за період 1921–1928 рр. на Донеччині репресіям піддано 
376 осіб, у той час коли упродовж 1929–1933 рр. було заарештовано 
вже 6 210 осіб (у т.ч. 1929 р. – 169, 1930 р. – 1 558, 1931 р. – 962, 
1932 р. – 1 557, 1933 р. – 1 964). До того ж, у загальному масиві 
репресованих осіб цього періоду не враховані кількісні показники з 
наймасовішого виду покарання того часу – заслання. За націона-
льним складом репресовані особи розподілялися таким чином: 
українці – 4 506 осіб (72,6 %), росіяни – 904 (14,5 %), греки – 340 
(5,5 %), німці – 252 (4,1 %), поляки – 76 (1,2 %), білоруси – 46              
(0,7 %), євреї – 41 (0,6 %), особи інших національностей – 45 (0,7 %).  
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Серед жертв сталінського свавілля були й віруючі різних 
сповідань. Зокрема, з загальної кількості заарештованих у 1932 р. 
1 557 осіб – 222 особи (14,3 %) було репресовано як «учасників 
релігійних організацій» та за «незаконну релігійну діяльність»80. 

Боротьба більшовицького режиму з церквою назагал виявилася 
досить результативною – вже на початок 1930-х рр. релігійні інсти-
туції були доведені до глибокого занепаду. Доповідаючи в квітні 
1932 р. ЦК КП(б)У про «здобутки» антирелігійної кампанії, керів-
ництво Спілки войовничих безвірників в Україні, зокрема, 
констатувало: «… розвал релігійних організацій, вихід трудящих з 
релігійних громад, кількісне зменшення людей, що виконують 
релігійні обряди, запровадження в побут нових соціалістичних 
форм, зменшення прогулів релігійними святами, збільшення безвір-
ницьких ударних бригад, цехів, бараків, збільшення безвірницьких 
колгоспів, зростання в цілому Спілки войовничих безвірників на 
Україні»81. 

Напевно, саме такими оцінками щодо результатів наступу на 
релігію і церкву керувалося на середину 1930-х рр. і вище партійне 
та державне керівництво країни. На наше переконання, впевненість 
владних керманичів у майже остаточному упокоренні релігійного 
життя та намагання засвідчити перед світовою громадськістю 
демократичність сталінського режиму стали визначальними у пере-
бігу обговорення проекту та прийняття в остаточному вигляді                    
5 грудня 1936 р. Конституції СРСР. 124-та стаття Конституції прого-
лошувала: «З метою забезпечення за громадянами свободи совісті 
церкву в СРСР відокремлено від держави і школу від церкви. 
Свобода відправлення релігійних культів і свобода антирелігійної 
пропаганди визнається за всіма громадянами»82. 

Проте з підсумків Всесоюзного перепису населення, який відбув-
ся у січні 1937 р. і включав (на вимогу Й. Сталіна) питання щодо 
ставлення громадян до релігії, стало зрозуміло, що наступ на релігію 
тривалістю понад 20 років поспіль не мав вдалого завершення. 

                                                 
80 Реабілітовані історією. У 27-ми тт: Донецька область. Кн. перша. Науково-

документальні нариси. – Донецьк: КП «Регіон», 2004. – С. 26, 30, 31. 
81 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 5309. – Арк. 3–10. 
82 Законодавство про релігійні культи. – С. 89–90. 
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Більшість громадян країни, а в сільській місцевості – 2/3 населення, 
під час перепису визнала себе віруючими і прихильниками того чи 
іншого віросповідання83. 

Задекларовані Конституцією СРСР 1936 р. норми про свободу 
совісті та свободу відправлення релігійних культів, як і результати 
Всесоюзного перепису населення 1937 р. активізували дії лівацької 
частини партійно-державного активу. Доповідаючи в ЦК ВКП(б) 
про стан справ на місцях, голова Комісії з культових питань при 
Президії ЦВК СРСР П. Красиков наголошував, що у практиці взає-
мин місцевих органів влади і релігійних об’єднань і надалі перева-
жали адміністративні та репресивні методи. Окремі працівники всіх 
віруючих вважали контрреволюціонерами і не бажали рахуватися з 
їх законними запитами. А членів сектантських релігійних утворень, 
на їх переконання, за радянським законодавством слід було б пере-
слідувати у кримінальному порядку. На середину 1937 р. серед 
партійного і радянського активу стали досить поширеними настрої 
щодо «ліквідації» законодавства про культи взагалі, зокрема, 
постанови ВЦВК СРСР і РНК РСФРР «Про релігійні об’єднання» 
1929 р. З подібною пропозицією до Й. Сталіна безпосередньо звер-
тався й завідувач відділу керівних партійних органів ЦК ВКП(б)        
Г. Маленков. Обґрунтовував він її тим, що законодавчий акт від             
8 квітня 1929 р. створив «організаційну основу для оформлення 
найбільш активної частини церковників і сектантів у широко 
розгалужену, ворожу радянській владі легальну організацію в 600 
тисяч осіб по всьому СРСР». А тому, як першочергове завдання, 
висувалася вимога «покінчити у тому вигляді, як вони склались, з 
органами управління церковників, з церковною ієрархією»84. Такі 
ідеї і настрої знаходили відображення на сторінках антирелігійної 
літератури, у публічних виступах партійних функціонерів. 

Відправною точкою «великого терору» 1937–1938 рр. став 
лютнево-березневий пленум ЦК ВКП(б)У 1937 р., на якому Й. Ста-
лін зажадав «покласти край діяльності саботажників, шпигунів і 

                                                 
83 Всесоюзная перепись населения 1937 года: общие итоги. Сб. док. и матер. – 
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диверсантів». Принагідно зазначимо, що доповідь М. Єжова, 
призначеного у вересні 1936 р. наркомом внутрішніх справ СРСР, 
тривала на пленумі упродовж трьох днів85. 

 Своєрідним сигналом до розгортання нового наступу на релі-
гію і церкву в Україні стали рішення Політбюро ЦК КП(б)У, яке на 
своєму засіданні 13 травня 1937 р. розглянуло питання про 
антирелігійну пропаганду86. Їх ухваленню передувала значна 
робота щодо аналізу спеціально зібраної інформації про кількість 
діючих релігійних організацій і культових споруд, священно-
служителів і активних віруючих в областях УРСР. 

Закономірним наслідком політики партійних і радянських 
органів, спрямованої на побудову «безрелігійного суспільства», 
стала ліквідація у квітні 1938 р. Комісії з культових питань у 
процесі формування нового складу вищого органу влади – 
Верховної Ради СРСР. Тим самим було ліквідовано орган, який, 
здійснюючи зв’язок між державою і релігійними організаціями, у 
той чи інший спосіб намагався відстоювати права віруючих та 
їхніх об’єднань. На загальнодержавному рівні залишалася лише 
одна відомча структура, яка «опікувалася» проблемами релігії і 
церкви – НКВС СРСР. У його Секретно-політичному управлінні 
діяв спеціальний відділ «по боротьбі з церковною і сектантською 
контрреволюцією». Можна стверджувати, що відділ, як і Наркомат 
у цілому, у своїй діяльності виходив з офіційної політичної оцінки 
релігійних організацій як противників соціалізму і радянського 
ладу, а духовенства – як явної чи прихованої контрреволюційної 
сили. Побудова «безрелігійного суспільства» та боротьба з цер-
ковниками були з новою силою актуалізовані як пріоритетні 
завдання ідеологічної роботи партійних і громадських організацій. 

Певним «орієнтиром» у боротьбі з релігією для співробітників 
органів держбезпеки мав слугувати спеціально розроблений цирку-
лярний лист секретно-політичного відділу ГУДБ НКВС СРСР від 
10 січня 1936 р. «Про агентурно-оперативну роботу щодо церковно-
сектантських керівників, які повертаються з концтаборів та 
заслання». У ньому, зокрема, відзначалися активна інтеграція в 
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релігійні процеси «церковно-сектантських керівників, які поверта-
ються з концтаборів та заслання», «спроби релігійників різних 
течій блокуватися між собою для боротьби з радянською владою», 
зусилля зарубіжних баптистських центрів з ідеологічної обробки 
населення СРСР. Обласним підрозділам НКВС пропонувалося 
оновити агентурну мережу, продовжити виявлення керівних 
центрів, не залишаючи не репресованим жодного «учасника 
контрреволюційного підпілля»87. 

Попри функціонування у структурі ДПУ – НКВС окремого 
відділу, який спеціалізувався на виробленні форм і методів 
розкладання релігійних організацій, наявності в його архівах значної 
оперативної інформації стосовно представників церковної ієрархії, 
релігійного активу, рядового духовенства, так званого «ворожого 
елементу» серед віруючих, розправа з «церковною контрреволю-
цією» не була виокремлена в самостійну чекістську операцію. У 
цьому зв’язку варто погодитися з припущенням дослідників, що 
применшення, на перший погляд, пріоритету терору щодо віруючих 
у 1937–1938 рр. пояснювалося тією тривалою антирелігійною 
практикою більшовицького режиму в часи так званої «безбожної 
п’ятирічки» (1932–1937 рр.)88, як і в попередні роки, коли репресії 
без будь-яких винятків завдали серйозного удару релігійному 
комплексу в цілому. 

Проте всі практичні дії органів спецслужб упродовж 1935–
1936 рр., насамперед продукування секретних циркулярів та опе-
ративно-агентурних розробок у «церковному середовищі», демон-
стрували очевидні наміри НКВС СРСР і надалі завдавати рішучих 
ударів «релігійним реакціонерам». Про це свідчив й оперативний 
наказ наркома внутрішніх справ СРСР М. Єжова за №00447 від 30 
липня 1937 р. «Про операцію з репресування колишніх куркулів, 
кримінальних та інших антирадянських елементів», виконання 
якого мало б поставити останню крапку у справі знищення тради-

                                                 
87 Бабенко Л. Релігійне життя в архівних джерелах радянських спецслужб: 

особливості відображення / Л. Бабенко // Релігія і церква в історії України: Зб. 
мат. між. наук. конф. – Полтава, 2006. – С. 9. 

88 Бажан О. Репресії серед духовенства та віруючих в УРСР в часи «великого 
терору»: статистичний аспект / О. Бажан // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. 
– 2007. – № 2 (29). – С. 9, 10. 
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ційних ворогів радянської влади. У роз’яснювальних циркулярах 
НКВС СРСР щодо контингентів, які підлягали вилученню, керів-
ництво органів держбезпеки акцентувало увагу своїх місцевих 
служб на членах антирадянських партій, колишніх «білих», жандар-
мах, царських чиновниках, учасниках козацько-білогвардійських 
повстанських організацій, а також «сектантських активістах» та 
«церковниках», які на рівні з вищезазначеними були віднесені до 
переліку соціально небезпечних осіб. 

«Вилучення» священнослужителів та віруючих відбувалося 
також у ході так званої «польської операції» згідно з директивою 
НКВС СРСР №00485 від 11 серпня 1937 р., яка мала покласти край 
«фашистсько-повстанській, шпигунській, диверсійній та терорис-
тичній діяльності польської розвідки в СРСР». Раніше зібрані 
досьє з компрометуючими матеріалами на духовенство та віруючих 
стали у нагоді під час реалізації оперативного наказу наркома вну-
трішніх справ НКВС СРСР М. Єжова № 00439 від 25 липня 1937 р. 
щодо арештів німців, що мешкали на території СРСР. Після 
локальних арештів німецьких підданих вище партійно-державне 
керівництво СРСР, за аналогом з «польською» операцією, вістря 
репресивних дій націлило на радянських етнічних німців89. 

Загалом, суспільно-політична атмосфера на Донбасі того часу, 
як, власне, і настрої його релігійного середовища, нічим особливо 
не відрізнялися від повсюдно пануючих в Україні. Ухвалення 
«сталінської» Конституції 1936 р., яка, на переконання віруючих, 
гарантувала свободу сумління, активізувала релігійне життя, вимо-
ги духовенства і мирян щодо повернення раніше відібраних 
культових споруд і можливості відправлення релігійних обрядів. 
Занепокоєність подібним станом речей відверто прозвучала у 
доповіді начальника Донецького обласного управління НКВС 
Іванова у січні 1937 р., який зазначив, що священнослужителі 
стали «неймовірно активними» і навіть провели літургію на честь 
ухвалення Конституції. Дещо пізніше він наголошував на значних 
матеріальних ресурсах, якими володіла церква на Донбасі, 
наявності різного роду сектантських організацій (баптистів, єванге-

                                                 
89 Шаповал Ю. Україна в добу «великого терору»: етапи, особливості, на-
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лістів, адвентистів), більшість яких діяла підпільно. Турбувала 
шефа таємної служби і безліч «бродячих ченців, попів без парафій 
та іншої шпани», які організовували гуртки молоді, відправляли 
релігійні обряди, спільні молитви, переходячи з одного місця в 
інше. Окремі з них начебто відраджували віруючих від служби в 
армії та участі у стахановському русі90. 

Політична індульгенція на посилення репресивно-каральних 
заходів у регіоні була надана спецслужбам рішеннями пленуму 
Донецького обкому КП(б)У у серпні 1937 р. Формулюючи 
завдання поточного моменту, новопризначений перший секретар 
Е. Прамнек (до того – перший секретар Горьковського крайкому 
партії, РРФСР) у своїй доповіді наголошував: «Головне тепер – 
добивати ворогів, які ще залишилися і затаїлися, очистити Донбас 
від куркулів, націоналістів і всілякої іншої наволочі»91. 

Як наслідок, на підставі сфабрикованих обвинувачень репресив-
ним заходам у регіоні було піддано священнослужителів і віруючих 
різних релігій і церков, незалежно від їх національної належності – 
всіх течій православ’я, римо-католиків, протестантів, іудеїв, представ-
ників екзотичних для України східних релігій. 

На Луганщині без будь-яких доказів злочинної діяльності 
серед багатьох інших були засуджені служителі культу П. Карсь-
кий, Я. Ткаченко, М. Попов з Антрацитівського, Л. Ампілов – з 
Краснодонського, Г. Попов – з Старобільського, А. Висторобський, 
Я. Ляшенко, О. Говтенко – з Новоайдарського районів. 24 жовтня 
1937 р. в селі неподалік Макіївки за збирання підписів під прохан-
ням відкрити церкву було заарештовано і засуджено до розстрілу 
К. Вайсмана, росіянина, з Новочеркаська, випускника Донської 
духовної семінарії 1897 р., батька сімох дітей. Попри заперечення 
звинувачення у контрреволюційній діяльності, 3 грудня 1937 р. був 
засуджений до розстрілу колишній священик УАПЦ М. Муха, який 
після повернення зі заслання працював на шахті в м. Сталіне. За 
приховування свого минулого, вступаючи у партію 1930 р., та про-

                                                 
90 Куромія Г. Свобода і терор у Донбасі. Українсько-російське прикордоння, 

1870–1990-ті роки. – С. 339, 343. 
91 Реабілітовані історією: У 27-ми т. Луганська область: У 3-х кн. / Головна ред-

колегія (голова П.Т. Тронько та ін.); редколегія тому (голова В.В. Просін та ін.). – 
Кн. 1. – Луганськ, 2004. – С. 26. 
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ведення релігійних відправ серед етнічних німців 12 січня 1938 р. 
був засуджений до розстрілу німець за походженням І. Шрайбер, 
до арешту – бригадир на шахті м. Красний Луч. 27 травня 1938 р. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР заарештовано та засуджено 
до розстрілу С. Кодкіна, фельдшера за професією, останнього 
рабина синагоги в м. Сталіне. 

У середині 1930-х рр. органи держбезпеки припинили на Дон-
басі легальну діяльність істинно-православних християн. Як відо-
мо, після масових арештів вірних наприкінці 1920-х – на початку 
1930-х рр. лідером донецьких підгорнівців-стефанівців став Я. Бу-
ряк – керівник групи в м. Красний Луч. Відтоді цей район пере-
творився на центр підгорнівської течії на Донбасі. Зусиллями 
стефанівських проповідників, зокрема монахів, було відтворено 
мережу громад. З’явилися вони також у Сталіне, Слов’янську, 
Красному Лимані, Новоайдарі92. Проте у 1935 р. були ліквідовані 
останні парафії ІПЦ у краї. Органи НКВС ще до кінця 1930-х рр. 
продовжували полювати на прочан ІПЦ-ІПХ, які, мандруючи насе-
леними пунктами Донбасу, «проводили релігійну пропаганду». У 
1939 р. репресіям було піддано і ченців Святогірської пустині – 
архімандрита Димитрія (Таніча), ігумена Амвросія (Горонченка), 
ієромонахів Мелітона (Нестеренка) та Стефана (Медведєва), які не 
піддалися спокусам богоборчої влади93. Зрештою, істинно-право-
славні християни, котрі залишилися на волі, дотримуючись заходів 
конспірації, змушені були відійти у глибоке підпілля. 

Репресивні заходи на Донбасі супроводжувалися посиленим 
наступом на «ворожі елементи» серед етнічних меншин. До їх 
числа було зараховано, зокрема, й громадян німецького походжен-
ня, які стали жертвами численних політичних чисток і депортацій. 
Під особливим контролем у місцях їх компактного проживання 
перебувала діяльність представників церкви, які всіляко сприяли 
налагодженню тісних зв’язків зі спеціально створеними в Німеччи-
ні громадськими товариствами з метою надання ними гуманітарної 
допомоги жертвам голодомору 1932–1933 рр. з-поміж етнічних 

                                                 
92 Форостюк О.Д. Правове регулювання державно-церковних відносин у ра-
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німців та інших осіб. Саме у таких контактах, які потрактовувалися 
не інакше, як «відкрита політична фашистська кампанія», було 
звинувачено лютеранське та католицьке духовенства, церковний 
актив німецьких релігійних громад. В умовах істотних змін 
політичного та соціально-психологічного клімату середини – кінця 
1930-х рр. звинувачення в «шпигунстві», «шкідництві», різного 
роду «контрреволюційній діяльності», серед організуючих сил якої 
«викривалися» і представники церкви, супроводжувалися масови-
ми репресіями як німців, так і представників інших народів, депор-
таціями національних меншин з місць їх компактного проживання. 

Послуговуючись даними Донецької обласної редколегії науково-
документальної серії книг «Реабілітовані історією», можемо 
стверджувати, що в регіоні упродовж 1937 – травень 1938 рр. орга-
нами НКВС було заарештовано 39 137 осіб, що становили 14,7 % від 
загальної кількості репресованих у цей час в Україні. При цьому, 
понад 86 % з них засуджено неконституційними органами, а саме – 
обласною трійкою (у складі начальника управління НКВС, секре-
таря обласного комітету КП(б)У та обласного прокурора), двійкою 
НКВС й Прокурора СРСР та Особливою нарадою НКВС СРСР. 
Очевидною специфікою репресивні заходи відзначалися й стосовно 
представників національних груп. Серед них українці становили        
8 741 особу (34,4 %), німці – 5 487 осіб (21,6 %), греки – 3 862 особи 
(15,2 %), росіяни – 3 568 осіб (14,1 %), поляки – 1 561 особа (6,2 %). 
Варто при цьому зазначити, що питома вага німців, греків та поляків 
серед заарештованих значно перевищувала їх частку у загальній 
кількості населення краю94. 

Відсутність узагальнюючих даних про репресії щодо священно-
служителів і віруючих на Донеччині цього періоду значно усклад-
нює статистичний аналіз каральних акцій стосовно зазначеної 
категорії осіб. Проте наявність у різного роду джерелах окремих, 
нерідко суперечливих, відомостей надає можливість вийти на певні 
узагальнення. Так, за даними про оперативно-слідчу роботу орга-
нів НКВС УРСР за період з 1 червня 1937 р. по 4 січня 1938 р., які 
наводить у своєму дослідженні О. Бажан, в Україні заарештовано 
177 350 «ворогів народу», з них представників «церковно-сек-
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тантської контрреволюції» – 6 838 осіб, у тому числі у Донецькій 
області – 664 особи (9,7 %), що було четвертим показником серед 
областей республіки після Вінницької (1 167 осіб, 17,0 %), Київсь-
кої (1 064 особи, 15,5 %) та Харківської (1 034 особи, 15,1 %). За 
період з січня по липень 1938 р. кількість заарештованих органами 
НКВС УРСР з цієї категорії становила 1 587 осіб95, у тому числі в 
Донецькій області – 157 осіб (9,9 %). 

Таким чином, репресії середини 1930-х рр. на Донбасі, як і в 
Україні в цілому, стали свого роду акцією помсти і упокорення 
віруючих за неприйняття антирелігійної й антицерковної політики 
влади, способом залякування і присилування до лояльності решти 
верств суспільства. Фізичне знищення священнослужителів, мона-
хів, керівників релігійних утворень, проповідників і віруючих, які, 
незалежно від їхньої віросповідної та національної належності, 
завжди кваліфікувалися як політична опозиція більшовизму, а 
також супутній процес тотальної руйнації інституційної релігій-
ності (закриття культових споруд, ліквідація релігійних центрів і 
монастирів) унеможливили подальше функціонування релігійного 
комплексу краю. 

На кінець 1930-х рр. мережа православних культових споруд 
на Донбасі після закриття понад 550 храмів фактично припинила 
своє існування. На 1940 р. і далі діяла лише одна православна 
церква в м. Олександрівськ Ворошиловградської області96. 
Переважну більшість закритих храмів зі знятими дзвіницями і 
куполами було перетворено у складські приміщення чи передано 
для використання культосвітнім закладам, окремі сакральні 
споруди висаджено у повітря, решта – пустували й руйнувалися. 
Не залишилося також і жодної діючої громади католиків, іудеїв, 
мусульман. Окремі групи християн віри євангельської (п’яти-

                                                 
95 Бажан О. Репресії серед духовенства та віруючих в УРСР в часи «великого 
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десятники) та істинно-православних християн усе ще існували, 
перебуваючи у глибокому підпіллі. 

Наступальна атеїстична політика радянського режиму 1920–
1930-х рр. щодо релігійних конфесій і, зокрема, найбільш масової і 
впливової з них – православної, поставила релігійне життя в Україні, 
особливо ж на Донбасі, на межу зникнення. «Велика чистка» 1937–
1938 рр., позначена наймасштабнішими репресіями у часі існування 
радянського режиму, за задумом сталінського керівництва, мала 
здійснити тотальну санацію суспільства від небажаних осіб, зміц-
нити таким способом каркас соціалістичного ладу, проголошений 
Конституцією СРСР 1936 р. Між тим, як виявив Всесоюзний 
перепис населення СРСР 1937 р., близько 70 % сільських й 30 % 
міських мешканців вважали себе віруючими (у цілому правосла-
вними визначили себе 56,7 % населення країни)97. Вимушений 
відхід церкви у підпілля за умов високого рівня релігійних почуттів 
населення спричинив поширення псевдоправославних, містичних, 
катакомбних течій, гуртування навколо релігійних авторитетів 
віруючих з виразними антирадянськими настроями, активізацію 
різних форм нелегальної діяльності, включно з облаштуванням 
підпільних церков, відправлянням богослужінь й виконанням 
різноманітних релігійних треб. 

Згадане до певної міри пояснює причини кардинальної зміни 
ситуації у релігійній сфері з початком німецько-радянської війни 
та окупацією вермахтом території України. Відсутність відвертого 
адміністративного пресингу та переслідування за віру з боку 
окупаційного режиму, екстремальні обставини воєнного часу, 
образа на безбожну радянську владу кліру та вірян природно 
стимулювали звернення людей до віри Христової, повернення до 
традиційних форм релігійної практики. 

Активне релігійне життя на Донеччині відроджується з почат-
ком німецько-румунсько-італійської окупації у жовтні 1941 р. 
(тривала до вересня 1943 р.) і в першу чергу позначилося як від-
новленням діяльності парафій, де вони існували до війни, так і 
виникненням нових. Лише у м. Сталіне було відкрито дві церкви та 
десять молитовних будинків. За ініціативи віруючих здійснювався 
збір коштів на відновлення приміщення міського собору у Бахмуті. 

                                                 
97 Всесоюзная перепись 1937.: Краткие итоги. – Москва, 1991. – С. 106–107. 
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Усього ж у період окупації на території Сталінської області функ-
ціонувало близько 300 православних громад. За участі священно-
служителів, що уникли репресій, масово звершувалися хрещення 
та інші священнодії98. З початком окупації почало поступово 
відновлюватися церковно-релігійне життя і на Луганщині. У містах 
і селах ремонтувалися й відкривалися занедбані, зруйновані храми. 
Найбільша їх кількість діяла у Ворошиловграді (4 церкви), а також 
у містах Ворошиловськ (сучасний Алчевськ), Боково-Антрацит 
(сучасний Антрацит), Красний Кут, Біловодськ, інших населених 
пунктах. Відновив свою діяльність і молитовний будинок в 
Успенсько-Серафимівському монастирі у с. Хомівка Сватівського 
району. Усього у 1942–1943 рр. на теренах Луганщини діяло 204 
православні парафії. Релігійну активність на Донбасі у цей період 
виявляли й віруючі інших церков і конфесій, зокрема, прихильни-
ки Істинно-православної церкви, євангельські християни-баптисти, 
адвентисти сьомого дня, єговісти, старообрядці99. 

Вивчення соціальних та духовних аспектів життєдіяльності 
радянського суспільства у період Другої світової війни, зокрема 
особливостей релігійної ситуації на українських землях під час 
окупації, в останні роки набуло статусу одного з провідних і 
перспективних напрямів наукових студій. Більшість дослідників 
дотримуються думки, що поступки окупаційної адміністрації у 
питаннях віри та релігійних відправ на тлі тотального геноциду, 
масового знищення євреїв і ромів, нещадного пограбування 
природних багатств, безоглядної експлуатації людських ресурсів 
швидше сприймалися українським соціумом як маневр, покли-
каний забезпечити лояльність місцевих мешканців100. 

                                                 
98 Луковенко І.Г. Донеччина релігійна: історія і сучасність. – С. 72; Луковенко І.Г. 

Радянська держава і Російська православна церква на Донеччині у 1943–1964 роках: 
Монографія / І.Г. Луковенко. – Донецьк: Донбас, ДОГО «Центр Діскавері», Центр 
релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків, 2011. – С. 72, 73. 

99 Онищук О.О. Відродження релігійного життя на Луганщині в роки 
Великої Вітчизняної війни / О.О. Онищук // Вісник Харківського націо-
нального університету ім. В.Н.Каразіна. – 2012. – № 1006. – С. 84, 87; 
Форостюк О.Д. Православная Луганщина в годы гонений и трагических 
испытаний (1917–1988 гг.). – С. 93.  

100 Вєдєнєєв Д.В. Релігійні конфесії України як об’єкт оперативної розробки 
німецьких і радянських спецслужб (1943–1945 рр.) / Д.В. Вєдєнєєв, О.Є. Лисенко 
// Український історичний журнал. – 2012. – № 4. – С. 108. 
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Дійсно, окупанти та їхні спецслужби цілеспрямовано впливали 
на конфесійну ситуацію в Україні виключно з метою досягнення 
своїх воєнно-політичних цілей. Увага нацистського окупаційного 
режиму, загалом ворожого до християнства, до «церковного 
питання» пояснювалася бажанням використати місцеві релігійні 
об’єднання для зміцнення позицій німецької адміністрації та 
підриву лояльності населення до радянського ладу. Конструкторами 
нацистської конфесійної політики на українських теренах, зважаючи 
на досить стійкі і доволі консервативні тут православні традиції, 
було обрано на ближчу перспективу тактику підтримання балансу 
між різними гілками православ’я: Автономною православною 
церквою на чолі з архієпископом Олексієм (Громадським), яка 
залишалася в канонічному підпорядкуванні Московської патріархії, 
і Українською автокефальною православною церквою (адміністра-
тор – архієпископ Полікарп (Сікорський), яка перебувала у 
канонічному зв’язку з Автокефальною православною церквою 
Польщі. Міністр східних територій А. Розенберг, погляди якого від-
значалися крайньою ворожістю до Московської патріархії, прагнув 
створити опозиційні РПЦ «самостійні», автокефальні церкви. 

Нацистські спецслужби перетворилися на основний інструмент 
розколу й управління релігійними інституціями в Україні. 
Насаджування різноманітних сект через підготовлених у Німеччині 
«проповідників», інспірування виникнення штучних псевдорелі-
гійних течій із заданими антихристиянськими та ксенофобськими 
властивостями на зразок впроваджуваного «українського язич-
ництва» активно застосовувалися відомством А. Розенберга, 
органами Головного управління імперської безпеки (РСГА)101.  

Документи органів держбезпеки союзних республік, терени 
яких було окуповано, свідчать, що гітлерівські спецслужби широко 
вдавалися до тактики використання «великих» церков і різноманіт-
них сект для «проведення шпигунської та зрадницької діяльності, а 
також профашистської агітації певної частини церковників і сектан-
тів», захоплення керівництва релігійним середовищем шляхом 
«вербування своєї агентури з-поміж керівного активу» та священно-

                                                 
101 Цибулькін В.В. Нариси з історії розвідки суб’єктів державотворення на 

теренах України / В.В. Цибулькін, Л.М. Рожен, Д.В. Вєдєнєєв. – К., 2011. –           
С. 484–485. 
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служителів. Своєю чергою, завербованих окупантами (передовсім 
серед вірних РПЦ та євангельських християн-баптистів) негласних 
помічників використовували для «широкої профашистської агітації і 
пропаганди», «виявлення партизанів, осіб, які висловлювали незадо-
волення німецькими загарбниками й надавали допомогу партизанам, 
а також партійно-радянському активу»102. 

Певна частина діячів культу пішла на пряму співпрацю зі 
спецслужбами окупаційного режиму й їх використовували для 
виявлення учасників антинацистського руху Опору. Так, благо-
чинний з Ворошиловграда Анпілогов та кілька завербованих ієреїв 
сприяли окупантам у вивезенні молоді на примусові роботи до 
Німеччини. 

Деструктивні заходи окупаційного режиму, спрямовані на 
розкол єдиного православного церковного організму, здійснювалися 
не тільки по лінії протиставлення автономної та автокефальної 
ієрархій, але й інспірації внутрішньоцерковних конфліктів. Саме на 
це спрямовувалося всіляке заохочення претензій на пост «митро-
полита всієї України» Феофіла (Булдовського), який у липні 1942 р. 
самочинно оголосив про свій перехід разом з 400 східноукраїнсь-
кими приходами (у більшості своїй функціонуючими на Донбасі) в 
юрисдикцію УАПЦ, розгорнув пронімецьку агітацію, склавши 
райхкомісарові України Е. Коху декларацію про готовність «слу-
жити українському народу відповідно до інтересів Німеччини»103. 

Отже, в практичному плані церковно-релігійна політика 
німецької влади на окупованих землях, у тому числі і на Донбасі, 
була чітко зорієнтована на виконання таких завдань, як підтримка 
відновлення релігійних рухів, вороже налаштованих до атеїстич-
ного радянського режиму; заборона створення єдиних церковних 
утворень та розкол православного організму; встановлення 
ефективного контролю за діяльністю релігійних організацій усіх 
конфесій; максимальне використання релігійних інституцій в 
інтересах окупаційної адміністрації; «деполітизація» релігійного 
життя шляхом нівелювання впливу радянської та української само-

                                                 
102 Советские органы государственной безопасности в Великой Отечественной 

войне: Сб. док и мат. – М., 1988. – Т. V. – С. 295–296, 298. 
103 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 90. – Арк. 10–16. 
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стійницької ідеологій на діяльність діячів релігійних культів й 
перетворення їх на апологетів «нового порядку». 

Остерігаючись об’єднавчих процесів у релігійно-церковному 
середовищі, окупаційний режим постійно підтримував протис-
тояння не лише між православними України, а й віруючими інших 
конфесій. Непоодинокими були випадки прямого втручання у 
внутрішнє життя та діяльність релігійних організацій, пограбу-
вання храмів, арештів і навіть розстрілів духовенства104. 

Слід вказати й на те, що за відсутності злагоди у релігійно-
церковному житті ієрархи, священнослужителі та рядові віруючі 
були втягнуті не тільки в міжцерковне, а й у політичне протисто-
яння між силами, що боролися проти більшовизму за незалежність 
української держави, й тими, хто залишався на позиціях непо-
дільності СРСР та відданості радянській владі. 

 

                                                 
104 Вениамин, архиепископ. Трагические страницы истории церкви на 

оккупированной территории // Журнал Московской патриархии. – 1975. – № 7. – 
С. 13. 
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РОЗДІЛ 3.  
ЕВОЛЮЦІЯ РАДЯНСЬКОЇ  
ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕЛІ  

ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН  
У 1940-Х – 1980-Х РР.:  

НАСЛІДКИ ДЛЯ ДОНБАСУ 
 
3.1. Сталінський «лібералізований» курс у релігійній 

сфері. Особливості його реалізації 
 
Наслідки політики окупаційного режиму, як і антирелігійного 

наступу більшовицької влади 1920–1930-х рр., стали багато в чому 
визначальними у формуванні тих тенденцій і змін, які сталися у 
православному просторі України в перші повоєнні роки. Йдеться, 
насамперед, про остаточний демонтаж усієї системи управління 
православним церковним життям в Україні й тотальне його підпо-
рядкування окупаційним адміністраціям. У зв’язку з цим важко не 
погодитися з висновком Н. Стоколос, яка стверджує, що «до повер-
нення в Україну радянської влади інституалізаційно-конфесійна 
трансформація всього православного церковного комплексу набула 
такого ступеня, що дозволив без зайвих зусиль формалізувати його 
в рамках Руської православної церкви й нав’язати йому таку 
модель іманентного виживання, котра цілком влаштовувала 
державну тоталітарну систему»105. 

Очевидно, що за нових умов повоєнного устрою радянський 
режим не міг повертатися до широко апробованих методів «войов-
ничого атеїзму» 1920–1930-х рр. Відігравши важливу роль у 
консолідації суспільства в роки війни, доклавши чимало зусиль для 
зміцнення обороноздатності країни, церковні інституції поступово 
перетворилися на реально існуючий фактор, з яким не рахуватися 
вже було неможливо. За таких обставин режиму не лишалося ні-
чого іншого, як подолати традиційну відразу до релігії й церкви та 
вдатися до інтриг за участі конформіськи налаштованих ієрархів. 

                                                 
105 Стоколос Н.Г. Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (ХІХ – перша 

половина ХХ ст.): Монографія / Н.Г. Стоколос. – Рівне: РІСКСУ – ППФ «Ліста – 
М», 2003. – С. 403–404. 
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Природно, що саме правлячій еліті РПЦ, у переважній 
більшості своїй готовій до співробітництва зі світською владою, 
відводилася роль основного провідника державної релігійної 
політики. Самій же Руській православній церкві судилося стати 
тим своєрідним абсорбентом, що поглинув догматично близькі та 
канонічно незалежні релігійні течії й об’єднання, максимально 
спростив на догоду владі розмаїття конфесійного простору та 
позбавив його самобутніх і неповторних ознак. 

До цього слід додати, що сталінське керівництво особливо не 
приховувало намірів якомога ширше використати ієрархію РПЦ у 
реалізації своїх далекосяжних планів. Відомо, що вже 5 червня 
1943 р. Й. Сталін підписав таємну постанову Державного Комітету 
Оборони «Про затвердження заходів із поліпшення зарубіжної 
роботи розвідувальних органів СРСР», якою релігійні організації 
вперше були віднесені до категорії інтересів радянської зовнішньої 
розвідки106. Завоювання сфер впливу в Центральній і Західній 
Європі, подолання значного ідеологічного бар’єра між її народами 
передбачалося здійснити не інакше як шляхом активного викорис-
тання східноєвропейських православних церков та утвердження 
виняткової ролі РПЦ у світовому православному просторі. 

Переломним у стосунках держави та Церкви став 1943 р. 
Саме з цього часу Й. Сталін та його оточення відновили контакти 
з Руською православною церквою. Початок цьому процесу було 
покладено в ніч з 4 на 5 вересня 1943 р. під час зустрічі Й. Сталі-
на з патріаршим місцеблюстителем Руської православної церкви 
митрополитом Московським і Коломенським Сергієм (Страго-
родським), Ленінградським митрополитом Олексієм (Симансь-
ким) та екзархом України, митрополитом Київським і Галицьким 
Миколаєм (Ярушевичем). 

Результатом цієї зустрічі стало надання дозволу на повернення 
віруючим частини храмів і культового майна, відкриття духовних 
навчальних закладів, розширення видавничої діяльності, зокрема, 
                                                 

106 Шкаровский М.В. Смена религиозной политики Советского государства в годы 
войны и её последствия / М.В. Шкаровский // Актуальные проблемы археографии, 
источниковедения и историографии. Материалы к Всероссийской научной кон-
ференции, посвященной 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. – 
Вологда, 1995. – С. 365; Кнышевский П.Н. Истоки тотального шпионажа / П.Н. Кны-
шевский // Государственная безопасность и демократия. – 1993. – № 2. – С. 45. 
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видання «Журналу Московської Патріархії», амністію репресова-
них священнослужителів, зняття тиску держави на Церкву, припи-
нення атеїстичної пропаганди, переслідувань служителів культу, 
зняття обмежень на позакультову діяльність, надання можливості 
релігійним центрам встановлювати зв’язки із зарубіжними 
релігійними організаціями тощо. Ієрархи, зі свого боку, підтвер-
дили власні патріотичні позиції й запевнили Й. Сталіна про 
готовність Церкви й надалі сприяти перемозі Радянської Армії над 
німецько-фашистськими загарбниками. 

Проведений невдовзі (8 вересня 1943 р.) за ініціативи Й. Сталі-
на Архієрейський собор Руської православної церкви обрав Священ-
ний Синод, а митрополита Сергія – патріархом Московським і всієї 
Русі. Все, що відбувалося, свідчило про те, що держава і Церква 
стали на шлях встановлення нового типу відносин між собою. 

Однією з причин, що спонукала до перегляду засад державної 
політики щодо релігії та церкви, як стверджує російський дослід-
ник Д. Волкогонов, було те, що саме у роки війни Й. Сталін змінив 
власні погляди на релігію й перейшов з позицій нетерпимого 
ставлення до неї на лояльне107. Інший російський дослідник                
М. Шкаровський вважає, що головною причиною нормалізації 
державно-церковних відносин була активна патріотична діяльність 
Руської православної церкви, більшості її духовенства й мирян, яка 
виявлялась у молитвах за перемогу Червоної Армії, матеріальній та 
фінансовій її підтримці108. Заслуговує на увагу й інтерпретація 
причин переорієнтації релігійної політики Й. Сталіна, яку дає 
священик Г. Якунін. Він вважає, що ця політика здійснювалася з 
пропагандистською метою у відповідь на лояльне ставлення 
окупаційної влади до релігії й церкви109. 

На нашу думку, зміни в ставленні держави до Православної 
церкви були значною мірою зумовлені все ж таки прагматичними 
намірами, причому як внутрішніми, так і зовнішніми, а саме: 
                                                 

107 Волкогонов Д.А. Сталин и религия / Д.А. Волкогонов // Наука и религия. – 
1989. – № 2. – С. 11. 

108 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. 
(Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах). – М., 2000. – 
С. 199. 

109 Якунин Г. В служении культу (Московская патриархия и культ личности) /  
Г. Якунин // На пути к свободе совести. – М., 1989. – С. 189. 
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а) ситуацією, що склалася в країні в роки війни, яка вимагала 
забезпечення всіма наявними засобами єдності народу в боротьбі з 
німецько-фашистськими загарбниками. Роль суспільного інтегра-
тора могла виконувати не лише пануюча в той час радянська 
ідеологія, а й релігія та церква; 

б) необхідністю включення релігійних організацій в антифа-
шистський блок, підтримки міжнародного авторитету СРСР, 
передусім в очах союзників (США та Великобританії), напередодні 
проведення Тегеранської конференції, на якій мали обговорюва-
тися питання відкриття другого фронту та інші важливі проблеми 
військового співробітництва. 

Тобто, головною метою переходу держави від конфронтації з 
Церквою до діалогу було об’єднання зусиль народу в боротьбі з 
фашистськими загарбниками в роки війни та збереження позити-
вного іміджу СРСР на міжнародній арені. 

Крім того, досить легко пішла на союз з режимом і сама 
Церква, намагаючись скористатися підтримкою світської влади. Вже 
після зустрічі Й. Сталіна з ієрархами для них стало традицією 
всіляке возвеличення «вождя народів» та інших керівників держави.  

Таким чином, за умов офіційно проголошеного в Конституції 
СРСР принципу відокремлення церкви від держави відбулося їхнє 
«зрощування», точніше, зроблено спробу перетворити церкву на 
слухняне знаряддя влади. Адже, запроваджуючи нову релігійну 
політику, керівництво держави турбувалося при цьому не стільки 
про релігію, церкву та віруючих, скільки про власні інтереси. Як 
пише М. Шкаровський, «для Й. Сталіна виявилося важливим перш 
за все створення видимості благополуччя в релігійному питанні, а 
за цією ширмою поставити Церкву під жорсткий контроль, 
вбудувати її в систему режиму своєї влади»110.  

Саме такий контроль і мав забезпечити щойно запроваджений 
відповідно до нових потреб механізм державного нагляду за 
Церквою. Його невід’ємною ланкою стала організована згідно з 
постановою РНК СРСР від 14 вересня 1943 р. Рада у справах РПЦ 
(далі – РСРПЦ), яка через своїх уповноважених на місцях (як пра-
вило, колишніх співробітників органів держбезпеки) мала «опіку-

                                                 
110 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. 

(Государственно-церковные отношения в ССР в 1939–1964 годах). – С. 204–205. 
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ватися» питаннями реєстрації церковних громад та відкриття 
нових храмів, вивчати стан і перебіг внутрішньоцерковних проце-
сів, неодмінно доповідати про них вищим партійним та державним 
органам111. Цілковита залежність РПЦ від пануючого режиму, як 
вже зазначалося, забезпечувалася й примиренською позицією її 
вищих сановників. Саме такі принципи становили підґрунтя 
своєрідного «конкордату» – угоди між атеїстичною державою та 
Церквою, яка, з одного боку, перетворювалася на беззаперечну 
прислужницю світської влади, а з іншого – отримувала від неї 
статус державної, а також права, яких, у переважній більшості, 
позбавлялися всі інші релігійні конфесії. 

Досить широкий віросповідний спектр суспільства, зумовле-
ний, насамперед, його етнічною строкатістю, вимагав організації 
самостійного, незалежного від Ради у справах РПЦ органу тота-
льного контролю за життям громад інших конфесійних угруповань. 
Тому здійснення зв’язку між державними органами та керівниками 
релігійних об’єднань – вірменсько-григоріанської, старообрядни-
цької, греко-католицької, лютеранської церков, мусульманського, 
іудейського, буддійського віросповідань та сектантськими організа-
ціями – постановою уряду від 19 травня 1944 р. покладалося на Раду 
в справах релігійних культів при Раднаркомі СРСР112. 

Водночас певні зміни в сфері державної політики щодо церков-
них інституцій мали суто тактичний характер і не означали відмови 
атеїстичного режиму від усталених ідеологічних засад у ставленні 
до релігії та церкви. Тож не дивно, що вже у вересні 1944 р. вище 
політичне керівництво країни нагадало членам партії про необхід-
ність «посилення антирелігійної пропаганди шляхом пропаганди 
наукового світогляду», а у постанові 1945 р. – з метою активізації 
боротьби з пережитками минулого – зажадало повної мобілізації 
зусиль і засобів масової інформації113. 

Значно відвертіше про подібні речі йшлося в «Закритому листі 
ЦК КП(б)У з питань релігії», надісланому 1945 р. партійним орга-
нізаціям республіки. Застерігаючи їхніх керівників від втручання у 

                                                 
111 Державний архів Російської Федерації (далі – ДАРФ). – Ф. 6991. – Оп. 2. – 

Спр. 1. – Арк. 2. 
112 Там само. – Арк. 38. 
113 Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в ХХ веке. – М.: 

Республика, 1995. – С. 256. 
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внутрішньоцерковні справи та підкреслюючи, що питання свободи 
сумління гарантовані Конституцією, ЦК КП(б)У водночас 
наголошував: «Наша партія і уряд не змінювали свого ставлення до 
релігії і церкви, а в ході Вітчизняної війни церква змінила своє 
ставлення до радянської держави і, оскільки церква у своїй 
діяльності ставить за мету надати допомогу нашому народу в 
боротьбі за остаточний розгром гітлерівської Німеччини.., тому й 
радянська громадськість, радянська держава, по суті, оцінюють 
цей бік діяльності церкви.. 

Але ми, комуністи, ні на хвилину не повинні забувати, що 
ідеологія церкви суперечить нашому науковому марксистсько-
ленінському світогляду, що вона глибоко реакційна і в кінцевому 
підсумку повинна бути подолана»114. 

Загалом же в перші повоєнні роки в стосунках держави та 
Церкви, у ставленні до служителів культу й віруючих зберігалися 
тенденції щодо їх нормалізації. Радянський уряд дедалі активніше 
робив ставку на Руську православну церкву як на засіб досягнення 
своїх зовнішньополітичних цілей.  

Наслідком політики лібералізації у релігійно-церковній сфері 
були й суттєві зміни в інституційній мережі РПЦ. Відкриття 
духовно-пастирських курсів, відновлення діяльності монастирів та 
культових приміщень правили за реальні ознаки життєдіяльності 
Церкви повоєнних років. Попри діючу на той час досить жорстку 
систему державної реєстрації за поданням Ради у справах РПЦ 
уряд СРСР з 1943 р. по березень 1948 р. видав дозвіл на відкриття 
1297 православних церков і молитовних будинків115. 

Політика Москви щодо релігії й церкви в Україні у повоєнний 
період мала свої особливості та суттєві відмінності, що зумовлюва-
лися низкою обставин і, не в останню чергу, тими істотними 
змінами, які відбулися в релігійному житті після Другої світової 
війни. Йдеться про зростання релігійності населення, збільшення 
кількості віруючих, спонтанне відродження релігійного життя під 
час окупації на східних теренах, відновлення церков, майже повні-
стю знищених режимом у передвоєнні роки, приєднання західно-
українських земель з їхніми численними й добре організованими 
                                                 

114 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1641. – Арк. 28–29, 30. 
115 Російський державний архів новітньої історії (далі – РДАНІ). – Ф. 5. – 

Оп. 16. – Спр. 669. – Арк. 8. 
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греко-католицькими та православними парафіями, традиційно 
поширеними в регіоні сектантськими об’єднаннями та церковними 
організаціями етнічних груп. 

Ідеологи нацизму, з презирством ставлячись до всього слов’ян-
ського, сприймаючи православ’я лише як «барвистий етнографічний 
ритуал», все ж були змушені проголосити політику «захисту хрис-
тиянської культури, віри та церкви від більшовизму» на окупованій 
території. Крім того, що «захист» цей зводився до всебічного 
контролювання новою владою відновленого церковного життя, а 
підтримка українського релігійного націоналізму в особі Українсь-
кої греко-католицької та Української автокефальної православної 
церков обмежувалась їхнім використанням для послаблення 
російського впливу, практика окупаційного режиму суб’єктивно 
сприяла відродженню православних громад та поверненню в їхнє 
користування храмів, вилучених державою для «господарських та 
культурно-освітніх потреб» ще в 1920–1930 роках. 

Звичайно, що сформована за таких обставин мережа православ-
них інституцій в Україні мала бути негайно піддана «критичному 
перегляду» та «упорядкуванню» з боку владних структур. Ефектив-
ним інструментом відсепарування «неблагонадійних та нейтралі-
зації небажаних тенденцій» у релігійній практиці стала процедура 
обліку та реєстрації храмів, релігійних громад і духівництва, розпо-
чата в УРСР у середині 1944 р. На цей час у 14 областях республіки 
(за неповними даними) було взято на облік 2 533 церкви патріаршої 
орієнтації, 98 – обновленської, 97 – автокефальної, 2 597 діючих і 
131 недіючий храми, а також 2 484 священики, 298 дияконів і 771 
псаломник116. На початок 1945 р. картина істотно змінилася – на 
обліку перебувало вже 5 739 храмів патріаршої юрисдикції, 38 обно-
вленських, 36 автокефальних приходів та 423 недіючих, 4 073 
священики, 331 диякон, 1 848 псаломників. Водночас, із загальної 
кількості взятих на облік було зареєстровано лише 1 900 храмів117.  

Громадам «небажаних» течій під різними приводами відмов-
ляли в реєстрації, без чого самостійна діяльність приходів та їх 
настоятелів кваліфікувалася як протизаконна і переслідувалася в 

                                                 
116 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України 

(далі – ЦДАВО України). – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 3. – Арк. 12. 
117 Там само. – Арк. 42, 69, 73. 
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адміністративному порядку. Як засвідчують архівні документи, 
протягом 1944–1949 рр. за рішеннями місцевих органів влади і 
погодженням з РСРПЦ у республіці закрито 208 храмів та молито-
вних будинків, а 394 релігійні громади знято з реєстрації як такі, 
що «самоліквідувалися» внаслідок вилучення з їхнього вжитку 
культових споруд, що раніше використовувалися державними 
установами118. 

Та навіть за таких обставин в Україні на 1 січня 1946 р. 
налічувалося 6 242 діючі церкви. На 1 жовтня 1949 р. цей показник 
зріс до 9 186 одиниць, як правило, за рахунок «возз’єднання» 
парафій Української греко-католицької церкви з РПЦ (протягом 
1944–1947 рр. у республіці з дозволу союзного уряду відкрито 
було лише 48 нових храмів)119. Саме на 1949 р. припадає рекордна 
кількість діючих в Україні церков і молитовних православних 
храмів (63 % від їх загальної кількості в СРСР), мережа яких у 
наступні роки неухильно скорочувалася120. 

Кампанія «упорядкування» релігійного комплексу України, яка 
активно велася у перші повоєнні роки, супроводжувалася відвертим 
переслідуванням національних УГКЦ та УАПЦ. Звинувачення у 
підпорядкованості «профашистському» Ватиканові, ідейній та мо-
ральній підтримці «буржуазно-націоналістичного підпілля» унемож-
ливлювали подальше самостійне функціонування досить впливової 
Української греко-католицької церкви. Маючи на меті фактичне 
знищення потужного греко-католицького анклаву, відрив його від 
Ватикану і розчинення в структурі РПЦ шляхом т.зв. «возз’єднання» 
та утворення на базі останньої повністю підконтрольної владі 
релігійної організації, режим у примусовому порядку зорганізував 
Львівський церковний собор 1946 р., рішеннями якого УГКЦ була 
«саморозпущена», а всі єпископи, які відмовилися від участі у ньому 
– репресовані. У досить скрутній ситуації опинилася й відроджена 
під час Другої світової війни Українська автокефальна православна 
церква. Ієрархія УАПЦ змушена була виїхати в еміграцію, частина 
                                                 

118 ЦДАВО України. Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 65. – Арк. 76. 
119 Гордун Сергий. Русская Православня Церковь в периоде с 1943 по 1970 год / 

С. Гордун // Журнал Московской Патриархии. – 1993. – № 1. – С. 45. 
120 ЦДАГО України. – Ф. 1 – Оп. 23. – Спр. 1639. – Арк. 166; оп. 24. – Спр. 12. 

– Арк. 40; Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України 
(далі – ЦДАМЛМ України). – Ф. 127. – Оп. 1. – Спр. 321. – Арк. 1–2. 
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духовенства Церкви, пройшовши процедуру «очищення» право-
слав’я» від прихильників автокефалії та послідовників митрополита 
Полікарпа (Сікорського), «возз’єдналася» з РПЦ. Інші ж, не витри-
мавши перевірки на політичну лояльність, отримали відповідні 
терміни заслання. Таким чином, поставлені поза законом УГКЦ та 
УАПЦ поступалися місцем адміністративно керованій Московською 
патріархією Руській православній церкві, за посередництва якої 
здійснювалися великодержавні плани цілеспрямованого нищення 
духовних коренів українського народу, русифікації українського 
православного простору. 

Особливою пильністю відзначалися заходи імперського цен-
тру в ставленні до громад, створених етнічними групами населення 
України, протестантських релігійних об’єднань та інших церков-
них утворень, що перебували у віданні Ради в справах релігійних 
культів при Раднаркомі (Раді Міністрів) СРСР. Їхній реєстрації та 
офіційному державному визнанню передувала активна й копітка 
діяльність контролюючих органів щодо встановлення справжнього 
«політичного обличчя» та позиції, якої дотримувалися вони за 
часів окупації, ступеня лояльності до політики радянської влади. 

Як засвідчують архівні документи, досить активно до контролю 
й нагляду за процесами, що відбувалися в етноконфесійній сфері, 
долучалися спецоргани республіки. Так, на підставі аналізу інфор-
маційного звіту уповноваженого РСРК при РНК СРСР по Українсь-
кій РСР за травень–червень 1945 р., здійсненого за особистим 
дорученням секретаря ЦК КП(б)У та голови РНК УРСР М. Хру-
щова, народний комісар держбезпеки Української РСР С. Савченко 
надіслав до ЦК КП(б)У відповідні висновки щодо здійснення ряду 
заходів. Вони, зокрема, передбачали: 

— посилення роботи з обліку громад різних релігійних органі-
зацій й завершення їхньої реєстрації до кінця 1945 р.; 

— облік релігійних громад і груп антирадянських сект, їхніх 
керівників та передачу матеріалів на них до органів НКДБ для 
вжиття відповідних заходів; 

— заборону реєстрації громад і монастирів Римо-католицької 
церкви до возз’єднання Греко-католицької церкви з православною; 

— виявлення реальної кількості віруючих поляків католиць-
ких громад у зв’язку з їхнім від’їздом до Польщі та закриття у 
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відповідних місцях костьолів чи передачу їх у користування 
«лояльним щодо радянської влади церковним організаціям»; 

— передачу органам КДБ наявних матеріалів стосовно фактів 
антирадянських проявів чи відмови від військової повинності з 
боку представників релігійних громад; 

— заборону практики урочистих водних хрещень сектантів; 
— домагання повсюдного об’єднання громад «євангельських 

християн» і «баптистів» та підпорядкування їх Всесоюзній раді 
євангельських християн і баптистів (ВРЄХ і Б); 

— активізацію дій партійних, комсомольських і громадських 
організацій з метою «обробки й відриву молоді від впливу 
сектантів»; 

— запровадження штрафних санкцій щодо релігійних громад, 
у приміщеннях яких проводилися спеціальні дитячі зібрання з 
метою пропаганди релігійного вчення; 

— посилення роботи по лінії органів КДБ щодо виявлення і 
застосування репресивних дій щодо організаторів і керівників 
антирадянських нелегальних релігійних організацій121. 

Виконуючи вищезгадані директиви спецорганів республіки, 
уповноважений РСРК в УРСР у листі на адресу обласних уповно-
важених від 4 квітня 1946 р. ставив завдання термінового здійснен-
ня детального обліку всіх діючих громад, не видаючи служителям 
культу офіційних довідок про їхню реєстрацію. Особливо бажаним 
вважалося виявлення тих громад, які діяли нелегально, здійсню-
ючи релігійні обряди в приватних будинках. Громади, які здійсню-
вали моління у приватних помешканнях, реєстрації не підлягали122. 

До подібних профілактичних та упереджувальних дій радянсь-
кий режим вдавався стосовно всіх етнорелігійних об’єднань і культів. 
Важливо, що їхнім завданням було не лише з’ясування реальної 
картини поліконфесійного простору України, але й розробка на цій 
основі конкретних запобіжних заходів, спрямованих на стримування 
активності релігійних громад, скорочення їхньої мережі і навіть лікві-
дацію небажаних церковних угруповань. В інформаційному звіті 
апарату Ради в справах релігійних культів при РМ СРСР в УРСР за 
квітень–червень 1947 р. кількісне скорочення релігійних громад 
                                                 

121 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1639. – Арк. 87–90. 
122 Державний архів Вінницької області (далі – ДАВінО). – Ф. 2700. – Оп. 19. – 

Спр. 30. – Арк. 36 зв. 
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визначалося як найголовніше і найважливіше завдання. «Проведен-
ням цієї роботи, – зауважував уповноважений Ради по УРСР П. Віль-
ховий, – ми намагаємося скоротити мережу релігійних громад – 
розплідників релігійно-містичної пропаганди серед населення, 
вживаючи заходів до недопущення штучного організаційного зміц-
нення громад». З-поміж такого роду «розплідників» виявилися 62 
римо-католицьких костьолів, 1 греко-католицька, 2 лютеранських, 1 
вірменська та 1 євангельсько-реформатська церква, 9 синагог, 12 мо-
литовних будинків євангельських християн-баптистів та 4 – адвен-
тистів сьомого дня, які впродовж 1946 – першої половини 1947 рр. 
були закриті за рішенням союзних органів. Загалом же за цей період 
припинили своє функціонування 94 культові споруди, а клопотання 
про відкриття 21 були відхилені123. 

Як бачимо, певна лібералізація державно-церковних взаємин, 
характерна для політичного курсу Москви перших повоєнних років, 
аж ніяк не стосувалася його здійснення на українських теренах. 
Навпаки, широкомасштабні заходи щодо «коригування» спонтанно 
сформованої за часів окупації мережі релігійних згромаджень різних 
культів мали своїм наслідком істотне скорочення релігійних інсти-
туцій в Україні, запровадження жорсткого державного контролю за 
їхнім подальшим існуванням. 

Перші зміни у ставленні режиму до Руської православної 
церкви стали помітними вже в 1947 р. Практично вичерпавши мож-
ливості щодо розширення свого впливу в сфері зовнішньої політики, 
Церква перестала цікавити владу. Провал планів Московської 
патріархії очолити світове православ’я, що став очевидним після 
святкувань 500-річного ювілею автокефалії РПЦ, призвів до упо-
вільнення процесу нормалізації державно-церковних відносин і 
поступового повернення до політики боротьби з релігією і Церквою. 

У 1947 р. знову з’являється прагнення відродити практично 
згорнуту атеїстичну пропаганду. Й. Сталін не міг ігнорувати 
позицію частини партійних кадрів щодо «необхідності рішучої 
антирелігійної боротьби». 

Висунувши в 1947 р. на посаду секретаря ЦК КПРС М. Сус-
лова, він радив йому «не забувати про атеїстичну пропаганду серед 
народу», відзначивши в той же час, що це питання зараз не є 

                                                 
123 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4555. – Арк. 358. 
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найголовнішим124. У квітні 1947 р. згідно з постановою Ради Міні-
стрів СРСР було створено Всесоюзне товариство з поширення 
політичних і наукових знань, якому передавалися функції лікві-
дованої Спілки войовничих безбожників125. Саме тоді з’явилися й 
перші публікації, спрямовані проти релігії та церкви, в офіційній 
радянській пресі. 

На травневому (1948 р.) пленумі ЦК КП(б) України та ХVI 
з’їзді КП(б) України (січень 1949 р.) про необхідність подолання 
релігії знову заговорили відкрито. Однак замість ідейних дискусій 
боротьбу з релігією було перенесено у площину переслідувань та 
утисків духовенства, закриття храмів тощо. 

На нараді обласних уповноважених, що відбулася в Києві 14–
15 грудня 1948 р. за участі голови РСРПЦ Г. Карпова, було по-
ставлено завдання «інвентаризації» релігійно-церковного життя: 
визначення церковної мережі з урахуванням тих громад, що були 
створені на окупованих територіях; з’ясування питань про наяв-
ність чи відсутність священиків у парафіях; вивчення складу ду-
ховенства, особливо висвячених у період окупації; встановлення 
кількості храмів і молитовних будинків, які «не мають достатніх 
підстав» для свого існування тощо126. Перехід до нової політики, 
насамперед, призвів до скорочення релігійної мережі РПЦ в 
Україні, зменшення кількості служителів православного культу. 

Таким чином, в останні роки життя Й. Сталіна державні 
органи взяли на озброєння тактику поступового обмеження впливу 
РПЦ за збереження зовні доброзичливого ставлення до неї. 

Не зазнала істотних змін, порівняно з попереднім періодом, 
політика щодо громад інших релігійних культів. Проведена впро-
довж 1945–1947 рр. робота з «регулювання діяльності релігійних 
організацій», як засвідчує подальший перебіг подій, мала лише під-
готовчий характер і повинна була забезпечити підґрунтя для реалі-
зації більш масштабних планів нищення антиімперської, духовної 
опозиції. Щоб якомога повніше уявити собі весь спектр визначених 
в них проблем, їхній зміст та методи розв’язання, звернемося до 

                                                 
124 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущове 

(Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах). – С. 341. 
125 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 30. – Спр. 647. – Арк. 1, 2. 
126 Там само. – Оп. 23. – Спр. 5667. – Арк. 31. 
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інформаційного звіту уповноваженого Ради в справах релігійних 
культів при РМ СРСР по УРСР за IV квартал 1947 р., де викладалися 
«найбільш серйозні державні завдання» в роботі з культами: 

— розробка та підготовка матеріалів до плану заходів у 
сприянні возз’єднанню Греко-католицької церкви в Закарпатській 
області з Руською православною церквою; 

— реєстрація Римо-католицької церкви в Україні, вивчення 
соціально-політичного обличчя і політичних настроїв ксьондзів та 
активу віруючих католиків; 

— повсякденне глибоке вивчення внутрішніх процесів у житті 
релігійно-сектантських громад і форм їхньої релігійної пропаганди 
в найхарактерніших районах та областях України; 

— постійний нагляд і боротьба з націоналістичними проявами 
в релігійних громадах, зокрема, юдейського віросповідання; 

— повсякденна увага питанням припинення антигромадських 
проявів у сектантських громадах адвентистів сьомого дня; 

— аналітична робота з вивчення соціально-політичного 
обличчя пресвітерського складу та активу сектантських громад; 

— вивчення ксьондзів Римо-католицької церкви в площині 
виявлення осіб для організації Автокефальної римо-католицької 
церкви в Україні (з метою відриву її від Ватикану); 

— перегляд кадрів пресвітерського складу з метою усунення 
від керівництва громад політично неблагонадійних осіб; 

— проведення роботи щодо кількісного стискування 
релігійно-сектантських громад; 

— вивчення спаду чи піднесення релігійної активності й 
настроїв127. 

Перебіг процесів, що мали місце у релігійному житті Донбасу 
перших повоєнних років, визначався виключно настановами 
директивних союзних та республіканських органів і загалом харак-
теризувався тенденціями, притаманними для України в цілому. 

Так, за даними уповноваженого РСРПЦ К. Чорноморченка у 
Сталінській області станом на 1 січня 1944 р. було взято на облік 
232 церкви та молитовні будинки православного культу, з яких 

                                                 
127 Войналович В. Наступ на етноконфесійні осередки як один із засобів 

здійснення національної політики в Україні (друга пол. 40-х – 50-ті роки ХХ ст.) / 
В. Войналович // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 1997. – № 1 /2. – С. 215. 
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215 – зареєстровано на 1 січня 1946 р. Найбільша кількість 
діючих православних громад була зафіксована у містах Сталіне 
(13), Жданов (сучасний Маріуполь) (10), Макіївка (9), Горлівка 
(6), а також Ольгинському (14), Амвросіївському, Волнова-
ському, Красно-Лиманському, Маріїнському (по 12) районах. З 
роками мережа православних парафій в області неухильно скоро-
чувалася і на 1 січня 1950 р. становила 199 громад. Тенденції щодо 
звуження православного комплексу у цей період були характер-
ними і для Ворошиловградської області (від 126 згромаджень на              
1 січня 1946 р. до 121 парафії на початок 1950 р.)128. 

Етноконфесійний ландшафт регіону був широко представлений 
і громадами культів, які легалізовувались у своїй діяльності та 
перебували у віданні Ради у справах релігійних культів. Зокрема, 
активною підтримкою віруючих-протестантів Ворошиловградської 
області користувалися громади євангельських християн-баптистів 
(ЄХБ). У 30 функціонуючих в області на кінець 1945 р. згромаджен-
нях ЄХБ налічувалося близько 10 000 вірних, 29 пресвітерів і один 
благовісник. Найчисельніші об’єднання євангельських християн 
баптистів діяли на той час у Лисичанську (4 молитовні будинки), 
Попасній (3), Краснодонському (2), Рубіжанському, Старобіль-
ському, Красно-Луцькому і Свердловському районах. В області була 
зареєстрована також і одна громада адвентистів сьомого дня (АСД), 
серед членів якої переважали українці. У Сталінській області на 
1946 р. функціонувало 84 громади ЄХБ, а на початок 1953 р. – 103 
релігійні громади ЄХБ, АСД та старообрядців129. 

З особливою гостротою у перші повоєнні роки постало питан-
ня про подальшу долю культових споруд, відкритих у часи окупа-
ції для відправлення віруючими релігійних обрядів. Користуючись 
тим, що з цією метою нерідко використовувалися приміщення ко-
лишніх громадських і державних установ (клуби, школи, магазини, 
                                                 

128 Луковенко І.Г. Радянська держава і Російська православна церква на 
Донеччині у 1943–1964 роках. – С. 86, 87, 88; ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – 
Спр. 1639. – Арк. 166; оп. 24. – Спр. 12. – Арк. 40; ЦДАМЛМ України. – Ф. 127. – 
Оп. 1. – Спр. 321. – Арк. 1–2. 

129 Онищук О.О. Відродження релігійного життя на Луганщині в роки Великої 
Вітчизняної війни. – С. 88; Гіцевич В.С. Місце релігії у повсякденному житті 
населення Донбасу в 1953–1985 роках / В.С. Гіцевич // Історичні і політологічні 
дослідження. – 2013. – № 1 (51). – С. 198. 
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музеї тощо), місцеві власті настійно вимагали у віруючих зали-
шити їх. До прикладу, у Сталінській області близько 60 % церков 
розміщувалось у колишніх державних і громадських спорудах. Го-
лови колгоспів і сільських рад, директори підприємств, не чекаючи 
вказівок з центру, керуючись власними практичними інтересами і 
потребами, широко застосовували методи «вигнання» релігійних 
громад з освоєних ними приміщень. Так, з 1 листопада 1943 р. до 
1949 р. місцевою владою Донеччини було вилучено у віруючих 
102 приміщення (16 колишніх церковних та 86 громадських). У 
Ворошиловградській області подібні дії набирали характеру 
жорстких адміністративних кампаній, які нерідко супроводжували-
ся викиданням предметів церковного майна на вулицю, забороною 
духовенству відправлення богослужіння з погрозами притягнення 
до адміністративної та кримінальної відповідальності130. 

Варто зазначити, що функціонування релігійного комплексу 
регіону, як і в Україні в цілому, відбувалося в умовах суцільних 
порушень законності з боку місцевої влади, які виявлялися у 
вилученні храмів та інших приміщень у релігійних громад, 
значному обмеженні релігійної діяльності, непомірному обкла-
данні служителів культу податками, примушуванні духовенства до 
підписки на позику державного займу, відмовах дітям священиків 
у вступі до вузів, образі релігійних почуттів віруючих тощо. 
Нерідко адміністрування межувало з відвертим свавіллям. 

До того ж, згадані вище релігійні культи, занесені до держав-
ного реєстру та легалізовані у своїй діяльності, далеко не повною 
мірою відображали справжнє розмаїття етноконфесійного 
ландшафту Донбасу. Ряд релігійних організацій і формувань, 
віровчення яких «будувалися на ворожій державі основі» чи 
містили «бузувірські способи моління, що завдавали шкоди 
здоров’ю і життю віруючих», не підлягали реєстрації і фактично 
позбавлялися права на існування та переслідувались адміністра-
тивними органами. До таких релігійних об’єднань були віднесені 
прибічники «церковно-монархічного підпілля» – істинно-право-

                                                 
130 Одинцов М.И. Русская православная церковь накануне и в эпоху ста-

линского социализма. 1917–1953 гг. – С. 318, 319; Луковенко І.Г. Радянська 
держава і Російська православна церква на Донеччині у 1943–1964 роках. –            
С. 251, 252. 
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славні християни та віруючі Істинно-православної церкви, секти 
п’ятидесятників, ієговістів, адвентистів-реформістів, мальованці 
та ряд інших релігійних течій і напрямів131. 

Особливою опозиційністю щодо радянської влади та її заходів 
відзначалися релігійні течії, які свого часу не сприйняли обно-
вленську церкву і надалі залишалися на позиціях патріарха Тихона. 
Серед них – прихильники ІПЦ, істинно-православні християни 
(ІПХ), іоаніти (послідовники священика Іоана Кронштадського), 
підгорнівці, які сповідували вчення монаха Стефана Підгорного.  

Об’єднання іоанітів у перші повоєнні роки були виявлені у 
Ворошиловграді, Старобільському, Сватівському та Кремінському 
районах області і налічували близько 100 осіб-активістів. Осередки 
іоанітського підпілля функціонували і на території Сталінської об-
ласті, зокрема, в містах Макіївка, Костянтинівка, Красноармійськ, 
у ряді населених пунктів Велико-Янисольського району. 

Активну самвидавничу справу у кінці 1940-х – на початку 
1950-х рр. розгорнули лідери молодіжної групи істинно-пра-
вославних християн Краснодонського району Ворошиловградської 
області Г. Цимбал і П. Сорокін. У той же час, у краї поширюється 
процес створення підпільних «монастирків» ІПХ. Організатором 
одного із них у Камброді, передмісті Ворошиловграда, став трид-
цятип’ятирічний П. Зебзєєв. Постриг вірних здійснював колишній 
насельник Афонського монастиря Никострат Кожушко. Більше 200 
осіб – прибічників ІПЦ, яких очолював М. Сидоров, було виявлено 
у Ворошиловграді, Алчевському, Слов’яносербському, Боково-
Антрацитівському та інших районах області. 

Одна з найбільш чисельних організацій підгорнівців, при якій 
діяв підпільний монастир, функціонувала у м. Артемівськ Ста-
лінської області. У м. Ворошиловськ (сучасний Алчевськ) Вороши-
ловградської області на металургійному заводі ім. Ворошилова 
підпільно існувала громада Свідків Єгови, яка налічувала близько 
20 членів, головним чином, з-поміж робітників, мобілізованих із 
західних областей України132. 
                                                 

131 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 314. – Арк. 22. 
132 Онищук О.О. Відродження релігійного життя на Луганщині в роки Великої 

Вітчизняної війни. – С. 87, 88; Лугова О.В. Боротьба з релігійним підпіллям на 
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Однією з найсерйозніших проблем у партійно-радянській 
політиці щодо протестантів була мінімізація децентралізації 
управління пізньопротестантськими рухами, яка (децентралізація) 
робила протестантські громади менш вразливими для державного 
тиску й суттєво зменшувала можливість контролю над віруючими 
та маніпуляціями ними. Першим серйозним кроком, що став інди-
катором змісту «протестантської» політики, яка спрямовувалася 
на підвищення рівня контрольованості державою над громадами 
віруючих та їхнім керівництвом, стало зініційоване й реалізоване 
владою об’єднання союзів баптистів та євангельських християн в 
один союз. У жовтні 1944 р. на нараді обох церков, про яку, що 
показово, навіть повідомило ТАРС133, представники баптистів і 
євангельських християн вирішили створити єдиний Союз єванге-
льських християн і баптистів на чолі зі спільним керівним орга-
ном – Всесоюзною радою євангельських християн і баптистів 
(ВРЄХБ). Проте далеко не всі віруючі погодилися з таким об’єд-
нанням. Особливо це стосувалося баптистів, менше представлених 
у керівних органах нового Союзу. Тому в середині 1940-х рр. 
виникає рух «чистих баптистів», які не визнали об’єднання 1944 р. 
Їхні представники почали вести роботу в громадах Сталінської, 
Ворошиловградської, Запорізької, Дніпропетровської та ряду 
інших областей України. Протести нуртували також у середовищі 
євангельських християн. Часом релігійні громади відверто засу-
джували своїх духовних пастирів, які, виконуючи розпорядження 
властей, не брали до уваги їхніх релігійних переконань134. 

Утім, досвід штучного об’єднання, який відкрив надійніші 
можливості для контролю за громадами та маніпулювання їхніми 
лідерами, був визнаний режимом задовільним. У серпні 1945 р. цей 
досвід було застосовано під час реалізації більш складного завдан-
ня – приєднання до Союзу ЄХБ п’ятидесятників (християн віри 
євангельської – ХВЄ). Входження до Союзу надавало п’ятидеся-
тницьким громадам легального статусу й певною мірою звільняло 
їхніх членів від безперестанних гонінь та арештів учасників моли-
товних зборів. Але ціна цього полегшення для дуже багатьох 

                                                                                                            
Донеччині після Великої Вітчизняної війни / О.В. Лугова // Наука. Релігія. Сус-
пільство. – 2012. – № 1. – С. 22. 

133 Известия. – 1944. – 10 ноября. 
134 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 4. – Спр. 351. – Арк. 31. 
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віруючих і релігійних лідерів видавалася неприйнятною. П’яти-
десятники мали дуже істотні догматичні й обрядові відмінності від 
євангельських християн і баптистів, відмова від яких означала, по-
суті справи, розрив з фундаментальними засадами п’ятидеся-
тницької віри й принциповими формами її вираження. Попри 
згадані обставини Рада у справах релігійних культів при РНК 
СРСР в УРСР взяла чіткий курс на заборону реєстрації християн 
віри євангельської, застосування максимально прискорених заходів 
для їхнього об’єднання з громадами євангельських християн і 
баптистів і, як наслідок, – забезпечення всебічного контролю над 
п’ятидесятниками, а з часом – і розчинення їх в євангельсько-
баптистській масі. Таким чином, партійно-державний апарат й 
органи держбезпеки зосередилися на реалізації стратегії, якої не 
наважувалися здійснювати синодальні органи та Міністерство 
внутрішніх справ Російської імперії, котре опікувалося сектантами. 
З цього часу проблема приєднання та асиміляції п’ятидесятників 
залишалася головною проблемою діяльності влади в політиці щодо 
них впродовж усього радянського періоду.  

Унаслідок ініційованих владою баптистсько-п’ятидесят-
ницьких переговорів 24 серпня 1945 р. представники ВРЄХБ та 
християн віри євангельської підписали так звану Серпневу угоду 
(«Про об’єднання з євангельськими християнами й баптистами в 
один союз»), за якою п’ятидесятники йшли на суттєві догматичні 
поступки, що означало не об’єднання, а однозначну асиміляцію 
останніх135. 

Опір «об’єднавчій» акції з боку християн віри євангельської 
зростав досить інтенсивно. У 1948 р. п’ятидесятницькі єпископи 
зібралися на таємний з’їзд у Дніпродзержинську Дніпропет-
ровської області для обговорення дій, пов’язаних з координацією 
протидії дискримінації християн віри євангельської у складі Союзу 
ЄХБ. Усіх учасників з’їзду було заарештовано. Водночас, влада 
чинила гранично жорсткий тиск на п’ятидесятницьких лідерів, які 
повинні були стати головними агентами процесу об’єднання та 
асиміляції християн віри євангельської. 

                                                 
135 Войналович В.А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних 

інституцій в Україні 1940–1960-х років: політологічний дискурс / В.А. Война-
лович. – К.: Світогляд, 2005. – С. 507. 
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Однак і тиск державних контролюючих органів, і викорис-
тання авторитету лідерів п’ятидесятницького руху розбивалися об 
непоступливість загалу віруючих. За інформацією обласних 
уповноважених РСРК, на початок 1951 р. з громадами ЄХБ 
злилися 365 церков ХВЄ з кількістю віруючих 17 660 осіб, а невоз-
з’єднаними залишилось 305 громад, які налічували 8 527 членів. 
По Ворошиловградській області до громад ЄХБ увійшли 7 об’єд-
нань ХВЄ зі 126 віруючими (відомості про кількість громад 
п’ятидесятників, що не приєдналися – відсутні), а по Сталінській – 
відповідно 12 (58 членів) та 21 (554 віруючих)136. 

Результати роботи місцевих радянських та правоохоронних 
органів з об’єднання було визнано незадовільними. Відповідно, 
уповноважений у справах релігійних культів в Україні П. Вільхо-
вий у листі до голови РСРК при Раді Міністрів СРСР висловлював 
прагнення до більш жорсткої «п’ятидесятницької» політики і рішу-
чого посилення в ній репресивної складової. Взагалі П. Вільховий 
демонстрував винятково вороже ставлення до п’ятидесятників і 
досить часто характеризував їх не інакше як ворожі антирадянські 
організації. 19 червня 1952 р. він прямо закликав РСРК «подати 
сигнал до рішучого наступу на п’ятидесятництво»137. 

З метою регулювання процесами, що відбувалися у релігійні 
сфері суспільного життя, забезпечення максимальної одноманітності 
інституційної складової релігійного комплексу партійно-державним 
апаратом, окрім суто адміністративних, широко застосовувались й 
специфічні методи, реалізацією яких опікувалися репресивно-
каральні органи. Робота спецорганів щодо ліквідації антирадянських 
формувань серед церковників і сектантів на ще донедавна окупо-
ваних землях України особливо активізувалася з часу відновлення 
Народного комісаріату державної безпеки – НКДБ УРСР (14 квітня 
1943 р.), якому були передані функції оперативного обслуговування 
«церковної лінії». На визволених територіях заходи «по церковній 
лінії» спрямовувалися на розшук «організованого антирадянського 
підпілля» серед православного духовенства «патріаршої орієнтації» 
(тобто РПЦ) і виявлення «націоналістичного підпілля» серед 
священства Української автокефальної православної церкви; розшук 
у релігійному середовищі осіб, які активно співпрацювали зі спец-

                                                 
136 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 4. – Спр. 67. – Арк. 101. 
137 Там само. – Спр 94. – Арк. 42. 
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службами окупантів; залучення оперативних джерел серед церков-
ного й сектантського активу для запобігання появі нелояльних до 
влади нелегальних організацій138. 

Уже у 1944–1945 рр. з’явилася низка директив наркома держ-
безпеки УРСР С. Савченка, які визначали пріоритети агентурно-
оперативної роботи за конкретними напрямами конфесійного 
сектору. Зокрема, директива НКДБ УРСР № 45/с від 28 січня 1944 р. 
«Про роботу по сектантах» націлювала на створення «оперативних 
позицій» НКДБ серед активу «сект». На припинення діяльності 
«диких» приходів, які не бажали підпорядковуватися єпископату 
РПЦ (підгорнівці Слобожанщини і Донбасу, прокоп’євці Півдня 
України та ін.), скеровувала директива № 1328/с від 22 липня 1944 р. 
Органам НКДБ ставилося завдання «церковну опозицію ліквідувати 
шляхом невідкладних арештів активу», «дикі» приходи «компро-
метувати перед вірними»139. 

Вістря оперативно-розшукових та репресивних заходів НКДБ 
УРСР, зокрема їх управлінь у Ворошиловградській та Донецькій 
областях, спрямовувалися насамперед проти релігійних організа-
цій так званого «церковно-монархічного підпілля», представленого 
ІПЦ та істинно-православними християнами. За даними спецслужб 
в УРСР діяло не менше 21 нелегального осередку ІПЦ із понад 500 
учасниками. До червня 1945 р. НКДБ УРСР та їх місцеві органи 
ліквідували 13 із них, заарештувавши 178 віруючих, серед яких 
було виявлено і «пособників окупантів» та учасників захоплення 
православних храмів у Сталінській та Ворошиловградській облас-
тях. У ході централізованої оперативної розробки «Острів» спец-
органи виявили розгалужене іоанітське підпілля у Києві, Дніпро-
петровській, Сталінській, Ворошиловградській (лише в останній 
налічувалося понад 200 адептів) та інших областях (близько 30 
осередків). В оперативну розробку взято понад 250 учасників 
«секти», значна частина з яких була репресована. Серед них – і 
лідер іоанітів у Ворошиловградській області М. Сидоров140.  

                                                 
138 Вєдєнєєв Д.В. Релігійні конфесії України як об’єкт оперативної розробки 

німецьких і радянських спецслужб (1943–1945 рр.). – С. 121. 
139 Там само – С. 122. 
140 Там само. – С. 123. 
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Під оперативним контролем спецорганів постійно перебували 
віруючі та актив протестантських конфесій, зокрема, баптисти і 
п’ятидесятники. У січні 1946 р. було засуджено активістів громади 
баптистів с. Микитівка Антрацитівського району Ворошиловград-
ської області. 19 серпня 1946 р. Сталінським обласним судом до        
7 років виправно-трудових таборів з позбавленням прав на 3 роки 
та конфіскацією майна як «проповідника та організатора нелега-
льного антирадянського сектантського угруповання п’ятидесятни-
ків» засуджено М. Зулідова, електрослюсаря шахти ім. Орджоні-
кідзе м. Макіївка Сталінської області. За відмову скласти військову 
присягу через релігійні переконання 1945 р. було ув’язнено щойно 
призваного до армії дев’ятнадцятирічного п’ятидесятника М. Лев-
чука. Всього ж на Донеччині у повоєнні роки органами держбез-
пеки було незаконно репресовано 107 баптистів і п’ятидесятників. 
Під прицілом спецорганів перебували також Свідки Єгови, хлисти 
та інші нелегальні релігійні об’єднання, котрі дотримувалися 
виразно антирадянських поглядів. Зокрема, за належність до під-
пільної секти «Новий Ізраїль», яка вийшла з хлистівської общини, 
було піддано репресіям 5 осіб, що проживали у м. Сталіне141. 

Жорстко переслідували послідовників релігійної організації 
Свідки Єгови, громади якої виникли в західних областях України в 
1920–1930 рр. По суті, ця конфесія весь час була заборонена, пере-
бувала в глибокому підпіллі, а більшість її членів піддавали репре-
сіям. Зв’язок громад Свідків Єгови зі своїм центром у США був не-
порушним і добре налагодженим, його настанови й віроповчальні 
приписи – обов’язковими й неоскарженими, що ставило Свідків 
Єгови з точки зору органів держбезпеки до лав особливо небезпе-
чних агентів Заходу й стимулювало концентрацію на «єговістській 
лінії» відповідних ресурсів. Нарешті, великі апокаліптичні очіку-
вання, виразна релігійна призма сприйняття дійсності робили 
Свідків Єгови несумісними з партійною системою індоктринації і, 
з точки зору радянських пропагандистів, «невиправними». 

Усе це привело до висновку радянських властей про те, що 
Свідки Єгови не зможуть вписатися в радянську дійсність. 19 лютого 

                                                 
141 Лугова О.В. Боротьба з релігійним підпіллям на Донеччині після Великої 

Вітчизняної війни. – С 20, 21; Куромія Г. Свобода і терор у Донбасі. Українсько-
російське прикордоння, 1870–1990-ті роки. – С. 463, 464. 



   Релігійний чинник етнополітичних процесів на Донбасі...  102 

1951 р. міністр державної безпеки СРСР В. Абакумов повідомляв           
Й. Сталіна в цілком таємній записці, що впродовж 1947–1950 рр. було 
заарештовано 1048 лідерів Свідків Єгови, вилучено п’ять підпільних 
друкарень і понад 35 тис. примірників літератури. Але і надалі «учас-
ники єговістського підпілля здійснюють злісну антирадянську агіта-
цію, поширюють провокаційні вигадки про радянську владу … 
виступають проти заходів партії й Радянської держави, особливо з 
колгоспного будівництва, закликають до відмови від служби в 
Радянській Армії…». Абакумов просив у Сталіна дозволу на 
виселення всіх виявлених Свідків Єгови з родинами до Сибіру. 
Усього було виявлено 8 576 осіб (3 048 сімей), з них майже три чверті 
в Україні – 6 140 осіб (2 020 сімей). Виселення, якому підлягала і 
незначна кількість згромаджень Свідків Єгови на Донбасі, здійсню-
валося як військова операція. Заслання осіб, належних, як засвідчують 
архівні документи, до «нелегальної антирадянської секти єговістів», 
здійснювалося навічно, а їхні будинки і майно конфісковувалися142. 

Таким чином, досвід державної політики у сфері релігійного 
життя впродовж першого повоєнного десятиріччя переконливо 
свідчить, що режим, формально визнаючи засади відокремлення 
церкви від держави і школи від церкви, свободи релігійних культів, 
але водночас і свободи антирелігійної пропаганди, насправді дотри-
мувався курсу упослідження релігійного життя, підтримки атеїстич-
них чинників та відвертого адміністративного втручання у справи 
віросповідань. Певна лібералізація взаємин з РПЦ та рядом інших 
«лояльних» об’єднань поєднувалася з активним поборюванням 
українських національних церков та тих релігійних угруповань, що 
мали специфічні етнічні ознаки. 

 
3.2. Хрущовська антирелігійна кампанія. Політика 

атеїстичної індоктринації та боротьби з релігійним підпіллям 
 
Сходження на партійний олімп М. Хрущова після смерті            

Й. Сталіна ще більшого мірою актуалізувало питання подальшого 
розвитку державно-церковних взаємин. Союзні уряди дистанціюва-
                                                 

142 Одинцов М.И. Совет Министров постановляет: «Выселить навечно!». 
Сборник документов и материалов о свидетелях Иеговы в Советском Союзе 
(1951–1985) / М.И. Одинцов. – М., 2002. – С. 44–45. 
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лися від проблем релігійної сфери суспільства, вважаючи їх 
прерогативою партійного керівництва. Наявність різних угруповань 
у партійному апараті, їхнє протистояння в боротьбі за владу зумо-
влювали відсутність єдиної точки зору щодо політичної лінії у 
релігійному питанні. 

У квітні 1954 р. першому секретареві ЦК КПРС М. Хрущову 
була подана доповідна записка відділу пропаганди й агітації та 
відділу науки і культури ЦК КПРС «Про значні недоліки у при-
родничо-науковій, антирелігійній пропаганді». У ній відзначалося 
значне пожвавлення релігійно-церковного життя. Наголошувалося 
на тому, що активізація релігійної діяльності спостерігається у гро-
мадах усіх без винятку конфесій. Повідомлялося про розширення 
усної та письмової релігійної пропаганди, збільшення кількості 
громадян, що відзначають релігійні свята та відправляють обряди, 
здійснюють паломництво до «святих» місць. Вказувалося також на 
недооцінку партійними та радянськими органами антирелігійної 
роботи як важливого засобу комуністичного виховання, низький 
рівень природничо-наукової та атеїстичної пропаганди, самоусу-
нення від неї засобів масової інформації143. 

Уже 7 липня 1954 р. ЦК КПРС ухвалив постанову «Про значні 
недоліки в науково-атеїстичній пропаганді і заходи щодо її поліп-
шення», яка засуджувала попередню політику влади щодо прими-
рення з релігією та церквою і вимагала нового наступу на релігійні 
пережитки. У ній, зокрема, вказувалося на незадовільне керівництво 
партійних організацій науково-атеїстичною пропагандою, на 
занедбаність цієї важливої ділянки ідеологічної роботи. У зв’язку з 
цим ЦК КПРС ставилося завдання урізноманітнити форми і засоби 
ідейно-політичного впливу, вжити заходів щодо посилення пропа-
ганди науково-атеїстичних знань серед різних категорій населення – 
робітників, колгоспників, службовців, молоді тощо144. 

Процес реалізації партійної директиви супроводжувався масо-
вим втручанням посадових осіб у внутрішні справи релігійних 
організацій, підміною виховної роботи грубим адмініструванням, 
відвертими образами релігійних почуттів віруючих та духовенства. 
                                                 

143 РДАНІ. – Ф. 5. – Оп. 16. – Спр. 650. – Арк. 1824. 
144 КПРС в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Т. 6. – 

К., 1980. – С. 499–502. 
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Безперечно, така політика не могла не викликати невдоволення 
мирян й служителів культу, що виявлялося у протестах та скаргах 
до партійних і радянських органів. Негативним був і міжнародний 
резонанс чергової антирелігійної кампанії. 

Прибічники радикальних антирелігійних заходів у вищих 
ешелонах партійної влади не могли ігнорувати подібних явищ. 
Уже 10 листопада 1954 р. ЦК КПРС ухвалив чергову постанову 
«Про помилки у проведенні науково-атеїстичної пропаганди серед 
населення». Не відмовляючись від матеріалістичного світогляду та 
необхідності подолання релігійності, партійний орган вказував на 
помилки, які мали місце у науково-атеїстичній пропаганді, наголо-
шував на самоусуненні партійних органів від повсякденного керів-
ництва науково-атеїстичною пропагандою та недбалості у доборі 
пропагандистських кадрів145. 

Послаблення антирелігійного тиску знову призвело до розши-
рення мережі церковних інституцій, активізації діяльності духовних 
навчальних закладів та монастирів. У 1957 р. кількість православних 
культових будівель в Україні зросла до 8 548, а чисельність зареєст-
рованого духовенства – до 6 072 осіб. Крім того, в 1955–1956 рр. в 
Україну з місць позбавлення волі після відбуття покарання та 
амністії повернулося чимало служителів культу: 286 з 344 репре-
сованих греко-католицьких священників, 38 ксьондзів, 61 пресвітер 
ЄХБ та 5 пресвітерів АСД, 14 пастирів реформатської церкви й                 
9 священиків старообрядницької церкви146. 

Певні тенденції щодо нормалізації справ у релігійній сфері спо-
стерігалися в цей час і на Донбасі. Насамперед, варто наголосити на 
відносній стабілізації мережі православних культових будівель. На 
початок 1950-х рр. у цілому завершився процес вилучення з корис-
тування віруючими приміщень колишніх громадських чи державних 
установ. Водночас, значно скоротилися темпи зняття з реєстрації 
церков і молитовних будинків, яке, як правило, поєднувалося зі 
зняттям з реєстрації релігійних громад. Так, якщо упродовж 1943–
1954 рр. у Сталінській області було знято з реєстрації 42 православні 
культові будівлі, то протягом 1955–1958 рр. – лише 2. Очевидним 
свідченням зростаючих сподівань віруючого населення на задо-
                                                 

145 Правда. – 1954. – 11 листопада. 
146 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 4704. – Арк. 108. 
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волення його релігійних потреб у цей час стало збільшення кількості 
клопотань про відкриття нових храмів та реєстрацію фактично 
існуючих громад, які надходили у різного роду дозвільні інстанції 
переважно з сільської місцевості та селищ регіону. Якщо до 1950 р. 
віруючими Сталінської області було надіслано 86 подібних звер-
нень, то за період з 1954 по 1958 рр. – 72 клопотання. Ініціаторами 
таких звернень виступили як групи віруючих, так і окремі особи, 
пов’язані з церквою, а іноді й самі священики. Проте, незалежно від 
суб’єкта подання, всі звернення були залишені владою без 
задоволення147. 

Стабілізація й пожвавлення релігійно-церковного життя, 
підвищення авторитету церкви в суспільстві не могли не викли-
кати стурбованості партійних органів. Сподівання віруючих на 
подальшу нормалізацію державно-церковних стосунків були 
перекреслені остаточною перемогою М. Хрущова й радикально 
налаштованих проти релігії і церкви партійно-політичних сил. 
Волюнтаризм вищого радянського керівництва, який мав місце в 
економіці, внутрішній та зовнішній політиці, безпосередньо 
торкнувся й релігійно-церковної сфери. 

Червневий (1957 р.) пленум ЦК КПРС підтвердив, що 
радянські комуністи як істинні послідовники марксизму-
ленінізму, зберігаючи вірність його принципам, не будуть іти на 
примирення з релігією і церквою. Вище партійно-державне керів-
ництво в своєму ставленні до релігії та церкви фактично поверну-
лося на позиції войовничого більшовизму і вжило низку заходів, 
спрямованих на нейтралізацію впливу церкви, витіснення її на 
узбіччя суспільного і політичного життя. 

Новий поворот курсу державної релігійної політики в СРСР був 
викликаний цілим комплексом причин. Насамперед, серед партійної 
верхівки дедалі стійкішими ставали переконання щодо можливості 
побудови в СРСР у недалекому майбутньому комуністичного суспі-
льства, життєздатності комуністичної ідеології. Утвердженню подіб-
них настроїв сприяла й широко розгорнута в цей час кампанія 
очищення від негативних рис сталінізму. Подібні ілюзії частково 
поділяли й досить значні прошарки населення, не виключаючи 
                                                 

147 Луковенко І.Г. Радянська держава і Російська православна церква на До-
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багатьох представників демократично налаштованої інтелігенції. 
Усвідомлення значною частиною суспільства необхідності рішучого 
наступу комуністичної ідеології (за умов індиферентності до цих 
питань іншої частини населення країни) створювало необхідні 
умови для підготовки і здійснення широкомасштабної антирелі-
гійної кампанії. 

Досить важливим стимулюючим чинником зміни курсу держав-
ної релігійної політики було прагнення партійної еліти покінчити з 
будь-яким виявом ідейної опозиції, насамперед, духовної. 

Не останньою за значимістю причиною наступу на церкву за 
умов активних пошуків додаткових джерел поповнення державної 
казни були економічні розрахунки влади. Не випадково, що перші 
антицерковні акції 1958 р. розпочалися саме з ухвалення урядових 
директив, спрямованих на економічне пограбування церковних 
інституцій. Нарешті, певну роль, як це було у 1948 р., відіграли й 
зовнішньополітичні обставини: неможливість активного викори-
стання Московської патріархії у міжнародних планах радянського 
режиму, що стало очевидним після провалу Московської між-
православної зустрічі в травні 1958 р. 

У жовтні 1958 р. ЦК КПРС ухвалив постанову «Про доповідну 
записку відділу пропаганди і агітації ЦК КПРС по союзних 
республіках «Про недоліки науково-атеїстичної пропаганди»». У 
ній релігія кваліфікувалася як реакційне явище, що використо-
вується світовою буржуазією у боротьбі проти соціалізму. ЦК 
КПРС звертав увагу на те, що церковники і сектанти модернізують 
релігію, посилюють проповідницьку діяльність, вишукують нові 
форми й методи для посилення її впливу на населення. З усього 
вищезазначеного випливав висновок щодо необхідності посилити 
атеїстичну пропаганду з метою подолання релігійних пережитків у 
свідомості, поведінці та побуті людей148. 

За примиренство з релігією, недостатній контроль за діяльніс-
тю релігійних об’єднань й духовенства об’єктом критики партій-
них органів стають РСРПЦ та РСРК. Уповноважений РСРПЦ при 
Раді Міністрів СРСР по Українській РСР Г. Пінчук змушений був 
самокритично визнати, що «контроль за діяльністю духовенства в 
цілому по республіці ще слабкий»149. 
                                                 

148 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5028. – Арк. 100. 
149 Там само. – Спр. 5805. – Арк. 15. 
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На виконання зазначеної директиви ЦК КПРС в Україні 
ухвалено відповідну постанову ЦК Компартії України, проведено 
засідання бюро обкомів та райкомів партії, семінари лекторів, 
пропагандистів тощо. Обговорення документів відбувалося також 
у трудових колективах, навчальних закладах і навіть в релігійних 
організаціях. До традиційних форм атеїстичної пропаганди 
додалася й «індивідуальна робота» з віруючими та релігійним 
активом. 

Уже в грудні 1958 р. бюро Сталінського обласного комітету 
КПУ ухвалює постанову «Про доповідну записку відділу пропа-
ганди і агітації ЦК КПРС «Про недоліки науково-атеїстичної про-
паганди»». У червні 1959 р. відділ пропаганди і агітації обкому 
КПУ спільно з обласним товариством з поширення політичних та 
наукових знань провели десятиденні курси лекторів-атеїстів, до 
проходження яких залучено 124 особи з усіх міст і районів 
області. Питання покращення атеїстичної пропаганди розгляда-
лося на нараді секретарів та завідувачами відділів пропаганди й 
агітації міських і районних комітетів КПУ, керівників обласних 
організацій і установ, проведеній наприкінці 1959 р. Так звані 
«куточки атеїста» були засновані на багатьох підприємствах і 
установах, зокрема, міст Сталіне, Горлівка, Жданов, Макіївка та 
ін. В обласних засобах масової інформації (обласне радіо, газети 
«Соціалістичний Донбас», «Радянська Донеччина», «Комсомо-
лець Донбасу») запроваджуються науково-атеїстичні лекторії, 
масово друкувалися статті антирелігійного змісту. На 1961 р. в 
області діяло 47 гуртків та 74 семінари з вивчення основ науко-
вого атеїзму, які налічували близько 3000 слухачів. Тільки за 
п’ять місяців 1958 р. на підприємствах та в установах було прочи-
тано 4 372 лекції на науково-атеїстичну тематику. За перше 
півріччя 1959 р. їх кількість зросла до 5 600150. 

Початок 1960 р. був позначений активізацією тотального 
наступу влади на релігію та церкву. Саме в цей час ЦК КПРС й 
союзним урядом було ухвалено низку документів, спрямованих на 
подальше упослідження релігії й нищення церковних інституцій. 
Серед них – постанова ЦК КПРС «Про завдання партійної пропа-
                                                 

150 Луковенко І.Г. Радянська держава і Російська православна церква на 
Донеччині у 1943–1964 роках. – С. 276, 278, 279, 280. 



   Релігійний чинник етнополітичних процесів на Донбасі...  108 

ганди за сучасних умов» (9 січня) та «Про заходи щодо ліквідації 
порушень духовенством радянського законодавства про культи»             
(13 січня). У них різкій критиці піддавалося керівництво ряду 
партійних організацій за пасивну позицію щодо ворожої марксизму-
ленінізму релігійної ідеології, послаблення контролю з боку держа-
вних органів за діяльністю духовенства й релігійних об’єднань151. 

На їхнє виконання ЦК КП України постановою від 21 березня 
1960 р. орієнтував партійні та державні органи на посилення 
контролю за дотриманням радянського законодавства про релігію 
та церкву. 

Сталінський обласний комітет КПУ серед першочергових захо-
дів з «ліквідації порушень духовенством радянського законодавства 
про культи» визначав припинення діяльності настоятелів церков, 
церковних рад, яка виходила за межі, встановленні законодавством; 
нейтралізацію впливу церковників на населення, особливо молодь; 
ліквідацію сект та груп антидержавного характеру, а також розпуск 
та зняття з реєстрації громад, які приходять у занепад; активізацію 
всіх форм культурно-просвітницької, виховної роботи з метою 
відвернення віруючих від впливу церкви. А 16 березня 1960 р. бюро 
обкому ухвалює постанову про незаконні дії духовенства, де його 
звинувачують у «насилуванні сумління громадян», а також у залу-
ченні неповнолітніх до церковного служіння, доброчинній діяль-
ності, узурпації прав громад віруючих, привласненні церковних 
коштів, роботі серед жінок та молоді і навіть в «антидержавних 
висловлюваннях»152. 

За умов різкого посилення антирелігійної кампанії не відповіда-
ло назрілим потребам державної політики затверджене постановою 
РНК СРСР у 1945 р. «Положення про управління Руською Право-
славною Церквою», яке надавала служителям право одноосібного 
управління релігійними громадами. За настійливими рекоменда-
ціями РСРПЦ Московська патріархія змушена була переглянути 
церковні статути й положення та «привести» їх у відповідність з 
чинним законодавством. Архієрейський собор РПЦ, що відбувся           
18 липня 1961 р., прийняв вироблені й погодженні з державними 
органами зміни до «Положення про управління Руською Православ-
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ною Церквою», якими розмежовувались обов’язки кліру та вико-
навчих органів. Прийнятими поправками духовенство фактично 
позбавлялося будь-яких юридичних підстав впливати на вирішення 
питань внутрішнього життя релігійних громад153. Такий порядок 
управління парафіями, затверджений Помісним собором РПЦ  
1971 p., проіснував понад чверть століття і був скасований лише у 
червні 1988 p. з прийняттям нового статуту про управління РПЦ. 
Зважаючи на виключне право місцевих органів влади та уповнова-
жених на місцях формувати склад виконавчих органів громад, 
члени яких проходили попередню перевірку на лояльність, 
держава, отже, отримувала надійний засіб скорочення церковної 
мережі, нейтралізації духовенства та утримування життя парафій у 
чітко визначених межах. 

Велика адміністративна акція щодо здійснення обліку релігій-
них об’єднань, молитовних споруд і майна, що перебувало в 
користуванні релігійних організацій, була проведена по всій країні 
відповідно до урядових директив наприкінці 1961 р. Зібрану інфор-
мацію про діяльність незареєстрованих груп віруючих, «незакон-
но» придбане майно та склад релігійного активу було покладено в 
основу розробки додаткових заходів нищення Церкви. 

Успішне виконання завдань нового етапу антирелігійного 
наступу, визначених партійними постановами, урядовими рішен-
нями та директивними вказівками РСРПЦ та РСРК, вимагало 
невідкладних заходів їхнього організаційного й кадрового 
забезпечення на місцях. Уже в січні 1959 р., доповідаючи ЦК КП 
України та керівництву РСРПЦ про наслідки вивчення кадрового 
складу уповноважених, уповноважений РСРПЦ по Україні Г. Пін-
чук наголошував, що більшість з них не має вищої освіти, 
достатньої ерудиції у питаннях релігії, не в змозі належним чином 
проаналізувати ситуацію в регіоні, зробити правильні висновки й 
узагальнення, налагодити системне інформування партійних і 
радянських органів щодо діяльності церковних інституцій і духо-
венства на місцях. У свою чергу, уповноважений РСРК по Україні 
К. Полонник інформував ЦК КП України, що серед обласних 

                                                 
153 Панков Г.О. О политике Советского государствеа в отношении к Русской 

православной церкви на рубеже 50–60-х годов / Г.О. Панков // Религия и демо-
кратия: на пути к свободе совести. – Вып. II. – М.: Издательская группа 
«Прогресс-Культура», 1993. – С. 226. 
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уповноважених Ради в Україні «було чимало таких товаришів, 
яким важко перебудуватися, бо протягом багатьох років своєї 
роботи вони були лише фіксаторами тих чи інших явищ у 
релігійній ситуації своїх областей, стояли осторонь антирелігійної 
роботи, яка велася на місцях, і не брали в ній ніякої участі»154. 

Заміні підлягали насамперед ті обласні уповноважені, які 
«виявили свою неспроможність працювати в умовах підвищених 
вимог», «не забезпечили дорученої їм ділянки роботи» та помічені 
у «зв’язках з окремими церковниками». Як наслідок, лише протя-
гом 1960–1961 рр. було увільнено від обійманих посад 8 обласних 
уповноважених РСРПЦ (у тому числі – у Донецькій області) та              
13 обласних уповноважених РСРК (у тому числі – у Донецькій та 
Луганській областях)155. 

Характерною рисою кінця 1950-х – першої половини 1960-х рр. 
стало масове закриття церков і молитовних будинків та зняття з 
реєстрації православних громад. Якщо на 1 січня 1959 р. в Україні 
діяло 8 464 культових будівель РПЦ, то станом на 1 січня 1965 р. їх 
залишилося лише 4 565 (1959 р. знято 257, 1960 р. – 747, 1961 р. – 
993, 1962 р. – 1 144, 1963 р. – 398, 1964 р. – 360). Отже, за шість 
років мережа православних культових споруд у республіці скоро-
тилася на 3 899 одиниць, що становило 46 % від їхньої загальної 
кількості на 1 січня 1959 р. 

Подібні процеси у цей час мали місце і на теренах Донбасу. 
Так, з січня 1959 р. по січень 1963 р. мережа зареєстрованих право-
славних громад у Луганській області скоротилася на 44 одиниці 
(38 %), зі 116 – до 72 парафій, у Донецькій – на 81 (43,5 %), зі 186 – 
до 105156. Більшість знятих з реєстрації релігійних об’єднань при-
падала на сільську місцевість, що, до певної міри, пояснювалося 
активними урбанізаційними процесами та значним відтоком сіль-
ського населення до міст (наприкінці 1950-х рр. сільське населення 
Сталінської області становило лише 14,2 % від його загальної 
кількості). Природно, що за таких обставин найбільш постражда-

                                                 
154 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5028. – Акр. 29; спр. 5407. – Арк. 2. 
155 Там само. – Спр. 5488. – Акр. 108–109; спр. 5407. – Арк. 2. 
156 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 323. – Арк. 95–96; спр. 284. – 

Арк. 103; ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5663. – Акр. 60, 96; спр. 6007. – 
Арк. 4, 5. 
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лими у період антирелігійної кампанії кінця 1950-х – першої 
половини 1960-х рр. виявилися райони з переважаючим сільським 
населенням (зокрема, Волноваський, Краснолиманський, 
Володарський, Тельманівський). Водночас, майже не змінилася 
мережа громад у районах із наявним значним міським населенням 
(Артемівський, Новоазовський, Слов’янський, Харцизький та 
Шахтарський). Практично залишилася сталою кількість 
православних парафій у містах Артемівськ, Горлівка, Дебальцеве, 
Єнакієве, Костянтинівка, Макіївка. 

Закриття церков і молитовних будинків, зняття з обліку релігій-
них громад супроводжувалося масовим адмініструванням місцевих 
органів влади. Прикриваючи без жодних підстав церковні споруди, 
вони не дозволяли віруючим орендувати чи пристосовувати до 
культових потреб приватні будинки, а потім вносили пропозицію 
про зняття громад з реєстрації як таких, що «розпалися й припинили 
діяльність». Так, з 25 знятих з реєстрації у 1960 р. у Сталінській 
області православних громад, найбільша кількість з них (14) – 
«самоліквідувалися», 6 громад припинили існування у зв’язку з 
вилученням приміщення, 2 – знято з реєстрації у зв’язку з конфлі-
ктами в них, 2 громади було об’єднано, а 1 – ліквідована у зв’язку з 
втратою приміщення внаслідок пожежі157. 

Штучно форсоване скорочення релігійної мережі зайвий раз 
підтверджувало незаперечний факт, що церква як важливий соціа-
льний і духовний чинник суспільного життя була позбавлена права 
на існування в майбутньому комуністичному устрої, а її ліквідація 
окреслювалася досить вузькими й чітко визначеними часовими 
рамками. 

Цій же меті мав слугувати і процес неухильного скорочення 
інституту служителів культу. На 1 січня 1965 р. православні релі-
гійні громади, що перебували на території України, обслуговували 
14 архієреїв, 3 278 священиків, 158 дияконів, 1 906 псаломників. 
Порівняно з 1960 р. кількість священиків і дияконів зменшилася, 
відповідно, на 1 428 і 87 осіб158. Корпус діячів православного ку-
льту на початок 1960-х рр. інтенсивно скорочувався і в Донецькій 
                                                 

157 Луковенко І.Г. Радянська держава і Російська православна церква на 
Донеччині у 1943–1964 роках. – С. 254. 

158 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 6007. – Акр. 8. 
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та Луганській областях. Як свідчать дані нижче наведеної таблиці 
3, за період з 1948 р. по 1962 р. кількість діячів православного 
культу у Донецькій області зменшилася на 156 осіб, у тому числі 
священиків – на 83 особи, у Луганській області, відповідно, 89 та 
54 особи. При цьому, різке скорочення кількості священнослужи-
телів фіксується саме з кінця 1950-х рр., оскільки з кінця 1940-х рр. 
до розгортання жорсткої антирелігійної кампанії їх кількісний 
склад залишався фактично незмінним. Послаблення інституту 
служителів культу здійснювалося шляхом стримування вступу в 
духовні навчальні заклади, примусового схиляння священиків до 
відмови від духовного сану (у Донецькій області упродовж 1961–
1964 рр. зреклися сану 7 осіб), зняття з реєстрації під приводом 
виявлення порушень законодавства про культи (лише в 1960 р. у 
Сталінській області було позбавлено права служіння 6 свяще-
никам, а 22 – оголошено попередження). За національним складом 
серед православного духовенства Донбасу переважали українці, 
значну частину становили росіяни. Духовний супровід вірних 
здійснювали також священики з-поміж греків, чувашів, башкирів. 

Таблиця 3.  
Кількість православного духовенства у Донецькій  
та Луганській областях УРСР (1948–1962 рр.)* 

 

Станом на 1.01.1948 р. Станом на 1.01.1963 р. 
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Донецька 220 37 77 334 137 21 20 178 

Луганська 137 23 43 203 83 16 15 114 

 
* Таблицю укладено за: ЦДАГО України. Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1639. 

– Арк. 167; оп. 24. – Спр. 5663. – Арк. 60; ЦДАМЛМ України. – Ф. 127. – 
Оп. 1. – Спр. 321. – Арк. 1–2; ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 1. –          
Спр. 323. – Арк. 95–96.  
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Досить завзято у боротьбі з релігією діяв апарат уповноваже-
ного РСРК в Українській РСР, висуваючи чимало ініціатив, 
спрямованих на істотне обмеження діяльності релігійних об’єднань. 
Прикладом такого підходу можуть бути, зокрема, пропозиції 
уповноваженого РСРК при Раді Міністрів СРСР в Українській РСР, 
внесені союзному керівництву у 1958 р. Вони стосувалися заборони 
об’єднання дрібних релігійних громад, скорочення кількості стар-
шого духовенства ЄХБ, АСД, римо-католицького культу, вилучення 
з усіх синагог молитовників, припинення випікання й продажу маци, 
ввезення релігійної літератури в СРСР іноземними туристами тощо. 
На думку уповноваженого, «боротьбу з релігійними об’єднаннями 
треба вести по двох лініях: і шляхом посилення науково-атеїстичної 
пропаганди, і шляхом поступового позбавлення їх організованого 
керівництва, шляхом гнучкого підсікання їх»159. 

Як наслідок, новий антирелігійний наступ відчули на собі пред-
ставники всіх без винятку конфесій. Без законних на те підстав 
закривалися не лише православні храми, а й молитовні будинки 
протестантів, католицькі костьоли, юдейські синагоги. За 
неповними даними, тільки впродовж 1962 р. в Україні було знято з 
реєстрації 1 263 релігійні громади різних напрямів160. Тенденція до 
скорочення мережі зареєстрованих об’єднань, що перебували у 
відданні РСРК, простежується на початку 1960-х рр. на Донбасі. 
Так, у Донецькій області станом на 1 січня 1962 р., порівняно з поча-
тком 1961 р., вона зменшилася на 7 одиниць і налічувала 65 громад, 
у тому числі: 60 – ЄХБ, 4 – АСД та 1 – християн-молокан. Значно 
менша кількість таких офіційно зареєстрованих громад 
функціонувала на початок 1961 р. на теренах Луганщини (всього – 
32, у тому числі 28 – ЄХБ,  1 – АСД та 3 – старообрядців)161. 

Обмежувальні дії зі зміцненням курсу на остаточне викорі-
нення релігійності та ліквідацію видимих її проявів особливо поси-
лювалися стосовно пізньопротестантських спільнот. Масове зняття 
з реєстрації громад, що ставило зібрання віруючих поза законом, 
                                                 

159 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 4927. – Акр. 292–294. 
160 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 2. – Спр. 415. – Арк. 130. 
161 Там само. – Спр. 322. – Арк. 1–3; Костенко Г. Релігійна карта Донецької 

області / Г. Костенко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.vesna.org.ua/txt/sxid/reli.html  
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супроводжувалося закриттям молитовних будинків. Водночас все 
більше посилювався контроль за діяльністю пресвітерів, членів 
виконавчих органів, активістів громад. На них збирали досить 
докладні досьє, їхні переміщення по країні й навіть у межах 
областей і районів ретельно фіксували. Від пресвітерів вимагали 
детальних відомостей про членів громад, наближених, тих, хто 
готувався прийняти водне хрещення. За найменші відходи від 
вказівок уповноважених і місцевих органів влади, навіть у разі, 
якщо ці приписи суперечили чинному законодавству, пресвітерів 
знімали з реєстрації. 

Зрештою, в країні розгорталася кампанія запеклого цькування 
віруючих, яка часто набувала кримінального присмаку. У жовтні 
1958 р. група віруючих ЄХБ з селища Рутченкове (у межах 
сучасного Донецька) Сталінської області скаржилася комісії парт-
контролю при ЦК КПРС на сваволю представників місцевої влади, 
які вдиралися до молитовних будинків, били віруючих, віднімали в 
них Біблії й навіть, за повідомленням скаржників, ґвалтували 
віруючих дівчат162. Систематичними стали випадки позбавлення 
громадян роботи у зв’язку з релігійними переконаннями, а з боку 
чиновників – вихватки самодурства. Особливо відзначався цим 
уповноважений РСРК у Луганській області В. Месилін, який надто 
уважно дослуховувався до змісту проповідей у молитовних будин-
ках і вимагав у проповідників «не лізти в політику», погрожуючи 
зняттям з реєстрації163. Жорсткі перепони чинили віруючим та 
дітям з їхніх родин, які хотіли здобути освіту. Справді нелюдською 
стала практика позбавлення віруючих батьківських прав, про 
механізм якої можна скласти уявлення за рішенням Макіївського 
міського суду Донецької області про позбавлення батьківських 
прав за виховання в релігійному дусі шести дітей віруючими – 
баптистами Нестеренками164. 

Дедалі зростаючий тиск на віруючих та їхніх лідерів, закриття 
громад, відверта дискримінація й системні беззаконня не могли не 
викликати спротив віруючих. Водночас, вони усвідомлювали, що 

                                                 
162 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 2. – Спр. 248. – Арк. 8. 
163 Там само. – Спр. 321. – Арк. 133. 
164 Там само. – Оп. 4. – Спр. 350. – Арк. 77. 
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офіційне керівництво ВРЄХБ не здатне було навіть мінімально 
захистити їхні права. Зростало невдоволення «старшими братами», 
особливо серед молоді. Остаточною краплею, яка переповнила 
чашу терпіння, стали два документи, ухвалені на пленумі ВРЄХБ 
25–29 грудня 1959 р.: «Положення про Союз євангельських 
християн-баптистів у СРСР» та «Інструктивний лист старшим пре-
світерам ВРЄХБ». Обидва документи були ініційовані партійно-
державним керівництвом й ухвалені під їх тиском. Ці документи 
принципово суперечили фундаментальним засадам баптистського 
віровчення і були беззастережно спрямовані на згортання будь-
яких активних виявів релігійного життя. Вони стали відвертим 
викликом християнській совісті й породили справжню бурю в гро-
мадах ЄХБ. Тільки незначна частина громад погодилася прийняти 
ці документи як керівництво у повсякденній діяльності; переважна 
більшість помісних церков відмовилася виконувати їх вимоги. 

У середині 1961 р. рух протесту набрав організованої форми: з 
невдоволених сформувалася Ініціативна група (згодом Оргкомі-
тет), яка поставила за мету скликання Всесоюзного з’їзду євангель-
ських християн-баптистів. Ядро групи було обрано на членському 
зібранні нереєстрованої громади м. Узлова (Тульська обл.), де 
пресвітерське служіння звершував Г.Крючков, який й очолив 
Ініціативну групу. До її складу входили й баптисти з України: з 
самого початку О. Прокоф’єв, а дещо пізніше – І. Антонов з 
Кіровограда, М. Шаптала з селища Ханжонкове (у межах 
сучасного м. Макіївка) Донецької області та ін165. 

25 грудня 1961 р. Ініціативна група перетворилася на Оргкомі-
тет зі скликання з’їзду, який (Оргкомітет) остаточно консти-
туювався на нараді 25 лютого 1962 р. Тоді ж проголосили, що 
«Оргкомітет надалі й до з’їзду бере на себе керівництво церквою 
ЄХБ в СРСР». 23 червня 1962 р. Оргкомітет відлучив від церкви 
керівників ВРЄХБ і старших пресвітерів, у тому числі й старшого 
пресвітера в Україні О. Андреєва166. Згодом громади, які залиши-
лися в складі ВРЄХБ, було оголошено «такими, що гинуть». 

                                                 
165 Історія релігій в Україні: у 10-ти т. – Т. 5. Протестантизм в Україні. – С. 398. 
166 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5408. – Акр. 10, 12; ЦДАВО 

України. – Ф. 4648. – Оп. 2. – Спр. 388. – Арк. 10. 
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Розкол у баптизмі, який став безпосереднім результатом партійно-
державної політики стосовно пізньопротестантських спільнот, 
перетворився на доконаний факт. Цей розкол відтоді став практи-
чно головною проблемою цієї політики й об’єктом, на який 
безперервно, аж до розвалу СРСР, спрямовувалися масштабні 
зусилля органів безпеки та у справах релігій. 

Кампанія дискретизації членів Оргкомітету, спроби локалізу-
вати поширення їхніх ідей у баптистському середовищі не змусили 
на себе довго чекати. 20 вересня 1961 р. старший пресвітер ВРЄХБ 
по Україні О. Андреєв просив уповноваженого в справах релігійних 
культів по Українській РСР К. Полонника санкціонувати розсилку 
листів старшим пресвітерам областей, пресвітерам і церковним 
радам громад ЄХБ, в яких би дезавуйовувалися положення листів         
Г. Крючкова та О. Прокоф’єва, передовсім – у Харківську і 
Донецьку області, де на той час перебував О. Прокоф’єв. Старших 
пресвітерів скеровували на виявлення «особливо засмічених» 
громад та активістів, які займалися поширенням серед віруючих 
послань О. Прокоф’єва, а також на докладання усіх зусиль для 
їхнього виведення з-під впливу членів Оргкомітету167. 

Дискредитаційні заходи, однак, натрапляли на досить різкий 
спротив віруючих ВРХЄБ, потрапляли під вогонь гострої критики 
з боку прихильників Оргкомітету, які відмовляли Всесоюзній раді 
ЄХБ у легітимності. Звернення, листи та відозви Оргкомітету бли-
скавично поширювалися по країні й викликали доволі бурхливу 
реакцію віруючих; рішучість його лідерів та їхня підтримка в 
баптистських громадах виявилися несподіваними для влади. 

Слід визнати, що небезпеку було усвідомлено доволі швидко. 
Спеціальною постановою ЦК КПРС від 14 січня 1963 р. санкціо-
нувався перегляд тактичної лінії в радянській «баптистській 
політиці», який передбачав певні поступки168. 15 жовтня 1963 р. у 
Москві відкрилася нарада, яка конституювала себе як Всесоюз-
ний з’їзд ВРЄХБ, що не було визнано членами Організаційного 
комітету. Сама нарада готувалася в умовах суворої секретності та 
ретельного підбору делегатів. Список 39 учасників від України 
був узгоджений у КДБ при Раді Міністрів УРСР. Організаційний 
                                                 

167 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 2. – Спр. 360. – Арк. 137, 182. 
168 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5663. – Арк. 196. 
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комітет представляли у статусі спостерігачів (без права ухваль-
ного голосу) Г. Вінс, М. Шаптала, Г. Майборода та О. Шалашов. 
Попри вимоги делегатів М. Шапталі не було надано слово для 
озвучення звернення Оргкомітету. Хоча ретельно підготовлений 
з’їзд і відмінив «Положення» та «Інструктивний лист», однак 
замінив їх лише менш відвертим у своїй антиєвангельській 
сутності Статутом ВРЄХБ169. 

Очевидно, що подібні рішення кардинально розходилися з 
вимогами Оргкомітету, який і далі наполягав на скликанні демок-
ратичного з’їзду євангельських християн-баптистів та внесенні до 
«Положення» таких суттєвих змін, які надавали б можливість зві-
льнення громад ЄХБ з-під опіки державних органів. З подібними 
вимогами члени Оргкомітету неодноразово зверталися до вищих 
посадових осіб держави, керівництва РСРК при Раді Міністрів 
СРСР. Ідея скликання з’їзду обговорювалася на нелегальних засі-
даннях Оргкомітету, його президії, різних міжреспубліканських та 
всесоюзних нарадах його прихильників, кількість яких невпинно 
зростала. На початок 1964 р. в Україні вже діяло 178 релігійних 
громад і груп, що звільнилися з-під впливу ВРЄХБ і стали на 
позиції Оргкомітету170. Найбільш широко вони були представлені у 
Донецькій (25 груп, 507 осіб), Черкаській (24 групи, 377 осіб), 
Харківській (13 груп, 617 осіб) та інших областях171. У процесі 
поглиблення розколу ця статистика постійно змінювалася. 
Функціонували також інші баптистські об’єднання, зокрема, чисті 
баптисти, молоді баптисти, що діяли нелегально. 

Зміна вищого політичного керівництва країни та зміщення з 
усіх посад М. Хрущова, який був персонально відповідальний за 
антирелігійну кампанію в країні, викликала прагнення певного 
сегмента партійно-радянської верхівки до деякого пом’якшення 
найбільш одіозних моментів церковної політики. На окремих її 
негативних прикладах акцентував увагу у своїй записці від            
22 червня 1965 р. голова Ради у справах релігійних культів               
О. Пузін. Певні зміни передбачала й постанова Президії Верховної 

                                                 
169 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 4. – Спр. 334. – Арк. 73; Алексеева Л.М. 

История инакомыслия в СССР. Новейший период / Л.М. Алексеева. – Вильнюс – 
Москва: Весть, 1992. – С. 144. 

170 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 6707. – Арк. 94. 
171 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 2. – Спр. 434. – Арк. 216. 
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Ради СРСР від 27 січня 1965 р. «Про деякі факти порушення 
соціалістичної законності стосовно віруючих»172. 

Попри те, що навіть ці, вкрай обережні й обмежені дії викли-
кали невдоволення місцевих партійних, радянських, правоохо-
ронних органів, уповноважених у справах релігійних культів, вони 
дали членам Оргкомітету певну надію на відновлення законності. 
16 квітня 1965 р. Оргкомітет в особі Г. Крючкова та Г. Вінса на-
діслав заяву першому секретарю ЦК КПРС, голові Конституційної 
комісії Л. Брежнєву, у якій містилася вимога під час розробки 
нової Конституції СРСР «відновити права віруючих громадян 
СРСР на свободу релігійної пропаганди, повну свободу релігійної 
діяльності й повне невтручання держави в діяльність Церкви»173. 

Водночас, прибічники Оргкомітету перейшли до активних дій. 
По всій країні відбувалися нелегальні служіння, багатолюдні 
зібрання, зустрічі одновірців тощо. Зокрема, 22 серпня 1965 р. 
близько 140 віруючих з Донецької, Луганської та Ростовської обла-
стей організували демонстрацію, а згодом і молитовне зібрання в с. 
Зеленодільське Антрацитівського району Луганської області174. 
Керівники Оргкомітету домагалися прийому достатньо високими 
посадовими функціонерами. Нарешті, 22 вересня 1965 р. п’ятьох 
представників Оргкомітету прийняв Голова Президії Верховної 
Ради СРСР А. Мікоян. Зустріч ця, як і в попередніх випадках, 
успіху не мала. 

Втративши надію на справедливе розв’язання своїх проблем, 
скликання на демократичних засадах з’їзду євангельських хрис-
тиян-баптистів, Оргкомітет у вересні 1965 р. схвалив рішення про 
організаційне оформлення «неофіційної» течії ЄХБ і створення 
постійно діючого незалежного від ВРЄХБ органу – Ради Церков 
євангельських християн-баптистів (РЦЄХБ). До складу Ради 
увійшли Г. Крючков (голова), Г. Вінс (секретар), а також 
одинадцять осіб, які представляли різні регіони СРСР175. 

Розмах альтернативного баптистського руху, посилення його 
впливу на зареєстровані громади примусив до активізації дій ВРЄХБ 
(її керівники просили дозволу у влади опікування діючими 

                                                 
172 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 4. – Спр. 366. – Арк. 17; оп. 2. – Спр. 448. – Арк. 28. 
173 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 6007. – Арк. 145. 
174 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 2. – Спр. 453. – Арк. 63. 
175 ДАРФ. – Ф. 6991. – Оп. 4. – Спр. 176. – Арк. 130. 
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незареєстрованими громадами, оскільки саме серед них проповідь 
РЦЄХБ виявлялася найбільш успішною), спонукав до усвідомлення 
нової ситуації й Раду у справах релігійних культів при Раді Міністрів 
СРСР. Її уповноважений в УРСР К. Литвин у листі на адресу ЦК 
Компартії України висловлював пропозицію, погоджену з КДБ при 
Раді Міністрів УРСР, поновити в реєстрації частину з-понад 300 
знятих у минулі роки з реєстрації сектантських релігійних громад, 
вивести тим самим їх з підпілля, легалізувати їхню діяльність та взяти 
під контроль органів влади.176 У першу чергу пропонувалося понови-
ти реєстрацію тридцяти трьох громад, які мали понад сто членів, у 
тому числі, діючих у Красному Лимані (116 віруючих) та Харцизьку 
(100) Донецької, Кадіївці (270, сучасне м. Стаханов) та Рубіжному 
(123) Луганської областей177. 

Прибічники Ради Церков відкрито кидали виклик владі, їхні 
масові акції стали відомими не лише в країні, а й поза її межами. У 
травні 1966 р. делегати громад РЦЄХБ пікетували будівлю ЦК 
КПРС, що стало екстраординарною подією як в історії спротиву 
придушення релігійних свобод, так і в радянській історії взагалі. За 
деякими підрахунками у масовій демонстрації в Москві 16–17 
травня 1966 р. взяли участь близько 500 осіб (у тому числі                    
119 віруючих з України). Частину з них було заарештовано, 
більшість отримали п’ятнадцять діб адміністративного арешту. За 
причетність до організації акції віруючих опозиційної деномінації з 
вимогами про дозвіл на проведення з’їзду, визнання РЦЄХБ, припи-
нення гонінь та втручання держави у внутрішньоцерковні справи, 
реалізацію права на релігійне навчання й виховання було заарешто-
вано та притягнуто до відповідальності лідерів РЦЄХБ Г. Крючкова, 
Г. Вінса та М. Хорева178. 

Ставлення РЦЄХБ до офіційної влади та ВРЄХБ стало дедалі 
жорсткішим, масові гоніння на лідерів Ради, арешти й відверте 
цькування робили її прибічників дедалі нетерпимішими і безком-
проміснішими. Підготовка до відзначення 100-річчя вітчизняного 
баптизму в серпні 1967 р. ще більше розділила два баптистські 
центри. Прихильники РЦЄХБ відзначали ювілей масовими зібран-

                                                 
176 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 4. – Спр. 351. – Арк. 25. 
177 Там само. – Арк. 27. 
178 Там само. – Оп. 5. – Спр. 19. – Арк. 77–78; оп. 6. – Спр. 2. – Арк. 18. 
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нями, які майже повсюдно закінчувалися конфліктами з право-
охоронними органами. Зібрання незареєстрованих громад ЄХБ з 
виголошенням просто неба проповідей й поширенням нелегальної 
літератури відбулися у Донецькій, Луганській, Рівненській, 
Харківській областях, Києві, Львові, Запоріжжі, Одесі, Чернігові, 
Харкові та інших містах України179. 

Адміністрування та притягнення до кримінальної відповіда-
льності лідерів і прихильників церковної опозиції у середовищі 
євангельських християн-баптистів уже від самого початку діяльно-
сті Оргкомітету зі скликання надзвичайного Всесоюзного з’їзду 
Церкви ЄХБ широко застосовувалися у практиці радянських та 
державних органів. Після арешту одного з ініціаторів створення 
Оргкомітету О. Прокоф’єва його керівництво 18 травня 1962 р. звер-
нулося до Генерального Прокурора СРСР та РСРК при Раді 
Міністрів СРСР звільнити лідера опозиції, мотивуючи це тим, що 
його діяльність була суто релігійною. Натомість, голова КДБ при 
РМ УРСР В. Нікітченко у доповідній записці ЦК КПУ від 2 червня 
1962 р. рекомендував використати арешт О. Прокоф’єва для дискре-
дитації опозиційного руху в Церкві ЄХБ. А 21 серпня 1962 р. у 
Жданові (сучасний Маріуполь) Донецької області відбувся показо-
вий судовий процес над О. Прокоф’євим. Згідно з ч. I ст. 209 КК 
УРСР його було засуджено до 5 років ув’язнення та 5 років заслання 
– максимальне покарання, передбачене вказаною статтею КК. 
Засудженого публічно звинуватили в «антирадянській пропаганді», 
«наклепі на радянську дійсність», «оголошенні радянських законів 
сатанинськими» та іншій «злочинній діяльності»180. 

Велику групу прибічників РЦЄХБ було засуджено в Україні у 
1964 р. Серед них – А. Попов, Є. Хлопоніна, Р. Пічерова, М. Баз-
бей з Донецької області. Суворі покарання (від 1,5 до 4 років 
виправно-трудових таборів) отримали 1966 р. активісти опозицій-
них громад ЄХБ з Луганська А. Балицький, М. Бутков, В. Голуб181. 

                                                 
179 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 6291. – Акр. 25, 28. 
180 Бажан О. Заходи радянських спецслужб з обмеження опозиційного руху в 

середовищі євангельських християн-баптистів у 1960–1980-х рр. / О. Бажан,             
О. Лахно // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2010. – № 1 (34). – С. 286. 

181 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 2. – Спр. 434. – Арк. 50; оп. 6. – Спр. 14. 
– Арк. 61, 98, 163, 210. 
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Загалом упродовж 1961–1964 рр. у СРСР за релігійними мотивами 
було засуджено 1 234 особи, у тому числі – 700 віруючих в 
Україні. На червень 1964 р. у місцях позбавлення волі перебувало 
174 вірних Церкви ЄХБ182. 

З другої половини 1960-х рр. «каральна лінія» в політиці щодо 
РЦЄХБ стала домінуючою. У 1966 р. для боротьби з нелегальними 
релігійними угрупованнями створилася спеціальна уповноважена 
група з представників правоохоронних органів (КДБ, Генеральної 
Прокуратури, Верховного Суду, Міністерства охорони громад-
ського порядку)183. Судові вироки виносилися за поширення 
документів РЦЄХБ і навіть за керівництво громадою, яка 
«висловлювала незадоволення» чинним положенням ВРЄХБ. 
Часто віруючих і релігійних лідерів притягали до суду за низкою 
«суміжних» статей, які передбачали покарання за «антирадянську 
агітацію та пропаганду», порушення законів про відділення церкви 
від держави й школи від церкви, «поширення свідомо неправдивих 
відомостей, що ганьблять радянський державний і суспільний 
устрій» тощо184. За вчинені «злочини» віруючих відправляли в 
табори і в’язниці, госпіталізовували в психіатричні лікарні, пере-
слідували їхніх дітей та рідних. 

Надзвичайно масштабними були адміністративні покарання й 
так звана «профілактична робота». Особливого розмаху вона 
набула після ухвалення Указу Президії Верховної Ради УРСР від 
26 березня 1966 р. «Про адміністративну відповідальність за 
порушення законодавства про релігійні культи». Головний наголос 
на силових методах у політиці щодо послідовників РЦЄХБ містила 
й спеціальна постанова Ради в справах релігій при Раді Міністрів 
СРСР* від 7 вересня 1966 р. «Про роботу з припинення протиза-
конних дій прибічників т.зв. «Ради Церков ЄХБ». Хоча в постанові 
йшлося і про «окремі» порушення прав віруючих, більшої критики 
                                                 

182 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 2. – Спр. 435. – Арк. 52 зв., 53; оп. 4. – 
Спр. 350. – Арк. 126. 

183 Там само. – Оп. 6. – Спр. 1. – Акр. 22–23. 
184 Архів культурно-просвітницького товариства «Меморіал». – Ф. 103. – П. «Ре-

лігія». – Т. 1. – Арк. 337–354. 
* Постановою Ради Міністрів СРСР від 8 грудня 1965 р. (№ 1043) Раду в 

справах РПЦ та Раду в справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР було 
перетворено в єдиний орган – Раду в справах релігій при Раді Міністрів СРСР, яку 
очолив В. Куроєдов. 
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зазнавали партійно-державні керівники тих областей, де з лідерами 
РЦЄХБ «розбиралися», на думку Ради, не надто наполегливо185. Як 
наслідок, лише у 1967 р. в Україні за участь у молитовних зібран-
нях було притягнуто до адміністративної відповідальності понад 
400 віруючих незареєстрованих громад, з яких 300 осіб були 
членами громад євангельських християн-баптистів, насамперед 
прибічників Ради Церков ЄХБ186. 

Не вщухали репресії щодо учасників опозиції в євангельсько-
баптистському русі і в наступні роки. Якщо в 1970 р. за правопору-
шення на релігійному ґрунті було засуджено 18 осіб, у 1971 р. – 26, 
1972 р. – 30, то вже 1973 р. на лаві підсудних опинилося 55 осіб. 
Причому, новим моментом у судовій практиці стало засудження 
віруючих за політичними статтями. Незважаючи на серйозні 
процесуальні порушення під час слідства та судового засідання, 31 
січня 1975 р. Київський обласний суд оголосив вирок секретареві 
РЦЄХБ Г. Вінсу: визнати винним за ст.ст. 138 (ч. 2), 187 (ч. 1), 209 
(ч. 1) та засудити на 5 років позбавлення волі в таборах суворого 
режиму з подальшим засланням на 5 років і конфіскацією майна187. 

Прагнучи не допустити поширення ідей РЦЄХБ, органи влади 
та державної безпеки активізували роботу з виявлення осередків 
видання баптистської літератури. Насамперед органи держбезпеки 
будь-що намагалися знищити підпільне видавництво РЦЄХБ 
«Христианин». 24 жовтня 1974 р. їм вдалося викрити одну з неле-
гальних друкарень. Серед семи заарештованих працівників було 
троє українців: К. Гриценко (с. Мала Солтанівка Київської об-
ласті), І. Коротун (м. Ворошиловград), В. Підченко (м. Харків)188. 

Зневіра в можливості досягнення власних цілей, відсутність 
бодай мінімальних можливостей задовольняти релігійні потреби 
породжували серед євангельських християн-баптистів емігрантські 
настрої. Так, тривалий час сподівався на отримання дозволу на виїзд 
з СРСР батько п’ятнадцяти дітей В. Хайло з Красного Луча 
Луганської області. Його домагання завершилися 22 вересня 1980 р. 

                                                 
185 Войналович В.А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних 

інституцій в Україні 1940–1960-х років: політологічний дискурс. – С. 558. 
186 Бажан О. Заходи радянських спецслужб з обмеження опозиційного руху в 

середовищі євангельських християн-баптистів у 1960–1980-х рр. – С. 294. 
187 Там само. – С. 295. 
188 Там само. – С. 294. 
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примусовою госпіталізацією в психіатричну лікарню. У 1981 р., 
перебуваючи у стані відчаю, він звернувся з відкритим листом до 
глав 35 держав, що підписали Гельсінські угоди, в якому звинуватив 
радянське керівництво у вчиненні насильства над совістю, терору і 
репресій щодо християн189. 

Досить складним для прибічників духовної опозиції у сере-
довищі євангельських християн-баптистів став і період 1980-х 
років. Він був позначений новою хвилею репресій щодо віру-
ючих, особливо ж релігійного активу та керівного органу опози-
ційної церкви – Ради Церков ЄХБ. Майже весь її склад упродовж 
1985–1986 рр. перебував у в’язницях, таборах чи на засланні. 
Тим, хто невдовзі мав вийти на волю, терміни ув’язнення за сфаб-
рикованими кримінальними справами було продовжено. Подібна 
доля спіткала І. Антонова, М. Батуріна, Я. Іващенка, О. Козо-
рєзова, Г. Костюченка, В. Маркевича, Д. Мінякова, П. Ритікова, 
П. Румачика, Я. Скорнякова, М. Хорева190. 

Спротив прибічників Ради Церков став величезним подраз-
ником для влади й найвідомішим фактом спротиву придушення 
релігійних свобод в СРСР. Класифікуючи дев’яносто дев’ять 
випадків протесту радянських громадян на релігійному ґрунті, які 
мали місце впродовж 1965–1978 рр., американський правознавець 
Д. Ковалевські з’ясував, що понад 40 % всіх протестів вийшло з 
середовища незареєстрованих баптистів (на католиків Литви 
припало 34,3 %, на українських греко-католиків – 8,1 %)191. 

Досить потужний анклав опозиційно налаштованих віруючих в 
середовищі євангельських християн-баптистів існував і на теренах 
Донбасу. Поясненням цьому є не лише традиційно високий рівень 
присутності пізньопротестантських згромаджень у релігійному 
комплексі регіону, а й наслідки політики атеїстичного режиму, яка 
цілеспрямовано упродовж десятиліть проводилися щодо вірних 
інших конфесій, зокрема православної. Для більшості віруючого 
                                                 

189 Бажан О. Випробування вірою. Боротьба за реалізацію прав і свобод віру-
ючих в Україні в другій половині 1950-х – 1980-ті рр. / О.Г. Бажан, Ю.З. Данилюк. 
– К., 2000. – С. 80. 

190 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 7. – Спр. 107. – Акр. 3–6. 
191 Єленський В. Релігія після комунізму. Релігійно-соціальні зміни в процесі 

трансформації центрально- і східноєвропейських суспільств: фокус на Україні /  
В. Єленський. – К., 2002. – С. 73. 
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населення краю, традиційною релігією якого залишалося право-
слав’я, антирелігійний наступ, що супроводжувався масовим 
закриттям церков, зняттям з реєстрації громад і духовенства поряд з 
його безпорадністю протидіяти відвертому свавіллю і адміністру-
ванню місцевих чиновників, став справжньою духовною трагедією. 
Не випадково, що саме щойно виниклі «атеїстичні» райони без 
жодної зареєстрованої православної парафії і офіційно функціо-
нуючого храму стали головними об’єктами уваги протестантських 
проповідників, діяльність яких серед залишених без духовної опіки 
вірних виявилася досить ефективною. Як наслідок, стрімко зростав 
приплив (переважно за рахунок православних віруючих) у релігійні 
об’єднання тих конфесій, чия догматика і культова практика давала 
змогу більш-менш задовольнити релігійні потреби анонімно. 
Інтенсивне поповнення громад євангельських християн-баптистів у 
цілому ряді населених пунктів Донбасу відбувалося значно швидше, 
ніж їх спустошували арешти. 

Успішність проповідництва баптистів та інших протестантів 
відомий православний священик Г. Якунін пояснював і тою 
обставиною, що поруч з зареєстрованими громадами, об’єднаними 
під главенством ВРЄХБ, напівлегально існувала незалежна 
спільнота євангельських християн-баптистів під орудою Ради 
Церков ЄХБ. Її громади, не приховуючись від державних органів, 
відмовлялися від реєстрації й інших форм державного контролю. 
За таких обставин з посиленням тиску на офіційну церкву віруючі 
з зареєстрованих громад переходили в неофіційну церкву. У 
зв’язку з цим влада далеко не завжди відважувалася вдаватися до 
відвертого тиску на громади ВРЄХБ, дозволяючи їм виборність 
керівних органів, більш-менш регулярне проведення з’їздів, 
погоджуючись на менш суворі обмеження участі дітей у богослу-
жіннях. У цьому сенсі зареєстровані об’єднання ВРЄХБ почу-
валися навіть дещо вільніше, ніж православні парафії. Такий стан 
Г. Якунін вважає «ідеальною формою життєдіяльності церкви» за 
радянських умов, що дозволяло їй витримувати переслідування 
войовничого атеїстичного режиму192. 

Проте ця відносна свобода для частини спільноти євангель-
ських християн-баптистів стала можливою завдяки жертовному 
                                                 

192 Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР. Новейший период. – С. 144. 
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спротиву вірних незареєстрованих громад, очолюваних Радою 
Церков ЄХБ. Їх переслідування, що ставали дедалі жорсткішими, 
тривали з початку 1960-х до кінця 1980-х рр. 

Конфесійно диференційована політика режиму стосовно 
пізньопротестантських спільнот, змодельована у роки сталінського 
правління, що передбачала об’єднання навколо цілковито контро-
льованого центру (ВРЄХБ) й асиміляцію в об’єднаній спільноті 
якомога більшої кількості віруючих тих конфесій, доконечна 
елімінація котрих не видавалася можливою, настійно реалізову-
валася в наступні роки стосовно християн віри євангельської 
(п’ятидесятників). 

Особливо насторожено сприйняли центральне та місцеве пар-
тійно-державне керівництво, уповноважені у справах релігійних 
культів та органи безпеки процес повернення в Україну засудже-
них п’ятидесятників (особливо їх лідерів А. Бідаша, І. Левчука та 
ін.), які свого часу відмовилися від об’єднання з ВРЄХБ. У травні 
1957 р. виконувач обов’язків голови РСРК при Раді Міністрів 
СРСР В. Гостєв у листі місцевим уповноваженим констатував факт 
активізації п’ятидесятницьких громад у ряді областей України (у 
тому числі в Сталінській), чимала кількість яких вийшла з підпілля 
й стала діяти відкрито. Відповідальними за це В. Гостєв вважав 
п’ятидесятницьких лідерів, які розгорнули посилену агітацію за 
вихід християн віри євангельської з громад ЄХБ та організацію 
власного, самостійного, відокремленого від ВРЄХБ релігійного 
центру п’ятидесятників. 

Рада в справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР 
недвозначно підкреслювала, що не тільки не підтримує будь-якого 
пом’якшення політики стосовно п’ятидесятників, але й рекомендує 
застосування різного роду репресивних заходів до їхніх служителів 
і активних віруючих193. 

Десталінізація абсолютно не торкнулася державної політики 
щодо пізніх протестантів взагалі й лінії на повну асиміляцію п’яти-
десятників у Союзі ЄХБ. Щорічно на адресу місцевих уповнова-
жених з Москви та Києва надходили численні листи, інструкції, 
якими категорично заборонялася реєстрація громад п’ятидесятників. 
При цьому тональність цих документів ставала дедалі жорсткішою. 

                                                 
193 ДАРФ. – Ф. 6991. – Оп. 3. – Спр. 149. – Арк. 8–10.  
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Якщо в другій половині 1940-х – на початку 1950-х рр. рекомен-
дувалося виявляти громади ХВЄ, вивчати настрої віруючих, 
схиляти їх до об’єднання з громадами ЄХБ, то в другій половині 
1950-х рр. релігійні об’єднання християн віри євангельської 
звинувачувалися вже в пропаганді антирадянських поглядів, діях, 
спрямованих на повалення радянського державного устрою, а 
також у тому, що обряди, які вони справляють, завдають 
непоправної шкоди психіці особистості, призводять її до фізичної 
і моральної деградації. Окремі випадки співробітництва членів 
п’ятидесятницьких громад з окупаційною владою під час війни 
екстраполювалися на всю п’ятидесятницьку спільноту; в офіцій-
них документах і пресі п’ятидесятників характеризували як 
підступних і послідовних ворогів своєї Батьківщини194. 

Рада у справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР 
дедалі категоричніше вимагала від ВРЄХБ активніших дій щодо 
об’єднання євангельських християн-баптистів з християнами 
віри євангельської, а також виконання конкретного плану-
графіка відповідних заходів, контроль якого покладався на 
уповноважених Ради195.  

У вересні 1959 р. за поданням Ради в справах релігійних 
культів при Раді Міністрів СРСР ВРЄХБ розіслала на місця 
відповідний лист-циркуляр за підписом голови Л. Жидкова, у 
якому, зокрема, йшлося: «... У нашій єдиній сім’ї знаходиться 
близько 25 тис. чоловік християн віри євангельської, ще є близько 
14 тис. осіб, не об’єднаних з нами п’ятидесятників … ВРЄХБ 
вирішила, з Божою допомогою, вжити всі заходи, щоб залучити їх 
до лав нашого братства.. Хочемо просити Вас з отриманням цього 
листа поставити об’єднання не об’єднаних з нашим братством 
п’ятидесятників, як одне з Ваших найважливіших завдань…»196. 
Тоді ж викристалізувалися дві групи п’ятидесятницьких пресві-
терів та активістів: одну з них влада вважала перспективною з 
огляду на подальшу роботу з приєднання до Союзу ЄХБ, другу – 
цілковито непоступливою197. 

                                                 
194 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 4. – Спр. 122. – Арк. 148. 
195 Там само. – Спр. 172. – Арк. 11. 
196 Там само. – Оп. 2. – Спр. 280. – Арк. 137–137зв. 
197 Там само. – Арк. 160–164; Спр. 415. – Арк. 3–3 зв. 
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Ставало очевидним, що завдання ліквідувати п’ятидесятників 
«стахановськими методами» – впродовж трьох – п’яти років, яке 
ставив у своєму листі відділ пропаганди та агітації ЦК КПРС 
(жовтень 1958 р.) перед Радою в справах релігійних культів при Раді 
Міністрів СРСР, місцевими партійними та радянськими органами, 
виконати не вдасться198. (Зрештою, це було визнано спільною 
постановою ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 23 лютого 1970 р. 
«Про заходи щодо посилення боротьби з особами, які ухиляються 
від суспільно-корисної праці й ведуть антигромадський парази-
тичний спосіб життя»)199. 

Усвідомлення нереальності «ліквідації п’ятидесятництва» 
змусило владу до зміни цілей – у документах, схвалених вищим 
партійно-державним керівництвом СРСР та УРСР, уже наприкінці 
1950-х рр. здебільшого йшлося не про повну ліквідацію громад 
п’ятидесятників, а про обмеження їхньої діяльності та впливу на 
найрізноманітніші категорії населення. Найважливішим стало те, 
що вперше влада вимушена погодитися на легалізацію громад 
п’ятидесятників поза Союзом ЄХБ. 

Проте пріоритетною у політиці щодо п’ятидесятників залиша-
лася репресивно-адміністративна лінія, яка посилювалася у пе-
ребігу потужної хрущовської антирелігійної кампанії й тривала аж 
до кінця 1960-х рр. Зміцненню цієї лінії сприяла й значною мірою 
її легітимізувала постанова ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 
16 березня 1961 р. «Про посилення контролю за дотриманням 
законодавства про культи». Ще наприкінці 1950-х рр. в апараті 
Уповноваженого в справах релігійних культів в УРСР було складено 
особливий список осіб, яких варто було б притягнути до криміна-
льної чи адміністративної відповідальності. Загалом у республіці, 
таким чином, було взято на облік 249 християн віри євангельської, у 
тому числі у Сталінській області – 21, Луганській – 14200. 

Насамперед, масштабні репресії було розв’язано проти лідерів 
християн віри євангельської, яких вважали головною перепоною 
приєднанню п’ятидесятників до баптистського союзу. Упродовж 
1957–1959 рр. судові процеси відбулися над керівництвом нелегаль-

                                                 
198 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 4. – Спр. 236. – Арк. 128–129. 
199 Там само. – Оп. 5. – Спр. 225. – Арк. 5. 
200 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 4927. – Арк. 2–27. 
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ного центру ХВЄ П. Бідашем, І. Левчуком, Ф. Коринякою,                   
К. Кружко, низкою п’ятидесятницьких єпископів, засуджених до 
тривалих термінів ув’язнення у виправно-трудових таборах201. 

Гучний судовий процес над керівниками та активістами групи 
сектантів – п’ятидесятників відбувся 31 серпня 1961 р. у м. Жда-
нові (сучасний – Маріуполь) Донецької області. Йому передували 
зорганізовані виконавчими комітетами Іллічівської та Орджонікі-
дзевської районних рад міста збори трудящих, які засудили 
«антигромадську» діяльність сектантів і висловили вимогу заборо-
нити їхні «незаконні» зібрання. За проведення упродовж тривалого 
часу «антигромадянської, антидержавної роботи» керівників групи  
Н. Іванченка, С. Єфименка, Ф. Гаврильченка, В. Герявенка, Г. Гай-
дина, Ф. Стукало, Д. Соколика на підставі ст. 209 ч. 1 КК УРСР 
було засуджено до позбавлення волі кожного терміном на 5 років з 
конфіскацією належного їм майна202. 

За сумнозвісною ст. 209 КК УРСР 1963 р. у Донецькій області 
було засуджено 37 п’ятидесятників, серед яких – 9 керівників груп 
з м. Макіївка203. Значного поширення набули у цей час громадські 
суди, де віруючих ганьбили перед односельцями або колегами по 
роботі і які розглядалися як прелюдія до судів, що виносили карні 
присуди. 

Хоча час від часу уповноважені Ради в справах релігій і 
порушували питання про адміністрування й невиправдані утиски 
віруючих, репресивна лінія щодо п’ятидесятників і далі домінувала 
практично безроздільно. Увага правоохоронних органів зверталася 
на необхідність більш ретельного і жорсткого контролю за їхньою 
діяльністю, зібрання незареєстрованих громад підлягали розгону, а 
їхні організатори – штрафам. 

Водночас, наслідком глибинних процесів, які відбувалися в 
1960-х рр. у сфері державно-церковних відносин, стала, нарешті, 
дозволена реєстрація помісних церков незалежно від ВРЄХБ або 
інших союзів і об’єднань. Низка церков євангельсько-баптистсько-
го руху, які вийшли зі складу ВРЄХБ, але шукали шляху до 

                                                 
201 Історія релігій в Україні: у 10-ти т. / Редкол.: А.Колодний (голова) та ін. 

Пізній протестантизм в Україні. Т. 6 (п’ятидесятники, адвентисти, Свідки Єгови) / 
За ред. П.Яроцького. – Київ – Дрогобич: видавець Сурма, 2008. – С. 206–218. 

202 Там само – С. 221–228. 
203 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 2. – Спр. 321. – Арк. 19–20. 
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врегулювання відносин з державою, утворили нову деномінацію в 
рамках Союзу незалежних церков ЄХБ, проміжну між ВРЄХБ та 
Радою Церков ЄХБ. Певною мірою такою можливістю скористалася 
й незначна частина п’ятидесятницьких об’єднань. Уже саме засте-
реження – реєстрація лише у разі їхньої відмови від окремих 
п’ятидесятницьких обрядів та за умови виконання радянського зако-
нодавства – робило її неприйнятною і такою, що була непрямим 
угодовством з державою. За таких обставин автономно зареєстро-
вані церкви християн віри євангельської з’явилися в Україні у 
Чернівцях, Одесі, Києві, Харкові, Запоріжжі, Херсоні, Миколаєві, 
Каховці, а також у Донецьку і Жданові (сучасний Маріуполь). 
Досить швидко між помісними церквами цієї групи встановилися 
тісні зв’язки, а в 1970–1971 рр. були проведені неофіційні з’їзди в 
Запоріжжі, Києві та Жданові, на яких обрано керівний центр Союзу 
автономно зареєстрованих церков ХВЄ – Рада пресвітерів. До її 
складу увійшли досвідчені й довголітні служителі помісних церков 
ХВЄ, у тому числі й А. Лукашов зі Жданова. 

Утім, рух за вихід громад п’ятидесятників із підпілля та 
реєстрацію їх у рамках Союзу автономних церков ХВЄ не набув на 
той час особливого поширення. Так, на початок 1962 р., за інформа-
цією радянських органів, в Україні існувало 560 п’ятидесятницьких 
нелегальних груп, які налічували 14 470 віруючих. Станом на 1974 р. 
у республіці налічувалося лише 16 автономно зареєстрованих громад 
п’ятидесятників та 539 незареєстрованих груп цього напряму, у тому 
числі, у Донецький області – 25 та 9 – у Луганській204. 

Як бачимо, тактичні маневри влади, спрямовані на легалізацію 
діяльності громад християн віри євангельської та виведенню їх з 
підпілля, не мали бажаних наслідків і істотно не вплинули на 
скорочення мережі незареєстрованих об’єднань п’ятидесятників. 
Для багатьох із них сумніви щодо реєстрації підігрівалися не лише 
драматичним досвідом відносин з державою минулих років, абсо-
лютно неприйнятними умовами режиму, за яких вона була мож-
лива, а ще й тим, що радянська атеїстична пропаганда і надалі 
шельмувала п’ятидесятників як «варварську бузувірську секту», а 
репресивно-каральний апарат – переслідував у судовому порядку. 

                                                 
204 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5488. – Арк. 18; оп. 25. – Спр. 

1040. – Арк. 30. 
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Навпаки, численні судові процеси, утиски і гоніння вірних, які 
супроводжували рух п’ятидесятників до кінця 1980-х рр., сприяли 
зростанню серед них еміграційних настроїв. За підрахунками 
міжнародних організацій на лютий 1977 р. близько однієї тисячі 
п’ятидесятників виявили бажання залишити СРСР. Кількість 
потенційних емігрантів у країні постійно зростала і в 1979 р. 
досягла тридцяти тисяч осіб205. 

Досить сильними були еміграційні настрої серед п’ятидесятни-
ків України. Так, 10 жовтня 1977 р. секретар ЦК КПУ В. Маланчук 
та завідувач відділу ЦК КПУ Ю. Єльченко повідомляли першого 
секретаря ЦК Компартії України В. Щербицького про те, що заяви 
на виїзд з СРСР з релігійних мотивів подали у Рівненській області 
93 родини (590 осіб), Тернопільській – 76 (276), Чернівецькій –                  
44 (226), Донецькій – 27 (130), Запорізькій – 21 (98), Волинській –  
11 (30). Всього ж наприкінці 1977 р. з України прагнуло виїхати 324 
родини п’ятидесятників, які налічували 1562 особи. Як рецепт для 
подолання еміграційних настроїв серед п’ятидесятників, В. Малан-
чук та Ю. Єльченко рекомендували вжиття більш рішучих заходів з 
припинення незаконної діяльності «сектантських екстремістів», 
посилення індивідуальної роботи серед віруючих і керівників 
громад з метою відриву їх від «екстремістів»206. 

Перешкоджання п’ятидесятникам у задоволенні духовних 
потреб на території СРСР, відмова їм у праві емігрувати з країни 
змусило останніх взятися до створення власної правозахисної 
організації, яка б перебрала на себе захист прав християн віри 
євангельської, бажаючих емігрувати з СРСР. Перші паростки такої 
організації виникли вже в 1975 р., коли в ряді релігійних громад 
Краснодарського краю та Далекого Сходу були сформовані «Ради з 
еміграції». Свого ж остаточного оформлення вона набула восени 
1981 р. після проголошення створення Комітету представників 
п’ятидесятників, що домагалися виїзду з СРСР (Комітет «Право на 
еміграцію»). 

Одним з його керівників був донеччанин П. Ахтьоров, відо-
мий на той час як релігійний письменник і правозахисник, автор 
трактату «На пути к бессмертию». Свій перший термін ув’яз-

                                                 
205 Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР. Новейший период. – С. 159. 
206 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 25. – Спр. 1508. – Арк. 4–6. 
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нення (7 років виправно-трудових таборів та 5 років заслання) 
П. Ахтьоров отримав у Донецьку 27 грудня 1971 р. за ст. 62 КК 
УРСР. Його звинувачували у виготовленні й розповсюдженні 
антирадянських документів, петицій, у т. ч. на адресу Орга-
нізації Об’єднаних Націй207. За цією ж статтею кваліфікували 
його дії і 7 липня 1981 р., коли рішенням Донецького обласного 
суду його знову засудили до 7 років виправно-трудових таборів 
з наступним засланням на 5 років. У 1989 р. П. Ахтьоров виїхав 
до США208. 

Інша частина п’ятидесятницької спільноти продовжувала 
боротьбу за право вільного існування в СРСР. Зрештою, з’їзд пред-
ставників незареєстрованих громад християн віри євангельської, 
що відбувся в Москві 16 червня 1979 р., проголосив створення 
власного духовного центру – Братської ради християн віри 
євангельської п’ятидесятників. На середину 1980-х рр. значно 
розширилася в Україні і мережа автономно зареєстрованих церков 
п’ятидесятників (близько 200 з приблизно 25 000 членів), функціо-
нування яких координувалося офіційно не визнаною державними 
органами Радою пресвітерів ХВЄ209. Відповідні процеси мали 
місце і в спільноті п’ятидесятників Донецької області – станом на  
1 січня 1987 р. у регіоні налічувалося 9 зареєстрованих громад 
християн віри євангельської. 

Водночас, гоніння, показові суди, приписування антирадян-
ської діяльності, адміністративні покарання, заслання, шалена 
антирелігійна пропаганда супроводжували рух ХВЄ. Всіляко 
переслідуючи п’ятидесятників, правоохоронні органи в першій 
половині 1980-х рр. в середньому щорічно фіксували 400–500 
правопорушень, пов’язаних в основному з ухилянням від реєстра-
ції, виконанням громадських обов’язків, у тому числі – від служ-
би в Радянській Армії210. 28 лютого 1985 р. прокурор Донецької 
області затвердив вирок у кримінальній справі за обвинуваченням 
В. Франчука – проповідника зареєстрованої громади християн 
віри євангельської м. Жданова (сучасний – Маріуполь) у скоєнні 

                                                 
207 Архів УСБУ в Донецькій області. – Спр. 32073. – ФП. – Т. 1. – Арк. 2, 17, 71. 
208 Реабілітовані історією. Донецька область. Кн. 1. – С. 639. 
209 Історія релігій в Україні: у 10-ти т. Пізній протестантизм в Україні. Т. 6 

(п’ятидесятники, адвентисти, Свідки Єгови). – С. 182. 
210 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 25. – Спр. 2403. – Арк. 37. 
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злочину, передбаченого ст. 1871 КК УРСР. Як стверджувалося у 
вироку, В. Франчук під впливом буржуазної релігійної пропаганди 
упродовж 1975–1984 рр. систематично, з метою підриву автори-
тету державного і суспільного устрою, свідомо займався вигото-
вленням і розповсюдженням творів, у яких стверджував про 
відсутність конституційних прав і свобод в СРСР, зводив наклепи 
на радянську дійсність і становище віруючих в СРСР. У свою 
чергу, державний обвинувач усіляко переконував суд у тому, що 
«такий злочин має особливу антидержавну небезпеку»211. 

Лише наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр. становище 
п’ятидесятників в Україні дещо поліпшилося. Припинилися пере-
слідування віруючих, були звільнені з ув’язнення та реабілітовані 
найбільш відомі діячі, керівники громад, члени активу. 

Виявилося неспроможним для режиму і «покінчити» з 
діяльністю організації Свідків Єгови на території республіки після 
їх тотального виселення із західних областей УРСР на початку 
1950-х рр. Водночас, доволі численні громади Свідків Єгови, 
членами яких були переважно українці, з’явилися в Сибіру, насам-
перед, в Іркутській області, Середній Азії, Казахстані. Відтворення 
відбувалося за рахунок сімей віруючих, а також, враховуючи 
надзвичайно інтенсивну місіонерську активність Свідків, – за 
рахунок новонавернених. 

30 вересня 1965 р. Президія Верховної Ради СРСР ухвалила 
Указ, яким знімалися обмеження зі спецпоселення й звільнялися          
з-під адміністративного нагляду деякі категорії віруючих, 
найбільш численними з-поміж яких були Свідки Єгови. Водночас, 
наявність серйозних обмежень звільнення (воно не супроводжу-
валося поверненням конфіскованого майна та фактично виключало 
можливість оселятися у попередніх місцях проживання) призво-
дила до неочікуваних і непрогнозованих наслідків – Свідки Єгови 
селилися на територіях, де відчувався гострий дефіцит трудових 
ресурсів, й створювали там нові життєздатні об’єднання. Так 
виникли спільноти Свідків Єгови у Донецькій, Луганській, Дніпро-
петровській, Запорізькій областях, на Вінниччині, у Криму, тобто 
там, де до масової депортації їх практично не було. 

                                                 
211 Історія релігій в Україні: у 10-ти т. Пізній протестантизм в Україні. Т. 6 

(п’ятидесятники, адвентисти, Свідки Єгови). – С. 187, 188. 
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Утім, незалежно від місця проживання і часу, впродовж усього 
періоду, що розглядається, лінія на розгром об’єднань Свідків Єго-
ви й суворі переслідування не лише лідерів, але й рядових членів, 
лишалася беззастережно домінуючою. Чергова хвиля репресивних 
заходів щодо Свідків Єгови прокотилася в Україні на початку 
1980-х рр. Кілька групових судових процесів у ці роки відбулися у 
Східній Україні. Свідків Єгови позбавляли волі вже на менші 
терміни (чотири – п’ять років), а для їх відбуття вже не відпра-
вляли до Сбіру чи Казахстану, а залишали в Україні. У цей період, 
що передував «перебудовному», Свідкам Єгови перестали висува-
ти політичні звинувачення, а натомість інкримінували порушення 
законодавства про релігійні культи, невиконання громадських 
обов’язків тощо. Лише 1980 р. за релігійними мотивами в Україні 
було засуджено 219 осіб, із них 55 – Свідки Єгови. Так, 13 липня 
1980 р. народним судом Микитівського району м. Горлівка 
Донецької області за відмову служити у збройних силах через 
релігійні переконання був засуджений до 3 років позбавлення волі 
з утриманням у виправно-трудовій колонії загального режиму 
Свідок Єгови Д. Чумак. Такий самий вирок за відмову служити у 
війську отримав член громади Свідків Єгови, мешканець м. Торез 
Донецької області М. Івань212.  

З другої половини 1980-х рр. спостерігалися все більш 
відчутними зміни у ставленні влади до Свідків Єгови: їх почали 
звільняти з таборів і в’язниць, дозволили виїзд за межі країни для 
спілкування з одновірцями та приїзд до СРСР очільників керівного 
центру Свідків Єгови в Брукліні (США). 28 лютого 1991 р. в 
Україні було офіційно зареєстровано «Релігійну організацію 
Свідків Єгови», а тисячі вірних визнані владою «жертвами 
політичних репресій» та реабілітовані.  

 
* * * 

 
Отже, жорстка антирелігійна кампанія, яка цілеспрямовано 

велася з кінця 1950-х рр. і супроводжувалася викоріненням види-
мих виявів релігійності (масовим закриттям культових споруд, 

                                                 
212 Бондарчук М.П. Релігійність населення України у 40–80-х роках ХХ ст.: 

соціокультурні впливи, особливості, тенденції змін / М.П. Бондарчук. – К.: 
Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 103.  
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зняттям з реєстрації релігійних громад), брутальним втручанням у 
внутрішні справи релігійних організацій, негативно позначилася на 
процесі десталінізації, зробила його ще більш непослідовним і 
обмеженим, позбавила підтримки з боку віруючих громадян. 

Особливо нищівного удару було завдано атеїстичним режимом 
православному комплексу. Лише за шість років (1959–1964 рр.) 
мережа православних культових споруд у республіці скоротилася на 
46 % і на 1 січня 1965 р. налічувала 3 899 будівель. Не менш 
форсованими темпами відбувався цей процес і на Донбасі: за чотири 
роки, починаючи з січня 1959 р., кількість функціонуючих право-
славних громад зменшилась у Донецькій області на 43,5 %, у 
Луганській – на 38 % і на 1 січня 1963 р. становила, відповідно, 105 і 
72 парафії. Політика нищення православної інституційної мережі, 
хоча й дещо повільнішими темпами, не змінилася і в наступні роки 
(на 1985 р. на Донеччині функціонувало 87 офіційно зареєстрованих 
православних згромаджень, а на Луганщині – 55). Неухильно скоро-
чувався у регіоні й інститут служителів православного культу. 
Упослідження легально адміністративними методами існуючих 
форм релігійного життя усіляко спонукало вірних до пошуку альтер-
нативних засобів задоволення релігійних потреб. Звідси, й активне 
відзначення традиційних релігійних свят, яке супроводжувалося 
масовим відвідуванням церков, і високий рівень релігійної обрядо-
вості, яка приваблювала навіть тих, хто не вважав себе віруючим. І, 
що не менш важливо, інтенсивне поповнення, переважно за рахунок 
православних віруючих, як легально, так і підпільно діючих громад 
інших конфесій (насамперед протестантських). Так, лише за 1971–
1980 рр. кількість баптистських, адвентистських, п’ятидесятни-
цьких, єговістських об’єднань зросла у Донецькій області з 71 до 
116, а у Ворошиловградській – з 42 до 46213.  

Разом з тим, розгортання відвертої антирелігійної політики в 
умовах т. зв. хрущовської «відлиги» на тлі реабілітації певних 
категорій вірних і священнослужителів, відмови від масштабних 
репресій попередніх десятиріч, як і зростаючої готовності 
віруючих відстоювати свої громадянські права й релігійні свободи, 

                                                 
213 Гіцевич В.С. Місце релігії у повсякденному житті населення Донбасу в 

1953–1985 роках / В.С. Гіцевич // Історичні і політологічні дослідження. – 2013. – 
№ 1 ( 51). – С. 198. 
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призвело до формування опозиційного руху релігійній політиці 
влади і широкого поширення неофіційних форм вияву релігійних 
почуттів. Неможливість скільки-небудь гідного задоволення релі-
гійних потреб легальним способом з боку цілих напрямів призвела 
до формування віруючими фактично заборонених спільнот ре-
лігійного підпілля, а також до підпільних форм релігійного життя. 

Релігійне підпілля, яке тривало аж до трансформаційних змін у 
державно-церковних відносинах, пов’язаних з горбачовськими 
реформами, постає серйозною проблемою для владних інституцій. 
Воно не обмежувалося функціонуванням опозиційних течій і пара-
лельно діючими контрольованими режимом структурами у пізньому 
протестантизмі, а мало значно ширший поліконфесійний спектр. 
Так, за даними радянських органів, які до того ж не відображали 
сповна реальної картини, на початок 1962 р. в Україні було виявлено 
1 109 нелегальних релігійних груп понад 20 течій і деномінацій, 
серед яких найбільш чисельними були спільноти п’ятидесятників, 
Свідків Єгови, адвентистів – реформістів, іоанітів, чистих баптистів, 
вірних ІПЦ, істинно-православних християн, вільних християн, 
євангельських християн, інокентіївців та ін214. 

Попри всілякі утиски і переслідування лідерів та вірних 
офіційно заборонених релігійних згромаджень мережа їх з року в 
рік постійно зростала і на початок 1972 р. уже налічувала 1 392 
нелегально діючі громади215. Досить широким поліконфесійним 
спектром і розгалуженою мережею відзначалося на цей час 
релігійне підпілля у Донецькій області. Із 73 виявлених об’єднань 
переважну більшість становили групи християн віри євангельської 
(п’ятидесятників) – 38, а також баптисти-розкольники (прибічники 
Ради Церков ЄХБ) – 15 груп, Свідки Єгови – 5, чисті баптисти – 4, 
єговісти-іллінці – 3, іудеї – 3, істинно-православні християни – 3, 
адвентисти-реформісти – 1 та старообрядці – 1216. 

                                                 
214 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5488. – Арк. 18. 
215 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 6. – Спр. 105. – Арк. 3. 
216 Костенко Г. Релігійне карта Донецької області: історія і сучасність / 

Г.Костенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htpp//www.vesna.org.ua/ 
txt/sxid/reli.html  
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РОЗДІЛ 4. 
РЕЛІГІЙНА СКЛАДОВА ЕТНОПОЛІТИЧНИХ 

ПРОЦЕСІВ СУЧАСНОГО ДОНБАСУ (1991 – 2014 РР.): 
СТРУКТУРА, ФУНКЦІОНУВАННЯ, 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ  
 
Упродовж років незалежності роль релігійного чинника у 

суспільно-політичному житті Донбаського регіону України (Доне-
цька та Луганська області) зростала попри той факт, що рівень 
релігійності та ступінь важливості релігії для населення регіону 
залишався одним з найнижчих в Україні: на Сході країни на 
початку 2013 р. декларували себе віруючими 59 % (проти 66 % у 
2010 р.), тоді як на Заході, відповідно, 86 % (у 2010 р. – 89 %)217. У 
переліку життєвих цінностей населення Сходу (а також Центру) 
релігія посідала 17-те місце із 19 запропонованих для відповіді по-
зицій, тоді як на Заході – 9-те місце218. Поєднання високого рівня 
присутності у суспільно-політичних процесах релігійного чинника 

                                                 
217 Згідно з результатами соціологічних опитувань, проведених Центром О. Ра-

зумкова у 2010 та 2013 роках. Останнє дослідження проведене з 28 лютого по 6 бе-
резня 2013 р., опитано 2 010 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України, 
теоретична похибка вибірки – 2,3 %. Див.: Релігія і влада в Україні: Проблеми 
взаємовідносин. Інформаційні матеріали до Круглого столу на тему: «Державно-
конфесійні відносини в Україні станом на 2013 рік: рух до партнерства держави і 
Церкви чи до кризи взаємин?», 22 квітня 2013 р. – К.: Центр Разумкова, 2013. –              
С. 23–24. 

Дані соціологічного опитування, проведеного Центром з 18 по 22 листопада 
2010 р., див.: Релігія і влада в Україні: Проблеми взаємовідносин. Інформаційно-
аналітичні матеріали до Круглого столу на тему: «Державно-конфесійні відно-
сини в Україні, їх особливості і тенденції розвитку», 8 лютого 2011 р. – К.: Центр 
О. Разумкова, 2011. – С. 31. Опитаний 2 001 респондент віком від 18 років. Теоре-
тична похибка вибірки – 2,3 %. (Див. також: Церковно-релігійна ситуація і 
державно-конфесійні відносини в Україні: підсумки десятиліття, тенденції і 
проблеми. Аналітична доповідь Центру Разумкова // Національна безпека і 
оборона. – 2011. – № 1–2. – С. 37–61.) До Східного регіону віднесено Дніпро-
петровську, Донецьку, Запорізьку, Луганську та Харківську області. 

218 Релігія і влада в Україні: Проблеми взаємовідносин. Інформаційно-
аналітичні матеріали до Круглого столу на тему: «Державно-конфесійні від-
носини в Україні, їх особливості і тенденції розвитку», 8 лютого 2011 р. – С. 35. 
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з низьким рівнем його інтеріоризованості засвідчувало інструмен-
талізований підхід до релігії з боку місцевих політичних та 
церковно-політичних класів у боротьбі за збереження легітимації 
та доступ до політичного ресурсу, адже в очах населення рівень 
довіри до церкви був стабільно найвищим, залишаючи далеко 
позаду усі політико-правові інститути країни. Внутрішня мотива-
ція регіональого істеблішменту з використання релігійного 
чинника збігалася з зовнішньою: інтересом Російської Федерації до 
використання домінуючого на Донбасі православ’я для посилення 
російського впливу на теренах цього порубіжного регіону, де 
проросійські симпатії населення, пострадянські стереотипи, регіо-
нальна самоідентифікация (за рахунок національної) залишалися, 
за винятком Криму, найвищими в Україні. 

Специфіку Донбаського регіону становить поєднання низько-
го рівня релігійності з низьким рівнем етнічної самоідентифікації 
переважної більшості населення. Попри поліетнічну розмаїтість 
регіону тут чисельно переважають етнічні групи українців та 
росіян. Регіон історично сформувався як біетнічний: українсько-
російський чи російсько-український, залежно від переваги пер-
шого чи другого компонента у самоідентифікаціях його жителів 
(Д. Арель)219. На Донбасі – який в історичному минулому разом з 
порубіжними територіями Російської Федерації (Ростовська обл., 
Кубанський край) творив єдиний макрорегіон – переважають не 
релігійні чи етнічні, а регіональні, просторово-територіальні (у 
тому числі транскордонні, коли історична пам’ять виходить за 
межі новітніх державних кордонів) та соціально-статусні іденти-
фікації населення. Пояснення такий стан речей знаходить і у 
колонізаційно-поселенському характері формування Донбасу; і у 
політиці Російської імперії, що – як будь-яка інша імперія – 

                                                 
219 Арель Д. Залучення відокремленого / Д. Арель // Критика. – 2006. – № 11. – 

С. 12. Див. також: Коржов Г. Регіональна ідентичність Донбасу: генезис і тенден-
ції розвитку за умов суспільної трансформації / Г. Коржов // Соціологія: теорія, 
методи, маркетинг. – 2006. – № 4. – С. 38–51; Пасько І. Плавильний басейн до-
нецької ідентичності / І. Пасько, Я. Пасько, Г. Коржов // Критика. – 2006. – № 9. – 
С. 2–5; Макєєв С. Регіональна специфікація соціокультурних відмінностей в 
Україні / С. Макєєв, А. Патракова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. 
– № 3. – С. 109–125. 
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прагнула до гомогенізації строкатого за етнічним та релігійним 
складом населення; і у подальшому розвиткові регіону як 
індустріального осердя Російської імперії, СРСР і, врешті, 
незалежної України (індустріалізація та урбанізація, навіть така 
недомодернізована, як на Донбасі, як відомо, надають перевагу 
відмінним від релігійних та етнічних цінностям та самоіденти-
фікаціям220). На Донбасі «культ потужної промисловості заступав 
будь-які інші цінності, “перемолов” усілякі застарілі релігійні 
міфи, народні легенди та ідеали»221. 

Хоча на Донбасі однозначно й домінує православ’я, друге 
місце за кількістю утворених релігійних структур – з великим 
відривом – тут посідає протестантизм. Протестантизм пред-
ставлений найрізноманітнішими організаціями, як традиційними 
для регіону, так і новопосталими. Нові протестантські спільноти 
постали завдяки інтенсивній праці, особливо впродовж перших 
десяти–п’ятнадцяти років після проголошення незалежності, 
зарубіжних місіонерів. На Сході України у 2013 р. відсоток 
віруючих громадян, які декларували свою конфесійну належність 
у позаінституційних термінах як «просто християни», був найви-
щим по Україні – 15,2 % (середній по країні – 8,6 %, на Заході – 
4,3 %)222. Формулювання «просто християни» дозволяє при-
пустити наявність серед тих, хто у такий спосіб себе ідентифіку-
вав, чималу кількість прибічників тих чи інших протестантських 
організацій, адже у цьому середовищі така самоназва є поши-
реною (див. таблицю 4). 

                                                 
220 Див.: Нагорна Л.П. Регіональна ідентичність: український контекст / 

Л.П. Нагорна. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2008. – С. 161–168, 
221–229. 

221 Таран С. Схід – Захід: одним хліба, іншим – видовищ / С. Таран // Дзеркало 
тижня. – 2005. – № 9 (11–18 березня) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/shidzahid_odnim_hliba,_inshim__vidovisch.html 

222 Релігія і влада в Україні: Проблеми взаємовідносин. Інформаційні мате-
ріали до Круглого столу на тему: «Державно-конфесійні відносини в Україні 
станом на 2013 рік». – С. 27. 
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Таблиця 4.  
Релігійні самоідентифікації населення Сходу України 

(порівняно з у цілому по країні), % опитаних * 
 

 Схід України Україна в цілому 

 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2013 р. 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2013 р.

Православ’я 69,7 70,0 71,8 66,7 66,0 60,8 68,1 70,6 
Римо-
католицизм 

0,0 1,0 0,2 0,8 0,5 1,6 0,4 1,3 

Греко-
католицизм 

0,4 0,6 0,8 0,0 7,6 7,6 7,6 5,7 

Проте-
стантські та 
євангелічні 
церкви** 

1,9 0,9 3,2 1,2 2,0 1,3 1,9 0,8 

Іудаїзм 0,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,3 
Іслам 0,4 0,1 0,3 0,3 0,7 0,4 0,9 0,7 
Буддизм 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 
Індуїзм 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
Язичництво 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 
Просто 
християнин 

9,9 12,6 7,0 15,2 6,9 15,8 7,2 8,6 

Інше 0,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,2 0,0 
Не відношу 
себе до жод-
ного з віро-
сповідань 

16,6 14,2 16,3 15,0 15,3 11,8 13,2 11,3 

Не відповіли 0,0 0,4 0,5 0,6 – 0,2 0,3 0,5 
 
* Релігія і влада в Україні: Проблеми взаємовідносин. Інформаційні 

матеріали до Круглого столу на тему: «Державно-конфесійні відносини в 
Україні станом на 2013 рік: рух до партнерства держави і Церкви чи до 
кризи взаємин?», 22 квітня 2013 р. – С. 27. 

** До них належать: адвентисти сьомого дня, свідки Єгови, лютера-
ни, євангельські християни, євангельські християни-баптисти, християни 
віри євангельської та інші п’ятидесятницькі спільноти, Церква Повного 
Євангелія та інші харизматичні спільноти, мормони. 
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Донбаський регіон виявився найсприятливішим в Україні для 
постання й розвитку новітніх релігійних організацій і рухів, зокре-
ма, (нео-) орієнтальних, синкретичних, рідновірсько-язичницьких. 
Самий факт вкрай різноманітної, неоднозначної присутності в 
регіоні неопротестантських та новітніх релігійних організацій, 
продукування ними у місцевому суспільно-політичному просторі 
«альтернативних універсумів» становить виклик і доволі консерва-
тивно налаштованій громадській думці краю, і незвиклим до 
конкурентності «традиційним»/«історичним» церквам (насампе-
ред, домінуючій Українській православній церкві в юрисдикції 
Московського патріархату, але й не меншою мірою нечисельним 
структурам «національних» церков – УПЦ Київського патріархату 
та Українській греко-католицькій церкві), і структурам влади на 
місцях, коли чиновництву доводиться втримувати, бодай позірно, 
баланс між де-факто протегуванням УПЦ і де-юре вимогою 
однаково рівного ставлення до усіх релігійних організацій. 

Урешті, у Донецькій та Луганській областях зосереджена 
друга (після Криму) за чисельністю спільнота мусульман України: 
неоднорідна етнічно (з кількісною перевагою поволзьких татар), 
віросповідно (представлена різними напрямами ісламу), а також за 
етнополітичними зовнішніми орієнтаціями (Туреччина, Росія, 
країни Близького Сходу). Внутрішні процеси в місцевих ісламсь-
ких середовищах позначені суперництвом за монополізацію 
впливу на мусульман регіону зокрема й країни в цілому, що 
перетворює регіон на своєрідний полігон боротьби за майбутні 
обриси ісламу в Україні. Досвід регіональних бізнес- та політичних 
еліт зі створення Партії мусульман України та її використання з 
метою виходу на загальнодержавний рівень доступу до політичних 
та економічних ресурсів країни (й ліквідації після виконання 
заданої функції) підтвердив ефективність мобілізаційних та інстру-
ментальних можливостей релігійного чинника в політичній та 
економічній боротьбі, що точиться в сьогоднішній Україні. 

За кількісними параметрами сучасна релігійна мережа регіону 
має такий вигляд. Станом на 1 січня 2013 р. в Донецькій області 
діяло 38 «конфесійних напрямів за переліком релігійних організа-
цій, які увійшли до стат[истичного] звіту за 2012 рік» обласного 
відділу у справах релігій. 95,2 % усіх релігійних організацій 
області становили християнські конфесії. Громади УПЦ                   
(в юрисдикції Московського патріархату) становили 87,4 % від 
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загальної кількості православних громад. Протестантські спільноти 
становили 34,7 % від усієї релігійної мережі області, євангелі-
чні/харизматичні – понад 12 %, етноконфесійні – понад 3 % (серед 
останніх найчисельнішими є ісламські організації – 37 громад)223. 
Тоді ж у Луганській області релігійна мережа була представлена  
45 віросповідними напрямами. Із загальної кількості релігійних 
громад 58,6 % становили православні (вісьмох православних 
юрисдикцій), 23,8 % – протестантські, 15,4 % – нетрадиційні та 
новітні, 1,6 % – іудейські, 1,5 % – мусульманські, 0,6 % – громади 
українських греко-католиків, 0,1 % – римо-католиків224. 

Релігійні та релігійно-політичні процеси в Донбаському регіоні 
великою мірою залишаються поза увагою дослідників. Історіографія 
питання обмежується невеликими за обсягом розвідками місцевих 
дослідників з окремих аспектів цієї проблематики. Дещо повніше – 
порівняно з Луганщиною – опрацьовано становлення й розвиток 
сучасної релігійної мережі на Донеччині (Г. Костенко, І. Коз-
ловський, О. Форостюк, І. Луковенко, О. Петров, Т. Білоконь)225. 
Огляду розвитку православ’я на Донеччині присвячено кілька статей 
І. Луковенка, а щодо УПЦ (в юрисдикції Московського патріархату) 
було здійснено ґрунтовне інформаційно-довідкове видання, присвя-

                                                 
223 Інформаційний звіт про стан та тенденції розвитку релігійної ситуації, 

державно-церковних відносин у Донецькій області за 2012 рік Відділу у справах 
релігій Управління у справах національностей і релігій Головного управління 
взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл-
держадміністрації. – С. 1–4 (далі: Інформаційний звіт. Донецька область. 2012 р.). 

224 Інформаційний звіт з питань релігій та державно-конфесійних відносин у 
Луганській області за 2012 рік Відділу у справах національностей і релігій Луганської 
облдержадміністрації. – С. 1. (далі: Інформаційний звіт. Луганська область. 2012 р.). 

225 Костенко Г.В. Релігійна карта Донецької області: історія і сучасність /  
Г.І. Костенко // Схід (Донецьк). – 1997. – № 9–10. – С. 40–45; Петров О. Сучасний 
стан і розвиток християнських релігійних течій на Донеччині / О. Петров // Схід. – 
2010. – № 7. – С. 111–115; Козловський І. Проблема гармонізації толерантності ре-
лігійного життя на Донеччині / І. Козловський // Донецький вісник Наук. товариства 
ім. Т. Шевченка. – Донецьк: Схід. видавничий дім, 2005. – Т. 6. – С. 141–148; його 
ж. Стан та тенденції розвитку релігійної ситуації і державно-церковних відносин на 
Донеччині: рік 2005 // Донецький вісник Наук. товариства ім. Т. Шевченка. – До-
нецьк: Укр. культурологічний центр, 2006. – Т. 13. – С. 115–133; Форостюк О. 
Луганщина релігійна / О. Форостюк. – Луганськ, 2004 (короткий виклад праці див.: 
Релігійна панорама. – 2010. – № 11. – С. 52–66); Луковенко І.Г. Донеччина 
релігійна: історія і сучасність / І.Г. Луковенко // Релігійна панорама. – 2010. – № 2. – 
С. 67–75; Білоконь Т. Релігійна палітра Донецької області: історія і сучасність (на 
прикладі Маріуполя) / Т. Білоконь // Схід. – 1997. – № 9–10. – С. 40–45. 
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чене Луганській єпархії226. Практично недослідженими залишаються 
процеси у протестантських середовищах краю227, етноконфесійних 
спільнотах228, нових релігійних організаціях та рухах229. 

Для дослідження розвитку ісламських організацій на Донбасі 
надзвичайно важливе значення має здійснене під керівництвом            
О. Богомолова дослідження «Ісламська ідентичність в Україні». 
Праця присвячена феномену ісламу в Україні в цілому. Її фокус-
групою були кримські татари, однак у ній чимало уваги приділяється 
ісламським організаціям Донеччини та Луганщини, в тому числі й 
етнополітичному та геополітичному вимірам їхньої діяльності. 
Методологічна чіткість і виваженість, доказова база дослідження 
якісно вирізняють його від решти публікацій, що тим чи іншим чином 
торкаються питань взаємодії релігії та етнополітики в регіоні230. 

                                                 
226 Луковенко І.Г. Православна церква на Донеччині / І.Г. Луковенко // 

Религиозная палитра Донецкой области: справочник религиозных организаций / 
под ред. А.И. Шевченко, И.А. Козловского. – Донецк: Наука і освіта, 2008. –              
С. 33–38; Луковенко И.Г. Старообрядчество на Донбассе / И.Г. Луковенко // 
Религиозная палитра Донецкой области. – С. 42; Луганская епархия [УПЦ] / под 
ред. протоиерея Иакова Лобова. – Луганск: Максим, 2011. – 600 с. 

227 Сириченко Ю.В. Сучасний євангельсько-баптистських рух на Донеччині /  
Ю.В. Сириченко // Религиозная палитра Донецкой области. – С. 66–68; Козлов-
ський І.А. Національна ідея та проблема релігійної духовності (на прикладі 
діяльності громад Церкви Христової в Україні «Благовіст») / І.А. Козловський // 
Актуальні питання соціально значущої діяльності церков і релігійних організацій 
в Україні: Зб. наукових і богословських праць / за ред. В. Бондаренка, А. Коло-
дного, М. Новиченка. – К.: [б. вид-ва], 2004. – C. 74–79; Назаркіна О.І. Статути 
релігійних організацій як джерело до вивчення протестантських конфесій 
Донеччини 90-х років XX століття / О.І. Назаркіна // Нові сторінки історії Донбасу 
/ гол. ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк: ДонНУ, 2002. – Кн. 9. – С. 144–154. 

228 Луковенко И.Г. Иудаизм в Донбассе / И.Г. Луковенко // Религиозная 
палитра Донецкой области: Справочник религиозных организаций. – С. 161–163; 
Юмукян В. Религия как консолидирующий фактор в жизни армянской диаспоры / 
В. Юмукян // Межэтнические культурные связи в Донбассе: история, этнография, 
культура. – Донецк, 2000. – С. 235– 239. 

229 Бєлікова Н.Ю. Неорелігійні рухи та течії в Донецькій області (90-ті рр. XX ст.) / 
Н.Ю. Бєлікова // Нові сторінки історії Донбасу / гол. ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк, 
1999. – Кн. 7. – С. 123–135. 

230 Исламская идентичность в Украине / А.В. Богомолов, С.И. Данилов, И.Н. Се-
миволос и др. – Изд. 2-е, доп. – К.: ИД Стилос, 2006; див. також: Yakubovych 
Mykhaylo. Islam and Muslims in Contemporary Ukraine: Common Backgrounds, Different 
Images / M. Yakubovych // Religion, State & Society. – 2010. – № 38:3. – P. 291–304; Коз-
ловський І.А. Своєрідність розвитку ісламського фактора в умовах Донецького 
регіону / І.А. Козловський // Религиозная палитра Донецкой области. – С. 168–170. 
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У цілому ж дослідження ролі й місця релігійного чинника в 
сучасних суспільно-політичних процесах на Донбасі не виходили 
за межі історико-краєзнавчої, релігієзнавчої проблематики. 
Відчутним залишається брак комплексних досліджень ролі, місця, 
значення релігії в етнополітичних, соціокультурних та міграційних 
процесах у регіоні, транскордонних зв’язках, крос-культурних 
впливах і комунікаціях. 

Війна 2014 р. на Донбасі актуалізувала необхідність 
дослідження особливостей використання інструменталізованого 
православ’я – насамперед так званого «політичного православ’я» 
та проросійського крила в УПЦ (в юрисдикції Московського 
патріархату) – у пропаганді та підтримці сепаратизму в регіоні, 
рецепцій пострадянських та неоімперських російських міфологем, 
зокрема, політичного концепту «русского мира» у проросійському 
церковному середовищі. 

 
4.1. Православ’я як релігійна домінанта регіональних  

етнополітичних процесів 
 
У Донбаському регіоні незалежної України православ’я пред-

ставлене кількісно неспівмірними (див. таблиці 5–7), але церковно, 
ідеологічно і політично конкуруючими організаціями: однозначно 
домінуючою Українською православною церквою (УПЦ, в 
юрисдикції Московського патріархату) та двома нечисленними 
церквами з неврегульованим статусом – УПЦ Київського 
партріархату (УПЦ КП) та Українською автокефальною 
православною церквою (УАПЦ)231. Останні дві позиціонують себе 
«національними», «українськими» та стереотипізують vis-à-vis як 
церкву «московську», «російську», «неукраїнську за духом» тощо. 
Відповідно й місцева УПЦ наголошує на «націоналізмі», «етно-
філетизмі» своїх опонентів та власній «руськості», належності до 
так званого «русского мира», змістовне наповнення якого зали-
шається вкрай широким і варіюється залежно від контексту. 

УПЦ представлена у Донецькій області двома єпархіями: 1) До-
нецькою та Маріупольською [утворена 1991 р., з 1996 р. очолює 
                                                 

231 Див.: Луковенко І.Г. Православна церква на Донеччині / І.Г. Луковенко // 
Религиозная палитра Донецкой области: справочник религиозных организаций / под 
ред. А.И. Шевченко. И.А. Козловского. – Донецк: Наука і освіта, 2008. – С. 33–38. 
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митрополит Іларіон (Шукало)] та 2) Горлівською та Слов’янською 
[утворена шляхом виділення із Донецької у 1994 р., з 2007 р. очолює 
архієпископ Митрофан (Нікітін)]. У Луганській області 
функціонують три єпархії: 1) Луганська [виділена 1991 р. з 
Донецько-Луганської, очолював архієпископ Іоанікій (Кобзєв) з 
1990 по липень 2012 р.; з липня 2012 р. по теперішній час – 
архієпископ Митрофан (Юрчук)]; 2) Сєверодонецька [виділена з 
Луганської 2007 р.; очолював єпископ Агапіт (Бевцик) з 2007 р. по 
2012 р., з липня 2012 р. єпископ Пантелеїмон (Поворознюк); з січня 
2013 р. по теперішній час єпископ Никодим (Барановський)];                   
3) Ровеньківська [утворена в січні 2013 р., правлячий єпископ 
Пантелеїмон (Поворознюк)]232. 

Найпотужнішою церковно-політичною фігурою в регіоні є 
постійний член Синоду УПЦ (від 14 червня 2011 р.) митрополит 
Донецький і Маріупольський Іларіон (Шукало), тісно пов’язаний з 
місцевим кримінально-олігархічним політичним істеблішментом, 
що з обранням В. Януковича президентом України, вийшов на 
загальнонаціональний рівень. Крім того, донецький митрополит є 
одним з провідних лобістів російських церковних і політичних 
інтересів у середовищі УПЦ. Митрополит Іларіон нагороджений 
державним орденом України «За заслуги» I–III ст. (орден I ст. 
вручив В. Янукович), російським державним орденом «Дружби 
народів» (2013 р.), орденом «Сергія Радонезького» (2011 р.) 
Руської православної церкви та іншими церковними нагородами. 

УПЦ КП представлена на Донбасі двома єпархіями: Доне-
цькою та Луганською (виділеними у 2000 р. з Донецько-Луганської 
єпархії, що була створена у тому ж таки 1992 році, коли було орга-
нізовано й УПЦ КП). На чолі єпархій поставлено доволі молодих 
ієрархів. Аналіз представлених на офіційному сайті УПЦ КП їхніх 
біографій свідчить, що брак ґрунтовної професійної освіти не став 
на заваді стрімкому кар’єрному зростанню обох майбутніх єписко-
пів. Донецькою – з листопада 2008 р. керує архієпископ Сергій 
(Горобцов), 1972 р. н., уродженець Єнакієвого, який був рукополо-
жений у сан священика (у вересні 1993 р. висвячений на диякона 
главою УПЦ КП Філаретом; у грудні 1993 р. – на священика), 

                                                 
232 Про структуру Луганської єпархії УПЦ див.: Луганская епархия / под ред. 

протоиерея Иакова Лобова. – Луганск: Максим, 2011. 



Розділ 4. Релігійна складова етнополітичних процесів сучасного Донбасу...        

 
145 

задовго до того, як здобув відповідну освіту у Київській духовній 
семінарії (1999 р.). У листопаді 2008 р. він був висвячений на 
єпископа Слов’янського. Луганською єпархією від жовтня 2013 р. 
керує єпископ Афанасій (Яворський), 1976 р. н., уродженець 
Тернопільської області. Від 1995 р. майбутній єпископ здобував 
духовну освіту в Київській семінарії (офіційна біографія обходить 
мовчанкою факт здобуття ним богословської освіти), а у 2011 р. 
захистив магістерську працю з історії церковного хорового співу в 
Україні XI–XVII ст. в Івано-Франківському богословському інсти-
туті УПЦ КП (вступивши туди на 5-й курс). У 2000 р. Яворський 
був рукоположений на священика, у 2011 р. – єпископа Коно-
топського, вікарія Сумської єпархії. 

Украй нечисельними були структури УАПЦ на Донбасі: 
станом на 1 січня 2011 р. до складу УАПЦ входили 6 громад на 
Луганщині (чисельністю 350 осіб) та 4 на Донеччині. Ці громади 
де-юре мали би входити до складу Харківсько-Полтавської єпархії 
цієї Церкви, однак перманентні внутрішні кризові явища та поділи, 
притаманні УАПЦ в цілому практично від початку її створення, 
привели до перепідпорядкування однієї з громад на Донеччині 
Київській єпархії УАПЦ. 

Станом на 1 січня 2011 р. в Донецькій обл. УПЦ становила 
41,1 % від загальної кількості усіх релігійних громад (від загальної 
кількості саме православних громад – 86,8 %), УПЦ КП – 4,8 %            
(5-те за кількісними показниками місце в області), УАПЦ – 0,25 %. 
У Луганській області УПЦ становила 51,0 % від загальної кількості 
релігійних громад, УПЦ КП – 3,5 %, УАПЦ – 0,78 %.  

Крім того, в обох областях функціонувала низка поодиноких 
православних громад, а саме: Руської православної старообрядни-
цької церкви Білокриницької згоди (по 1 громаді в Донецькій і 
Луганській обл.)233, Російської істинно-православної церкви              
(2 громади в Луганській обл., 1 в Донецькій обл.), по 1 громаді 
Руської дрєвлеправославної церкви (Донецька обл.), Церкви Пре-
ображення Божої Матері/Богородичної церкви (Донецька обл.), 
Російської вільної православної церкви (закордонної) у підпоря-
дкуванні Суздальської єпархії РВПЦ Російської Федерації (Лу-
                                                 

233 Луковенко И.Г. Старообрядчество на Донбассе. – С. 42. 
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ганська обл.), Самостійної православної церкви (Луганська обл.), 
а також незалежні православні громади (15 в Донецькій обл. та          
2 в Луганській), що плекають надію на входження до складу 
Вселенського патріархату. Для регіону показники щодо УАПЦ та 
вищенаведених православних організацій мають інформативний 
характер, оскільки реального впливу на релігійне життя регіону 
ці структури мати не могли. 

Формування сучасної релігійної мережі регіону, якою вона 
була до весни 2014 р., бере свій відлік від 1988 р. – початку 
лібералізації радянської політики щодо релігії та церкви в СРСР. 
Від 1988 по 1991 рр. кількість зареєстрованих релігійних орга-
нізацій у Донецькій області зросла з 171 до 233 (+62), Луганській – 
з 89 до 131 (+41). Для порівняння, максимальні цифри зростання 
кількості релігійних організацій за цей період було зафіксовано у 
Львівській (+1 188), Тернопільській (+537) і Хмельницькій облас-
тях (+314), а мінімальні – у м. Києві (+20), Херсонській (+27), 
Миколаївській (+29) і Харківській областях (+33). 

Пік зростання інституційної релігійної мережі в Україні припа-
дає на 1988–1990 рр., коли кількість релігійних організацій збільши-
лася на 41,7 %234. Загалом же, за період 1991–2001 рр. ця мережа 
зросла на 85,3 %, а впродовж другого десятиліття незалежності 
(2001–2011 рр.) – на 46,4 %. Відбувалося це зростання переважно за 
рахунок Західного макрорегіону, де вже на середину 1990-х рр. 
релігійна мережа почала виходити на рівень насиченості. 

У Донецькій області кількість релігійних громад упродовж 
першої половини 1990-х рр. зросла з 327 до 553 (+226), Луганській – 
з 166 до 327 (+161). Для порівняння, максимальні цифри зростання 
кількості релігійних організацій у цей же період зафіксовано в АР 
Крим (+445), м. Києві (+368) та Вінницькій області (+319). Відпо-
відно, найнижчі показники – у Тернопільській обл. (+51), м. Сева-
стополі (+61), Івано-Франківській (+102), Кіровоградській (+116) та 
Миколаївській і Херсонській (у кожній по +141) областях235. Дина-
міка зростання кількості православних громад (з правом юридичної 

                                                 
234 Див.: Національна безпека і оборона. – 2000. – № 10. – С. 5. 
235 Зведені дані на основі щорічних Статистичних звітів Державного комітету 

у справах релігій. Див. також: Костенко Г.В. Релігійна карта Донецької області: 
історія і сучасність. – С. 40–45. 
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особи) у Донецькій області у 1988–1994 рр. мала поступальний 
характер: у 1988 р. – 89 громад, 1989 р. –101, 1990 р. – 133, 1991 р. – 
145, 1992 р. – 153, 1993 р. – 160, 1994 р. – 172 громади236. 

Від початку 2000-х рр. приріст релігійних організацій у 
Західному регіоні України уповільнювався, тоді як у Північно-
Центральному та Південно-Східному регіонах прискорювався237. У 
цілому ж, хоча, наприклад, у Донецькій області релігійна мережа 
за останні двадцять років й збільшилась у сім разів, однак і 
кількісна перевага у церковних структурах, і вагомість релігії як 
такої в системі цінностей населення залишаються на боці Заходу і 
Центру країни.  

У другій половині 1990-х рр. розвиток структур УПЦ і УПЦ 
КП на Донбасі зберігав поступальний характер (див. таблицю 5). 
Екстенсивний розвиток УПЦ (кількість громад зростає з 334 до 
618) супроводжувався процесами поглиблення внутрішнього 
церковного життя. Про це свідчив такий вагомий для православ’я 
показник, як наявність та зростання кількості монастирів (з двох до 
чотирьох) та їхніх насельників (з 21 до 155 осіб), кількості духо-
венства (з 451 до 793 осіб). У цей же період розгортався процес 
творення мережі недільних шкіл (з 20 до 71), з’являлися перші 
церковні періодичні видання (три), здійснювалася спроба (на той 
час безуспішна) створити духовний навчальний заклад для підгото-
вки кадрів місцевого духовенства. 

Розвиток УПЦ на Донбасі було дещо сповільнено й дезоргані-
зовано внаслідок некерованої, волюнтаристської діяльності єписко-
па Донецького і Маріупольського Іполита (Хілька) у 1994–1996 рр., 
яка призвела до застосування щодо нього крайніх дисциплінарних 
заходів – усунення з кафедри і виведення за штат. 

                                                 
236 Інформаційний звіт про стан та тенденції розвитку релігійної ситуації, 

державно-церковних відносин у Донецькій області за 2010 р., підготовлений 
Управлінням у справах національностей і релігій Донецької облдержадміні-
страції. – С. 6–7. (далі: Інформаційний звіт. Донецька область. 2010 р.). 

237 Владиченко Л. Релігійна мережа України: практика статистичного обліку 
та оприлюднення даних / Л. Владиченко // Міжконфесійні відносини в їх сутності 
та виявах в Україні. Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конферен-
ції, 30.11–1.12.2010 р. – К.: Державний комітет України у справах націо-
нальностей і релігій, 2010. – С. 38. 
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Призначення у 1996 р. на спорожнілу кафедру архієпископа 
(нині митрополита) Іларіона (Шукала) збіглося з приходом до керів-
ництва Донецькою областю Віктора Януковича (з літа 1996 р. 
перший заступник голови облдержадміністрації, з листопада 1997 р. 
– голова). Відтоді на Донеччині починає формуватися і міцнішати 
тісна співпраця між обласними державними та церковними структу-
рами, негласна система надання УПЦ преференцій з боку обласних 
структур влади усіх рівнів, підтримка місцевим бізнесом (в тому 
числі під тиском з боку влади) УПЦ. Регіональна влада в особі пред-
ставленого УПЦ православ’я побачила потужний ресурс політико-
ідеологічної мобілізації та легітимації в очах населення. 

Згідно з інформацією прес-служби Кабінету Міністрів України 
за підтримки В. Януковича у 1996–2002 рр. на Донбасі було по-
будовано 63 храми і 35 реставровано238, виділено земельну ділянку 
під будівництво Свято-Преображенського кафедрального собору в 
центрі Донецька (1991 р.), що вражає розмірами та коштовним 
оздобленням (чин освячення собору здійснив 29 липня 2009 р. 
патріарх Московський Кирил під час першого візиту до України). 
За рахунок особистих коштів В. Януковича у Єнакієвому було 
зведено й облаштовано храм великомученика Георгія Побідоносця 
на спомин космонавта Г. Берегового, за допомогою якого В. Яну-
кович потрапив до великої політики. Згідно з офіційною версією 
біографії В. Януковича, Донецький обласний суд за запитом 
тодішнього депутата Верховної Ради СРСР Г. Берегового у 1978 р. 
переглянув справу і скасував обидві судимості вихідця з Єнакі-
євого й довіреної особи космонавта під час його обрання до 
найвищого законодавчого органу СРСР В. Януковича. 

                                                 
238 Прес-служба Кабінету Міністрів України. 29 липня 2004 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art id=7627635 
 У Донецькому обласному архіві документи про зняття судимостей з В. Яну-

ковича відсутні, так само як і обидва вироки за статтями Кримінального кодексу 
СРСР. Відомо, що знімав судимості суддя Єнакієвського міського суду О. Сажин 
(рідний дядько дружини В. Януковича Людмили). Одним з небагатьох, хто знав 
усі подробиці цієї справи, називають генерал-полковника міліції В. Льовочкіна, 
батька голови Адміністрації Президента за часів В. Януковича Сергія Льовочкіна 
(див.: Левочкин Сергей Владимирович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://file.liga.net/person/626-sergei-levochkin.html). 
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На посаді президента України (2010–2014) В. Янукович знахо-
див час особисто брати участь у богослужінні в єнакієвському 
храмі з нагоди 90-річчя з дня народження Г. Берегового239. 
Продовжуючи символічний ряд, В. Янукович сприяв привезенню 
до України з афонського монастиря Ксенофонт мощей Георгія 
Побідоносця й був серед тих, хто першим зустрічав ковчег з 
мощами на території Києво-Печерської лаври240. 

За активної підтримки губернатора В. Януковича на базі 
Свято-Успенського Святогірського монастиря постала четверта в 
Руській православній церкві – й третя в Україні – Святогірська 
лавра. За заслуги перед РПЦ та з нагоди 60-річчя з дня народження 
В. Янукович був нагороджений московським патріархом Кирилом 
(Гундяєвим) орденом «Сергія Радонезького» I ст. 

Від часу губернаторства на Донеччині майбутній президент 
України не лише відкрито надавав преференції УПЦ, але й публічно 
демонстрував особисту релігійність. Відомого далеко за межами 
регіону й України схиархімандрита Зосиму (Івана Олексійовича 
Сокура) (1944–2002) із Свято-Успенського Николо-Василівського 
монастиря (с. Никольське Волноваського р-ну) В. Янукович називав 
своїм духовним отцем, який навернув його до віри й 1997 р. в день 
«срібного весілля» здійснив обряд вінчання подружжя Януковичів. 
До духовних чад схиархімандрита Зосими зараховували також інших 
провідних регіональних політиків (Г. Васильєва, Є. Щербаня)241. 

Позиція схиархімандрита Зосими у церковно-політичних 
питаннях була позначена радикальним запереченням можливості 
унезалежнення УПЦ від Руської православної церкви. У його запо-
віті ця теза звучала так: «Суворо тримайтеся Руської Православної 
Церкви та Святішого Патріарха Московського і всієї Русі. У 
випадку відходу України від Москви, якою би не була автокефалія 
– протизаконна чи «законна» – автоматично переривається зв’язок 
з митрополитом Київським. […] У випадку відпадіння від єдності з 
Руською Православною Церквою (правлячого архієрея не існує) 
монастирі переходять у ставропігіальне управління, під омофор 
Святішого Патріарха Московського і всієї Русі. Молю Бога і 

                                                 
239 Церковна православна газета (орган УПЦ). – 2011. – № 7. – С. 11. 
240 Там само. – 2013. – № 20. – С. 1. 
241 Никольское. Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://sobory.ru/article/?object=05042 
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надіюся, що Святіший Патріарх не відмовить і прийме під свій 
омофор. […] Тримайтеся Руської Православної Церкви – в ній 
спасіння»242. Схиархімандрит Зосима та очолюваний ним Свято-
Василівський монастир виступали опонентами церковної політики 
глави УПЦ митрополита Володимира (Сабодана), спрямованої на 
подолання розколу православ’я в Україні. 

Послідовник схиархімандрита Зосими священик Олександр 
Авдюгін, настоятель храму у Ровеньках Луганської області й 
активний блогер, у розпал війни 2014 р. на Донбасі пригадував 
слова старця про наближення війни і часу Антихриста, коли 
«колотнеча з Києва уся почнеться […] і звідти покотиться усією 
землею Руською», а «хохли-западенці закрутять-завертять проти 
віри православної», але «Росія вистоїть, і там буде дуже благодать 
велика». Олександр Авдюгін після «обрання» 3 листопада 2014 р. 
очільника «Луганської народної республіки» наголошував, звер-
таючись до української сторони: «Ми не бажаємо з вами жити»243. 

Свого часу саме схиархімандрит Зосима був натхненником 
вимог з боку місцевих віруючих УПЦ до влади стосовно недопу-
щення візитів глави УПЦ КП Філарета на Донеччину та їхніх 
агресивних дій проти Філарета під час таких візитів. Керівництво              
РПЦ високо цінувало діяльність схиархімандрита Зосими. Обраний 
2009 р. патріархом Московським Кирил (Гундяєв) під час свого 
першого візиту в Україну 31 липня 2009 р. особисто освятив Свято-
Успенський собор (копію Успенського собору Московського 
кремля) монастиря у с. Никольському, будівництво якого розпочав, 
але не встиг закінчити схиархімандрит Зосима. 

Фаворитизування УПЦ з боку місцевої влади виявлялося у 
наданні останній ексклюзивного доступу до регіонального 
суспільно-політичного ресурсу. УПЦ було дозволено працювати у 

                                                 
242 Любовь превыше всего. Схиархимандрит Зосима [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.zosima-nikolskoe.ru/?chapter=life&life_book_id=1& life_id=13 
243 Див.: [Блог протоиерея Александра Авдюгина] Уполномочил себя сказать 

(14.11.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rebrik/livejournal 
.com/716649.html; Луганский протоиерей Александр Авдюгин, поддерживающий 
сепаратистов, напомнил Киеву про «святую дубину» (21.11.2014) [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/27535-
luganskij-protoierej-aleksandr-avdyugin-podderzhivayushhij-separatistov-napomnil-
kievu-pro-svyatuyu-dubinu.html 
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17 з 20 пенітенціарних установ Донецької області244. Луганська 
область стала першою в Україні, де було офіційно запроваджено 
співпрацю місцевого Управління державної пенітенціарної служби 
України спочатку з Луганським єпархіальним управлінням УПЦ 
(угода від 23 червня 2011 р.)245, а згодом – із Сєверодонецьким та 
Ровеньківським (угода від 28 травня 2013 р.)246. У Донецькій 
області було укладено меморандум (від 8 січня 2014 р.) про 
«взаєморозуміння і співпрацю» між департаментом охорони 
здоров’я місцевої ОДА та Донецькою та Горлівською єпархіями247. 
У Донецькому державному університеті на факультеті додаткових 
і суміжних професій при співдії з відділом освіти, місіонерства і 
катехизації Донецької єпархії УПЦ було створено спеціалізацію 
для підготовки викладачів християнської етики і культури для 
світських та недільних шкіл. Між Управлінням освіти Донецької 
міської ради та Донецькою єпархією УПЦ було укладено договір 
(від 19 грудня 2013 р.) про об’єднання зусиль для здійснення 
освітнього проекту «Формування ключових компетентностей 
особистості на основі біблійної історії та християнської етики»248 
(безграмотність назви проекту засвідчує брак фахових кадрів у 
міському управлінні освіти). Представники інших релігійних 
організацій регіону не мали тих пре-ференцій з боку місцевої 
влади, що ними користувалася УПЦ. 

Зростання кількості громад та храмів УПЦ завдячувало 
сприянню з боку місцевого бізнесу. Відомий випадок, коли 
робітників підприємств м. Димитрова влада намагалися змусити 
                                                 

244 Інформаційний звіт. Донецька область. 2012 р. – С. 6, 20. Про працю УПЦ у 
пенітенціарних установах області див. у місцевій церковній та світській 
періодиці: [Б. а.] Проповедь за решеткой // Донбасс православный (орган 
Донецької єпархії УПЦ). – 2006. – № 5. – С. 11; Стрелкина Г. Блажен, кто верит, и 
зэк в том числе / Г. Стрелкина // Акцент Украины. – 2005. – 25 мая. – С. 4; Гро-
мовая Е. «Закон Божий» в исправительных колониях / Е. Громовая // Донбасс 
православный. – 2007. – № 1. – С. 9. 

245 Луганщина – первый регион Украины, где работники службы по исполнению 
наказаний будут официально сотрудничать с УПЦ (24.06.2011) [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/10618-luganshhina-
pervyj-region-ukrainy-gde-rabotniki-sluzhby-po-ispolneniyu-nakazanij-budut-oficialno-sot-
rudnichat-s-upc.html 

246 Церковна православна газета. – 2014. – № 11. – С. 10. 
247 Там само. – 2014. – № 1. – С. 11. 
248 Там само. – 2013. – № 24. – С. 15. 
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перераховувати одноденний заробіток на будівництво храмів 
УПЦ249, що, однак, наразилося на їхній спротив250. 

Віктор Нусенкіс – мільярдер, вихідець із Донеччини, що розпо-
чинав трудову кар’єру маркшейдером на шахті ім. Батова, 
громадянин Росії й мешканець підмосков’я, в Україні є власником 
холдингу «Донецьксталь», шахтоуправління «Покровське», Ясинов-
ського та Макіївського коксохімічних заводів, концерну «Енерго» 
тощо. Нусенкісом було засновано на власних підприємствах на 
Донбасі 50 православних громад, побудувано 35 храмів, відкрито         
15 молитовних кімнат251. Преса називала В. Нусенкіса основним 
спонсором УПЦ, який щомісячно жертвував Київській митрополії          
1 млн грн. Усі основні храми Донецької єпархії збудовано за кошти 
В. Нусенкіса. У 2009 р. він був учасником Помісного собору Руської 
православної церкви від мирян Донецької єпархії УПЦ. В цілому ж 
мільярдер віддає на потреби РПЦ щомісяця п’яту частину від 
чистого прибутку його бізнес-імперії. В. Нусенкіс мав спільного з  
В. Януковичем духівника – схиархімандрита Зосиму (Сокура). 
Мільярдер рішуче виступав проти будь-яких спроб організаційного 
усамостійнення УПЦ, зменшення рівня її залежності від Москов-
ського патріархату: влітку 2011 р. він призупинив фінансову 
підтримку митрополії, коли йому видалося, що в УПЦ можуть взяти 
гору відцентрові тенденції. Йому ж засоби масової інформації 
приписували пізнішу невдалу спробу усунення з посади глави УПЦ 
під приводом незадовільного стану здоров’я останнього. 

У січні 2015 р. Служба безпеки України висунула В. Нусенкісу 
звинувачення у фінансуванні терористів з прибутків двох прина-
лежних йому заводів, які продовжували працювати на окупованій 
території українського Донбасу. 

                                                 
249 Про тиск з боку міської влади м. Димитрова на робітників підприємств з 

метою перерахування ними одноденного заробітку на спрорудження храмів УПЦ 
повідомляв депутат Димитровської міськради і голова місцевої організації 
Незалежної профспілки гірників України В. Трифонов [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2011/06/6304025/ (сайт відвідано 
16.06.2011). 

250 В Донецкой области людей заставляют жертвовать на храм МП – депутат 
(16.06.2011) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://podrobnosti.ua/ 
society/2011/06/16/ 775814.html 

251 Єленський В. Люди в храмах (1.09.2013) [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.religion.in.ua/main/daycomment/23132-lyudi-v-xramax.html 
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Іншим активно заангажованим у житті УПЦ регіону 
російським мільярдером є вихідець із «Петербурзької команди»          
В. Путіна Вадим Новинський. Громадянин Російської Федерації,  
В. Новинський указом президента України В. Януковича отримав у 
2012 р. українське громадянство як «особа, яка має визначні 
заслуги перед Україною», і вже у липні 2013 р. був заведений 
владою до українського парлементу, «здобувши перемогу» на 
довиборах (на місце іншого недавнього громадянина РФ П. Лебе-
дєва, призначеного міністром оборони України) у мажоритарному 
окрузі в Севастополі та увійшовши до складу Партії регіонів. Вихі-
дець із Росії у 2012 р. посів 2-ге місце у рейтингу 200 найбагатших 
людей України ($4,373 млрд), у 2013 р. – 5-те ($3,273 млрд). У 
Донбаському регіоні В. Новинський володів блокуючим пакетом 
акцій у групі Р. Ахметова «Метінвест». 

Серед програмних вимог депутата-лобіста інтересів Російської 
Федерації в українському парламенті були присутні такі, як надан-
ня російській мові в Україні державного статусу, входження 
України до Митного союзу, безальтернативної присутності в 
Україні Української православної церкви (в юрисдикції Московсь-
кого патріархату)252. 

В українських ЗМІ з’являлася інформація про вирішальний 
вплив В. Новинського, за сумісництвом диякона РПЦ, на внутрішню 
політику УПЦ під час президентства В. Януковича. Вважалося, що 
саме через нього Кремль здійснював контроль за діяльністю УПЦ. З 
ім’ям В. Новинського пов’язували спробу усунення від управління 
УПЦ митрополита Володимира: від ненадання належної медичної 
допомоги смертельно хворому главі Церкви до організації рішень 
Архієрейського Синоду зі внесення змін до Статуту УПЦ, спря-
мованих на скорочення її самоврядних прав і посилення залежності 
від Московського патрірахату. В. Новинський лобіював надання 
архієпископу Антонію (Паканичу) сану митрополита, а згодом – 
кандидатуру останнього на посаду глави УПЦ. 

Якщо за життя митрополита Володимира († 5 липня 2014 р.) 
на рівні вищого церковного керівництва вдавалося до певної міри 

                                                 
252 Див.: Заяву В. Новинського на YouTube: [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v= 1alag0EXQ 
U4 (оприлюднено 1.07.2013). 
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нейтралізовувати політичні впливи Кремля (в т. ч. через великий 
російський бізнес в Україні) на УПЦ, то на рівні регіону проро-
сійські симпатії та інтереси місцевих церковних еліт та російського 
бізнесу підсилювали одне одного. 

Зближення регіональних церковних еліт з політичними виявля-
лося у підтримці з боку УПЦ донбаської за походженням Партії 
регіонів. Митрополит Іларіон – «не маючи в серці якихось претензій 
до інших партій» – після «помаранчевих подій» 2004–2005 рр. і 
поразки В. Януковича на тодішніх президентських виборах публічно 
задекларував підтримку Партії регіонів як такої, що «зароджувалася 
в Донецькій області», складалася із «наших земляків, які працюють 
на благо України», й зичив, аби «наша держава мала користь від 
Партії регіонів не тільки в Донецьку, а й по всій Україні»253. 

Характерне для політичної верхівки Донбасу розуміння 
сутності християнства продемонстрував голова Донецької обласної 
держадміністрації А. Близнюк (березень 2010 – липень 2011), коли 
зізнався, що з проповіді патріарха Московського під час візиту 
останнього на Донеччину від засвоїв таку настанову: «Ви моліться 
за своїх ворогів, і чим більше ви за них молитиметеся, тим швидше 
Господь їх покарає. Тому я молюся»254 

Донецький політичний істеблішмент та висуванці так званої 
«сім’ї», які із приходом до президентства В. Януковича опини-
лися на найвищих посадах у державі, не полишали сприяти 
розвитку структур УПЦ у регіоні свого походження255. Зі свого 

                                                 
253 Митрополит Володимир: «Донецька єпархія – одна з тих, що не бояться 

експериментувати»: пресс-конференция Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего 
митрополита Владимира, управляющего Донецкой епархией митрополита Илариона 
и председателя Донецкого областного совета А.М. Близнюка от 28 сентября 2006 г., 
Донецк (4.10.2006) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.orthodox.org.ua/ uk/intervyu/2006/10/04/547.html (матеріал видалено з 
сайту; сайт відвідано 14.06.2011). 

254 Кирил підказав Близнюку, як з Божою допомогою поквитатися з ворогами 
(23.05.2011) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unian.ua/ politics/497783-
kiril-pidkazav-bliznyuku-yak-z-bojoyu-dopomogoyu-pokvitatisya-z-vorogami.html 

255 Зокрема, перший віце-прем’єр в уряді М. Азарова Сергій Арбузов 
попри глибоку суспільно-політичну кризу в країні в листопаді–грудні 2013 р., 
що дістала назву Євромайдану, знайшов час бути особисто присутнім на 
освяченні 22 грудня храму в с. Георгіївка Мар’їнського р-ну Донецької обл., 
будівництво якого він спонсорував. Див.: Церковна православна газета. – 
2013. – № 24. – С. 15. 
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боку, митрополит Іларіон висловлював – зберігаючи притаманну 
регіону стилістику й патерналістський менталітет – надію, що на 
президентській посаді В. Янукович стане «справжнім лідером 
нації». А «лідером нації має бути людина, яку називають отцем. 
Нація – це одна сім’я, народ під покровом єдиного керівника. В 
народі у нас є такі люди, яких називають з любов’ю “маманя”, 
“папаня”, – ось це лідери»256. 

Кланова взаємопов’язаність і взаємозалежність регіональної 
політичної та церковної верхівки наочно проявилася упродовж 
найгострішої в історії України суспільно-політичної кризи листопада 
2013 – лютого 2014 рр., коли церковна верхівка демонстративно 
ігнорувала події, що привели до скинення режиму В. Януковича й 
влади Партії регіонів: єпархіальні засоби інформації подавали у цей 
час виключно внутрішньоцерковні новини, ігноруючи загально-
національний суспільно-політичний контекст. 

Ставлення представників УПЦ до розв’язаної у 2014 р. на 
Донбасі війни Російської Федерації проти України потребує 
окремого дослідження. Однак можна констатувати, що церковний 
істеблішмент у центрі та на місцях не зумів/не побажав побачити 
власної міри відповідальності за ескалацію сепаратистських 
проросійських настроїв у регіоні, не спромігся назвати речі 
власними іменами: агресію агресією, агресора агресором. 

Соціокультурна спорідненість місцевого політичного та цер-
ковного істеблішменту знайшла свій вияв також у спільному для 
них пострадянському синдромі нуворишів: у регіоні з депресивною 
економікою, деградованою соціальною інфраструктурою, високим 
рівнем безробіття статусність демонструвалася не за рахунок 
визнаваних суспільством особистісних досягнень чи діяльності на 
користь суспільства, а виключно шляхом користування предме-
тами люкс-класу257. 

                                                 
256 Митрополит Иларион: Держава и Церковь должны быть рядом 

(интервью) (без даты) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ortodox.donbass.com/ int/ilarion/4.htm (останній доступ 24.04.2011). 

257 Сайт «Новости Донбасса» звернув увагу на годинник митрополита Іларіона 
«Frank Muller» вартістю 150 тис. євро, порівнявши його з годинником 
Московського патріарха «Bruget» за 30 тис. євро, див.: Донецкий митрополит 
носит часы за 150 евро? (10.07.2012) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.novosti.dn.ua/details/182826/  
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Характер взаємодії релігії і політики в Донбаському регіоні 
ілюструє знану в соціології тенденцію десекуляризації «згори», 
коли інструменталізована релігія виступає потужним чинником 
легітимації місцевого політичного класу, а згодом і його виходу на 
загальнонаціональний рівень. Неважко передбачити, що рівень 
розвитку й присутності у суспільно-політичному житті фаворити-
зованої церкви скорочуватиметься одночасно зі зменшенням її 
легітимаційного ресурсу, що неуникно у випадку, коли церква 
беззастережно ангажується до політки. Отже, й інтерес політиків 
до її використання зменшуватиметься. 

Війна в регіоні зруйнувала основи, що на них трималося 
упривілейоване становище УПЦ. З політичного поля України зник 
основний політичний партнер/патрон УПЦ з його колись 
необмеженим владним та матеріальним ресурсом – Партія регіонів. 
Проросійські симпатії місцевого церковного середовища увійшли у 
непримиренне протиріччя з національними інтересами українсько-
го суспільства і держави. Міфологеми «русского мира», «право-
славної/слов’янської єдності», «козацького братерства» при їхній 
реалізації обернулися на трагедію місцевого населення. Війна на 
Донбасі стала рубіконом, що відмежував історію УПЦ не тільки на 
Донбасі, а й в Україні в цілому «до війни» від тієї – на сьогодні 
невизначеної, – яка настане для цієї Церкви «після війни». 

Інші тенденції демонструє розвиток у регіоні структур УПЦ 
Київського патріархату – церковно-політичного опонента УПЦ, що 
репрезентує альтернативний проросійсько-православному регіона-
льному мейнстріму «універсум». Структурна мережа посталої 
влітку 1992 р. УПЦ КП інтенсивно зростала в регіоні упродовж 
другої половини 1990-х років. Кількість громад зросла з 7 до 68, 
духовенства – з 5 до 58 осіб, недільних шкіл – з 3 до 15, з’явилось і 
церковне періодичне видання. Водночас, УПЦ КП, як на той час 
майже повсюдно в Україні, не мала на Донбасі монастирів та, 
відповідно, монахів (навіть офіційно зареєстровані УПЦ КП 
монастирі у тих роках існували переважно де-юре, а не де-факто), 
що становить один з найважливіших показників розвитку право-
славного релігійного життя. 
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Таблиця 5. 
Динаміка розвитку мережі структур УПЦ, УПЦ КП та УАПЦ  

у Донбаському регіоні (друга половина 1990-х рр.)* 
 

УПЦ 
 

С
та
но
м

 н
а 

1.
01

.1
99

5 
р.

 
Д
он
ец
ьк
а/

 
Л
уг
ан
сь
ка

 о
бл

. 

С
та
но
м

 н
а 

1.
01

.1
99

6 
р.

 
Д
он
ец
ьк
а/

 
Л
уг
ан
сь
ка

 о
бл

. 

С
та
но
м

 н
а 

1.
01

.1
99

7 
р.

 
Д
он
ец
ьк
а/

 
Л
уг
ан
сь
ка

 о
бл

. 

С
та
но
м

 н
а 

1.
01

.1
99

8 
р.

 
Д
он
ец
ьк
а/

 
Л
уг
ан
сь
ка

 о
бл

. 

С
та
но
м

 н
а 

1.
01

.1
99

9 
р.

 
Д
он
ец
ьк
а/

 
Л
уг
ан
сь
ка

 о
бл

. 

С
та
но
м

 н
а 

1.
01

.2
00

0 
р.

 
Д
он
ец
ьк
а/

 
Л
уг
ан
сь
ка

 о
бл

. 

Єпархіальні 
управління 

2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 

Громади 172/162 189/184 214/199 257/217 301(2)**/242 353(3)/262
Монастирі 1/1 1/– 1/1 2/2 2/2 2/2 
Ченці 10/11 18/– 80/9 102/9 124/17 138/17 
Братства – 1/– – – – – 
Духовні 
навчальні 
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– – – – – 
–/1 (30 
слухачів)
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Продовження Табл. 5 
Монастирі  – – – – – – 
Ченці – – – – – – 
Братства – – 1/– 1/– 1/– – 
Духовенство 5/– 11/– 18/– 23/– 34/– 57/1 
Недільні 
школи 

– 3/– 8/– 10/– 15/– 15/– 

Періодичні 
видання 

– – – – 1/– 1/– 
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– 1/– – – – – 

Громади 1/2 1/2 1/2 2/2 4/2 3/2 
Монастирі – – – – – – 
Ченці – – – – – – 
Братства – – – –  – 
Духовенство 3/2 2/1 2/1 3/1 3/1 3/1 
Недільні 
школи 

1/– 1/– 1/– – 1/– 1/ 

Періодичні 
видання 

– – – – – – 

 
* Таблицю укладено на підставі щорічної статистичної звітності 

Державного комітету у справах релігій при Кабінеті Міністрів України 
(впродовж років назва державної установи та підпорядкування неодно-
разово змінювалися). 

** У круглих дужках позначено кількість громад, що діяли без 
набуття офіційної реєстрації. 
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Співвідношення на Донбасі структур УПЦ, УПЦ КП та 
УАПЦ, що склалося наприкінці 1990-х рр., не зазнавало помітних 
змін упродовж наступних років (див. таблиці 6–7). Хіба що, для 
УАПЦ кінець 2000-х рр. виявиться критичним щодо перспектив її 
подальшої присутності в регіоні через перманентну внутрішню 
кризу, що дедалі більше маргіналізувала УАПЦ на релігійній карті 
України258. 

Таблиця 6.  
Кількість громад УПЦ, УПЦ КП та УАПЦ  
у Донбаському регіоні (2000–2003 рр.)* 
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УПЦ 393(4)/275 417(2)/297 455/315 305(2)/246 
УПЦ КП 62(11)/10 76/15 80/15 45/5 
УАПЦ 3/3 3/3 3/4 4/2 

 
* Таблицю укладено на підставі щорічної статистичної звітності 

Державного комітету у справах релігій при Кабінеті Міністрів України. 
** Статистичні дані Державного комітету у справах релігій станом 

на 1.01.2004 р. не вписуються у загальну динаміку зростання/зменшення 
інституційної мережі ані в попередні роки, ані в наступні, що найімо-
вірніше має своєю причиною похибки в обрахунках. 

                                                 
258 Архієпископ УАПЦ Ігор (Ісіченко) дав таку характеристику стану право-

слав’я на Донбасі, що екстраполюється ним на православ’я як таке, а не 
безпосередньо на структури УАПЦ: «Індустріальний Схід України ніколи не був 
вельми релігійним. Та й характер релігійності тут своєрідний. Храми будь-якої 
православної громади в нас заповнюються два–три рази на рік, коли щось святять: 
чи то паски, чи воду. І коли в Західній Україні релігійна традиція утрималася в селі, 
то на Сході після примусової колективізації, голодоморів, масової міграції в міста 
село секуляризувалося, а радше деградувало, значно сильніше за місто. Недільна 
Свята Літургія тут збирає по 5–10 літніх жіночок. Хрещень дуже мало, вінчання 
стають рідкістю. […] Короткочасне пробудження цікавості до церковного життя 
вже давно минуло». – Інтерв’ю архієпископа Ігоря газеті «Новий погляд» 
(8.06.2011) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.religion.in.ua/zmi/ 
ukrainian_zmi/10300-intervyu-arxiyepiskopa-igorya-gazeti-novij-poglyad.html  
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У 2006–2010 рр. мережа православних структур на Донбасі 
поволі зростала (див. таблицю 7). Для УПЦ ці роки позначені завер-
шенням її організаційного структурування (у вигляді 4 єпархіальних 
управлінь) і зростанням кількості громад (з 805 станом на 1 січня 
2005 р. до 1 058 на 1 січня 2011 р.). Про інтенсивність внутрішнього 
життя свідчить збільшення кількості монастирів з 9 до 12 та чимала 
кількість їхніх насельників (443 особи на початок 2011 р.), зростання 
кількості недільних шкіл (відповідно, з 232 до 401), створення 
мережі церковних ЗМІ – 14 періодичних видань і активна присут-
ність в електронних медіа не лише єпархіальних структур, але й 
окремих парафій, мирянських рухів та організацій. 

Таблиця 7.  
Динаміка розвитку мережі структур УПЦ, УПЦ КП та УАПЦ  

у Донбаському регіоні (2004–2011 рр.)* 
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льні уп-
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2/1 2/1 2/1 2/2 2/2 2/2 2/2 

Громади 478/327 497/340
540/ 
34      

579(2) 
/347 

604/359 630/376
663(3)/ 

392 
Монас-
тирі 

6/3 6/3 6/4 6/5 7/5 7/5 7/5 

Ченці 417/25 417/25 417/30 428/46 438/55 442/61 372/71 
Братства – – – – – –  

Духовні 
навчальні 
заклади 

–/1 
(слуха-
чів 

немає) 

–/1 
(слуха-
чів 

немає) 

–/2(25 
слуха-
чів) 

–/2(83 
слуха-
чів) 

–/2 (12 
стаціо-
нар, 
34 

заочно)

–/2 (18 
ста-

ціонар, 
83 

заочно)

–/2(21 
ста-

ціонар, 
80 

заочно)
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Продовження Табл. 7 
Духо-
венство 

586/435 605/448 697/458 621/472 621/484 649/501 552/525

Недільні 
школи 

187/45 228/53 248/58 278/60 301/69 314/76 317/84 

Періо-
дичні 
видання 

5/9 5/9 6/8 6/8 6/8 6/8 6/8 

 
УПЦ КП 

 

С
та
но
м

 н
а 

1.
01

.2
00

5 
р.

 
Д
он
ец
ьк
а/

 
Л
уг
ан
сь
ка

 о
бл

. 

С
та
но
м

 н
а 

1.
01

.2
00

6 
р.

 
Д
он
ец
ьк
а/

 
Л
уг
ан
сь
ка

 о
бл

. 

С
та
но
м

 н
а 

1.
01

.2
00

7 
р.

 
Д
он
ец
ьк
а/

 
Л
уг
ан
сь
ка

 о
бл

. 

С
та
но
м

 н
а 

1.
01

.2
00

8 
р.

 
Д
он
ец
ьк
а/

 
Л
уг
ан
сь
ка

 о
бл

. 

С
та
но
м

 н
а 

1.
01

.2
00

9 
р.

 
Д
он
ец
ьк
а/

 
Л
уг
ан
сь
ка

 о
бл

. 

С
та
но
м

 н
а 

1.
01

.2
01

0 
р.

 
Д
он
ец
ьк
а/

 
Л
уг
ан
сь
ка

 о
бл

. 

С
та
но
м

 н
а 

1.
01

.2
01

1 
р.

 
Д
он
ец
ьк
а/

 
Л
уг
ан
сь
ка

 о
бл

. 

Єпархіа-
льні упра-
вління 

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Громади 80/17 83/20 85/21 85/21 76/23 76/27 78/27 
Мона-
стирі 

1/1 1/1 1/1 1/ 1/1 1/1 1/1 

Ченці 
Ченців 
немає 

Ченців 
немає 

Ченців 
немає 

Ченців 
немає 

–/3 –/3 –/2 

Братства 1/– 1/– 1/– 1/– 1/– 1/– 1/– 

Духовні 
навчальні 
заклади 

–/1 
(слуха-
чів 

немає) 

–/1 
(слуха-
чів 

немає) 

–/1 
(слуха-
чів 

немає) 

–/1 
(слуха-
чів 

немає) 

–/1 
(слуха-
чів 

немає) 

–/1 
(слуха-
чів 

немає) 

–/1 
(слуха-
чів 

немає) 
Духо-
венство 

51/10 51/10 51/12 51/16 36/10 36/14 36/13 

Недільні 
школи 

32/2 32/2 32/3 32/3 32/1 32/1 32/1 

Періо-
дичні 
видання 

1/– 1/– 1/– 1/– 1/– 1/– 1/– 
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УАПЦ 
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управління 

– – – –    

Громади 3(1)/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 
Монастирі –  – – – – – 
Ченці – – – – – – – 
Братства – – – – – – – 
Духовні 
навчальні 
заклади 

– – – – – – – 

Духовенство 3/3 3/3 3/3 3/2 3/2 3/2 3/2 
Недільні 
школи 

1/2 1/2 1/2 1/2 –/2 1/2 1/2 

Періодичні 
видання 

– – – – – – – 

 
* Таблицю укладено на підставі щорічної статистичної звітності 

Державного департаменту у справах релігій (назва і підпорядкування 
цього вищого органу виконавчої влади зазнавали перманентних змін). 

 
У 2008 р. Луганське духовне училище УПЦ здійснило перший 

набір слухачів (83 особи). У грудні 2010 р. на його базі було 
відкрито Луганський богословський університет; у той час в 
університеті здобували освіту 21 слухач стаціонарної форми 
навчання і 80 заочної. Університет запровадив п’ятирічну програму 
навчання і, крім факультетів богословського та церковного співу, 
там було відкрито факультет економіки, соціології та права. Влітку 
2011 р. головою спостережної ради університету було обрано 
дружину тодішнього президента України В. Януковича, а голові 
фракції Партії регіонів у Верховній Раді О. Єфремову, який у 1997–
1998 рр. був заступником голови Луганської облдержадміністрації, а 



Розділ 4. Релігійна складова етнополітичних процесів сучасного Донбасу...        

 
163 

від 1998 р. до 2005 р. очолював її, присвоєно звання почесного 
професора259. Очевидно, що назва «університет» для інституції з 
трьома факультетами, один з яких непрофільний і надто широкий за 
напрямами освіти аби дати ґрунтовні знання, є неадекватною.  

Натомість церковно-співоче училище Луганської єпархії         
(м. Красний Луч) з моменту набуття офіційної реєстрації (1998 р.) 
так і не розпочало діяльності й існувало на папері. Те саме 
стосується Свято-Андріївського чоловічого монастиря (заснований 
у 1997 р.) у складі 3 ченців у селищі Першозванівка Лутугинського 
р-ну Луганської обл., щодо перспектив існування якого місцева 
влада висловлювалася скептично260. 

УПЦ здійснювала інтенсивну діяльність зі спорудження 
храмів: за період 1992–2010 рр. у Донецькій області збудовано 219 
храмів і каплиць, у тому числі згадуваний вище Спасо-Преобра-
женський кафедральний собор у Донецьку, у процесі будівництва 
на початок 2011 р. перебувало 68 храмів. У Луганській області за 
цей же період збудовано 25 храмів й будувалося, відповідно, 18. На 
території багатьох індустріальних підприємств Донбасу 
(незалежно від форм власності), шахт, вищих навчальних закладів, 
підрозділів силових і правоохоронних структур, лікарень УПЦ має 
свої храми, каплиці, кімнати для молитви. 

Протести місцевих жителів та окремих депутатів органів 
місцевого самоврядування стосовно надання УПЦ земельних 
ділянок або ж приміщень для розміщення храмів без врахування 
існуючої соціокультурної інфраструктури та потреб локальних 
громад не бралися владою до уваги (так сталося, зокрема, у 
Константинівці Донецької обл. з виділенням ділянки під забудову 
у парку пам’яті воїнів-афганців, Комсомольському Донецької обл. 
з переданням церкві на безвідплатній основі будівлі кінотеатру, а у 
Стаханові Луганської обл. – вкрай необхідного громаді частини 
корпусу дитячої лікарні тощо). 

                                                 
259 Див.: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lbu.lg.ua/novosti/ 

2011/86.html (матеріал видалено з сайту; за зазначеним посиланням розміщено 
інформацію про випуск студентів ЛБУ 2014 року). 

260 Інформаційний звіт про стан та тенденції розвитку релігійної ситуації, 
державно-церковних відносин у Луганській області за 2010 р., підготовлений 
Управлінням у справах національностей і релігій Луганської облдержадміні-
страції. – С. 2. (далі: Інформаційний звіт. Луганська область. 2010 р.). 
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На осердя релігійного і суспільно-політичного життя не тільки 
Донбасу й України, але й Східної Європи перетворилася Свято-
Успенська Святогірська лавра, створена 2004 року на базі Святогір-
ського монастиря (закритий радянською владою 1922 р., відно-
влений 1992 р.). Лавра виступала одним з основних місцевих 
церковно-політичних чинників формування нового регіонального – 
східнослов’янсько-православного – соціокультурного і політичного 
простору, що знайшов ідеологічне обґрунтування в російській 
концепції «русского мира». До пропаганди цієї концепції активно 
долучився патріарх Московський Кирил від часу своїх візитів до 
України у 2009 та 2011 рр., в рамках яких російський першоієрарх 
обидва рази відвідав Святогірську лавру.  

Святогірська лавра стала помітним культурно-просвітницьким 
центром у регіоні. Тут було започатковано проведення всеукраїнсь-
ких співочих соборів церковних православних хорів. Єпархіальне 
управління у співробітництві з Донецьким національним універ-
ситетом, Слов’янським педагогічним інститутом та Святогірським 
історико-архітектурним заповідником виступала співорганізатором 
краєзнавчих читань «Святі гори: місце й значення у світовій історико-
культурній та духовній спадщині». Лавра вела широку духовно-
просвітницьку, соціальну та благодійну діяльність261.  

Однак, як і у випадку з Києво-Печерською лаврою, у Слов’ян-
ську постав конфлікт майнових інтересів розташованих на спільній 
території музею та історико-архітектурного заповідника, з одного 
боку, та монастиря, з другого. На підставі рішення виконкому 
Донецької облради від 12 листопада 1992 р. № 29/1 «Про передачу 
культових споруд та майна, яке знаходиться на балансі місцевих 
рад Донецької області, релігійним громадам» облдержадміністра-
цією у 2010 р. було поновлено графік повернення Церкві колишніх 
культових споруд, які не використовуються або використовуються 
не за призначенням. Згідно з графіком передбачалося повернення 
Святогірській лаврі корпусів № 6 та № 20, де розташовувалися 
музей та дирекція заповідника262. Аналогічні наміри декларувалися 
місцевою владою й у попередні роки, але реалізувати їх на практи-
ці виявилося непросто. Зокрема, й через те, що невисокий у цілому 
рівень релігійності населення індустріального регіону разом із 

                                                 
261 Інформаційний звіт. Донецька область. 2010 р. – С. 8. 
262 Там само. – С. 5–6. 
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глибокими секулярними культурними традиціями не забезпечує 
владі однозначної підтримки з боку громадської думки у разі 
лобіювання нею інтересів УПЦ коштом культурно-просвітницької 
музейної установи. 

Соціокультурна специфіка регіону не дозволяла місцевим 
структурам УПЦ не тільки вдаватися до практики запровадження в 
середній школі релігійної освіти під виглядом викладання предме-
та християнської етики (що в інших випадках за підтримки влади, 
як, наприклад, у Києві, Церква практикувала), але й змушувала її 
ієрархів обстоювати демократичний принцип взаємодії школи і 
Церкви: публічно декларувати, що у загальноосвітній школі має 
викладатися предмет християнської етики, а не Закон Божий, що 
цей предмет має бути факультативним, а викладати його повинні 
не духовні особи, а належним чином підготовлені вчителі263. Така 
позиція місцевих структур УПЦ не збігається з офіційною церков-
ною позицією Київської митрополії, що лобіює викладання релігії 
в середній школі і, по суті, є ситуативною, відкритою до змін у 
будь-який слушний для того час. 

Перші на Донбасі громади УПЦ Київського патріархату 
постали в Донецькій області: селах Свободне та Благодатне Тельма-
нівського р-ну, Донецьку, Слов’янську, Краматорську. Найбільшої 
концентрації громади УПЦ КП досягли у Старобешівскому та 
Тельманівському районах. 

Упродовж другої половини 2000-х рр. УПЦ КП зосереджувала 
зусилля на підтримці та збереженні на Донбасі своєї організаційної 
мережі та підтримці її функціонування. На початок 2005 р. у 
регіоні діяло 97 громад УПЦ КП, у 2011 р. – 105, водночас 
кількість духовенства за той же період скоротилася з 61 до 49 осіб. 
УПЦ КП незмінно стикалася із труднощами при спробі будів-
ництва нових храмів: упродовж 1992–2010 рр. у Донецькій області 
було збудовано лише 1 храм і в процесі побудови перебувало 3; в 
Луганській області за цей період було зведено 1 храм. Опосередко-
вано про нечисленність громад у регіоні свідчив той факт, що 
будівництво єпархіальних управлінь і соборів у Донецьку (завер-
шено у 2012 р.) та Луганську (завершено у 2013 р.) фінансувалося, 
                                                 

263 Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион: Держава и Церковь 
должны быть рядом / Интервью взяли Терек В., Москаленко Н. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.ortodox.donbass.com/int/ilarion/4htm 



   Релігійний чинник етнополітичних процесів на Донбасі...  166 

за браком місцевих коштів, з центрального церковного управління 
в Києві264. У Луганську для зведення храму та єпархіального 
управління глава УПЦ КП як приватна особа купив на власне ім’я 
земельні ділянки під забудову265. 

Фінансову несамодостатність структур УПЦ КП у регіоні 
засвідчував і той факт, що на утримання одного-єдиного у цій церкві 
соціального будинку для людей похилого віку – символічно розміще-
ного неподалік від малої батьківщини глави Київського патріархату у 
с. Греково-Олександрівка Тельманівського р-ну Донецької обл., – 
доводилося оголошувати загальноукраїнський збір коштів, аби заку-
пити вдосталь вугілля для осінньо-зимового опалювального сезону266. 
Під час війни на Донбасі будинок опинився на непідконтрольній 
українській державі території, він не був закритий і на прохання 
представників окупаційної влади взяв під свою опіку певну кількість 
хворих місцевих мешканців з установ соціальної опіки, які влада 
«ДНР» неспроможна була утримувати267. 

До труднощів розвитку УПЦ КП у регіоні додавало упередже-
не ставлення місцевої влади. Характерний приклад: на відкритті 
храму УПЦ в Луганську 24 серпня 2013 р. були присутніми депу-
тати Верховної Ради України, керівники обласної та міської рад. А 
кілька місяців перед тим на відкритті в Луганську храму УПЦ КП 
не було жодного представника навіть від місцевої влади. Натомість 
з протестами проти відкриття храму вийшли представники партії 
«Київська Русь», Донського козацтва, віруючі УПЦ, що ототожню-
вали Київський патріархат з бандерівцями та українським націо-
налізмом в їхній радянській/сучасній російській інтерпретації268. 

                                                 
264 Доповідь Патріарха Київського і всієї Руси-України Філатера на Помісному 

соборі УПЦ Київського патріархату з нагоди 1025-ліття хрещення Руси-України 27 
червня 2013 р. // Голос православ’я (орган УПЦ КП). – 2013. – № 14 (липень). – С. 5. 

265 Патриарх Филарет: концепция «русского мира» не работает // Голос 
православ’я. – 2013. – № 16 (серпень). – С. 4. 

266 Голос православ’я. – 2013. – № 22 (листопад). – С. 3. 
267 Патріарх Філарет: «Мені пропонували очолити все українське православ’я 

під омофором Москви» (інтерв’ю взяла Л. Самохвалова). – Голос православ’я. – 
2015. – № 1 (січень). – С. 6. 

268 Костомаров А. Абсурдная жестокость, или Как объяснить небывалое 
насилие на Донбассе (1.08.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ostro.org/lugansk/society/articles/451656/ 
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УПЦ КП стикається з адміністративними перешкодами вже на 
рівні виділення земельної ділянки під зведення культових споруд 
(Маріуполь), що не зникають навіть у випадках, коли громади 
УПЦ КП збираються на богослужіння у приватних помешканнях 
(Донецьк). Постійний адміністративний тиск змусив Синод УПЦ 
КП рішенням від 21 листопада 2013 р. звернутися до президента 
України з проханням «вжити заходів щодо приведення ставлення 
державної та місцевої влади в Донецькій області до конститу-
ційного принципу рівності конфесій перед державою і норм Закону 
«Про свободу совісті та релігійні організації», а також до «між-
народних правозахисних організацій із проханням допомогти 
віруючим УПЦ Київського Патріархату в Донецькій області 
захистити їхні права на свободу совісті та віросповідання»269. 

У динаміці розвитку УПЦ КП на Донеччині був кризовий 
період, коли чисельність її громад скоротилась із 85 у 2007 р. до 76 
у 2008 р. внаслідок діяльності архієпископа Донецько-Маріуполь-
ського Юрія (Юрчика). Останній порушив питання про усунення 
глави УПЦ КП від управління Церквою та висловив бажання 
покинути Київський патріархат, за що був заборонений у служінні 
та виведений зі складу УПЦ КП. Разом з Юрієм (Юрчиком) УПЦ 
КП втратила і частину громад, які його підтримали і, таким чином, 
опинилися у статусі «незалежних», поза будь-якою юрисдикцією. 
Натомість, уже у 2009 р. кількість громад Київського патріархату 
на Луганщині зросла за рахунок двох громад Російської істинно-
православної церкви, що офіційно перейшли до його складу. 

 Можна припустити, що УПЦ КП стикається із проблемою 
якості церковних кадрів. Адже невдовзі після заборони восени 
2008 р. архієпископа Юрія (Юрчика) у служінні й виключення 
його зі складу УПЦ КП у грудні 2010 р. було усунено від управлін-
ня Луганською єпархією ще одного ієрарха – Тихона (Петранюка). 
Останього звільнено від виконання обов’язків «за дії, які є несуміс-
ними з єпископським служінням і підривають авторитет Київсь-
кого Патріархату» (згідно з офіційним формулюванням Синоду 
УПЦ КП) 270 і «оголошено у розшук за підозрою у шахрайстві на 
суму 100 тис. доларів» (за словами прес-секретаря Управління 
                                                 

269 Голос православ’я. – 2013. – № 24 (грудень). – С. 2. 
270 Засідання Священного Синоду // Голос православ’я. – 2010. – № 24 

(грудень). – С. 2. 
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МВС у Луганській області)271. Керівництво єпархією майже три 
роки поспіль мусив здійснювати особисто глава УПЦ КП Філарет 
(Денисенко), і лише наприкінці жовтня 2013 р. на цю посаду було 
призначено єпископа Афанасія (Яворського). 

Село Благодатне Амвросіївського р-ну Донецької обл. – місце 
народження глави УПЦ КП Філарета (Денисенка), і ця обставина, 
очевидно, змусила церковне керівництво приділяти особливу увагу 
розвитку Церкви у цьому краї. Справою принципу для УПЦ КП 
було побудувати храм у рідному селі глави УПЦ КП всупереч 
перешкод, які чинила місцева влада і які було подолано лише після 
втручання тодішнього президента України Л. Кучми272. 

Громади УПЦ КП розташовані переважно в південно-східних 
районах Донеччини, де розпочиналася її діяльність і де вона мала 
підтримку місцевої влади273. Проте, згідно зі спостереженнями 
Управління у справах національностей і релігій Донецької обл-
держадміністрації, з усіх зареєстрованих в області громад УПЦ КП 
«більш-менш повноцінно діють тільки 30 %»274. Те саме визнає 
глава УПЦ КП: «Стосовно позицій у регіоні нашої Церкви мушу 
сказати, що на Донеччині вони, на жаль, слабкі», – і пояснює такий 
стан речей агітацією проти Київського патріархату в регіоні та 
звинуваченнями його «у відході від православних канонів»275. 

У Луганській області діяльність УПЦ КП залишалася «майже 
непомітною». Згідно з інформацією обласного Управління у спра-
вах національностей та релігій у 2010 р. УПЦ КП була представле-
на 27 парафіями, що об’єднували близько лише 300 осіб, оскільки 
лише 4 парафії «виявляли ознаки організаційної діяльності» 276. 
Стосовно кількісних показників, які наводило місцеве управління, 
залишається питання щодо їхньої достовірності, оскільки роком 

                                                 
271 Див.: В Луганской области объявлен в розыск епископ (10.10.2011) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.unian.net/news/ 461254-v-
luganskoy-oblasti-obyyavlen-v-rozyisk-byivshiy-episkop.html 

272 Дорошенко Ю. Патріарший храм у Благодатному / Ю. Дорошенко // 
Україна молода. – 2002. – 23 квітня. 

273 Луковенко І.Г. Донеччина релігійна: історія і сучасність / І.Г. Луковенко // 
Релігійна панорама. – 2010. – № 12. – С. 73. 

274 Інформаційний звіт. Донецька область. 2010 р. – C. 10. 
275 Цит. за: Дорошенко Ю. Без догмату. Релігійні магістралі / Ю. Дорошенко. – 

К.: Ярославів Вал, 2012. – С. 447. 
276 Інформаційний звіт. Луганська область. 2010 р. – С. 2, 8. 
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раніше той самий державний орган констатував кількість віруючих 
УПЦ КП в області в межах 1 000 осіб, а кількість реально діючих 
громад обмежував 21 (тобто недіючих було 6, а не 23, як у наступ-
ному році)277. 

З іншого боку, соціальна база для розвитку УПЦ КП в 
Луганській області була вкрай обмеженою, оскільки там 
домінували проросійські симпатії. О. Богомолов та О. Литвиненко, 
аналізуючи впливи Російської Федерації в Україні, зазначали у 
2012 р., що Луганськ за кількістю проросійських організацій 
наближався до вдвічі більшого від нього Донецька; рівень 
проросійських симпатій місцевого населення й визначав рівень 
російських «інвестицій» у регіон278. Як суб’єктивні (когнітивний 
дисонанс), так і об’єктивні (внутрішні проросійські та зовнішні 
безпосередньо російські) чинники унеможливлювали поступаль-
ний розвиток структур УПЦ КП у найсхіднішій області України, 
історична пам’ять якої закорінена у колись єдиному макрорегіоні, 
до складу якого входили чималі порубіжні території сьогоднішньої 
Російської Федерації. 

До структур УПЦ КП, що не приступили до діяльності після 
набуття реєстрації, належить Спасо-Преображенське православне 
братство (зареєстроване у 1995 р.). Медіа УПЦ КП говорять про 
організоване при Донецькій єпархії молодіжне Братство святого і 
праведного Петра Калнишевського279, однак про факт його існуван-
ня невідомо обласному управлінню у справах релігій. На території  
с. Кам’янка Тельманівського р-ну зареєстровано 2 громади УПЦ 
КП, тоді як реально функціонує 1. Крім того, ані Східноукраїнське 
духовне училище, ані Свято-Хрествоздвиженський монастир «не 
виявляють ознак будь-якої організаційної діяльності»280, хоча при 
монастирі офіційно числяться двоє монахів. У статистичних зведе-
них даних Державного комітету України у справах національностей 
і релігій за 2010 р. зазначено, що в Донецькій області зареєстровано 
                                                 

277 Інформаційний звіт про стан та тенденції розвитку релігійної ситуації, 
державно-церковних відносин у Луганській області за 2009 рік відділу у справах 
національностей та релігій Луганської облдержадміністрації. – C. 3. 

278 Богомолов О. Російська м’яка влада в Україні: і слово, і діло / О. Бого-
молов, О. Литвиненко // Критика. – № 1–2 (січень–лютий). – 2012. – С. 21. 

279 Див.: Донецкая епархия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.cerkva.info/ru/ kartaeparhij/63-donetsk.html 

280 Інформаційний звіт. Луганська область. 2010 р. – С. 2. 
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1 монастир УПЦ КП. Одночасно в інформаційному звіті обласного 
Управління у справах національностей і релігій повідомляється, що 
в області зареєстровано 3 монастирі УПЦ КП і жоден із них не 
розпочинав своєї діяльності (Успенський Святогірський чоловічий 
монастир у м. Слов’янську, а також 2 монастирі, які «постали» 
шляхом перереєстрації двох парафій на монастирі – Святителя 
Ігнатія Маріупольського чоловічого монастиря с. Кам’янка Тельма-
нівського р-ну, Св. Трійці жіночого монастиря с. Андріївка 
Тельманівського р-ну)281. 

Схід України є регіоном мінімального поширення УПЦ КП  
(8,1 % від загальної кількості громад). Проте й на Сході виявляють 
себе тенденції, що притаманні розвиткові структур УПЦ КП у країні 
загалом: випереджальне зростання впродовж 2000–2010 рр. кількості 
громад, порявняно з кількістю духовенства, уповільнене зростання 
темпів розвитку духовної освіти (середня кількість слухачів на один 
навчальний заклад становить 57 студентів проти 212 в УПЦ), не 
змінюється на краще співвідношення громад і недільних шкіл. 

Спираючись на кількісні показники, дослідники Центру О. Ра-
зумкова висновують про динамічний характер розвитку структур 
УПЦ КП282. Однак особливості статистичного обліку релігійних 
організацій в Україні та реєстрації громад не відображають реально-
го стану справ: до уваги береться кількість громад та ігнорується 
їхня чисельність (до складу громади може входити як десятеро осіб, 
так і тисяча й більше). Крім того, у ситуації конкуренції між УПЦ та 
УПЦ КП обидві церкви вдавалися до практики творення парале-
льних структур, розколюючи одну громаду навпіл або ж проду-
куючи «паперові» парафії. Приклади останнього, що їх можливо 
було відслідкувати за офіційною статистикою, наводилися вище і 
для УПЦ, і для УПЦ КП. 

Для діяльності УПЦ КП на Донбасі, так само як і в інших 
регіонах країни, притаманний високий рівень присутності у 
різноманітних засобах масової інформації. Згідно з даними 
Центру О. Разумкова упродовж 2000-х рр. кількість періодичних 

                                                 
281 Інформаційний звіт. Донецька область. 2010 р. – C. 9. 
282 Релігія і влада в Україні: Проблеми взаємовідносин. Інформаційно-

аналітичні матеріали до Круглого столу на тему: «Державно-конфесійні відно-
сини в Україні, їх особливості і тенденції розвитку», 8 лютого 2011 р. – C. 12. 
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видань УПЦ КП зросла майже вдвічі, активною була присутність 
церкви у медіапросторі України, так само як і її співпраця зі 
світськими друкованими та електронними ЗМІ283.  

На тлі наявності «паперових» структур УПЦ КП та уповільне-
ного розвитку тих її структур, що саме й творять осердя функціо-
нування Православної церкви (монастирі й монашество, навчальні 
заклади, недільні школи), активна присутність УПЦ КП в медіа-
просторі спонукає до припущення щодо певної міри віртуальності 
присутності УПЦ КП в релігійному просторі Донбасу, що ство-
рюється завдяки активному використанню медіаресурсу. 

Насамкінець, про якісний вимір внутрішнього життя право-
славних церков Донеччини свідчить аналіз освітнього рівня духо-
венства УПЦ, УПЦ КП та УАПЦ (див. таблицю 8). 

Таблиця 8.  
Освітній рівень духовенства УПЦ, УПЦ КП, УАПЦ 

у Донецькій області (2009–2010 рр.)* 
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УПЦ 649/552 – 582/485 67/67 541/444 108/108 
УПЦ КП 36/36 – 27/27 9/9 9/9 4/4 
УАПЦ 3/3 – 3/3 – 2/3 – 

 
* Таблицю укладено за відомостями Інформаційних звітів про стан та 

тенденції розвитку релігійної ситуації, державно-церковних відносин у 
Донецькій області за 2009 р. (с. 3) та 2010 р. ( с. 3) управління у справах 
національностей і релігій Головного управління взаємодії з громадськістю 
та у справах національностей і релігій Донецької облдержадміністрації. 

                                                 
283 Релігія і влада в Україні: Проблеми взаємовідносин. Інформаційно-ана-

літичні матеріали до Круглого столу на тему: «Державно-конфесійні відносини в 
Україні, їх особливості і тенденції розвитку», 8 лютого 2011 р. – C. 12. 
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Дані таблиці 8 засвідчують, що кадровому складу духовенства 
УПЦ притаманний стовідсотковий рівень професійної освіти пере-
важно середнього рівня: у 2009 р. 88,8 % представників духовен-
ства мали середню духовну освіту, 11,2 % – вищу; крім того, вищу 
світську освіту одночасно із духовною мали 10,3 % духовних осіб. 
У той же час освітній рівень духовенства УПЦ КП характеризува-
вся так: 25 % духовних осіб мали середню духовну освіту і 11 % – 
вищу (тобто 64 % священиків не мали жодної професійної освіти), 
вищу світську освіту – 25 %, а решта тільки середню світську. 
Здобуття духовенством освіти передбачає у православ’ї не тільки 
оволодіння певною сумою відповідних знань і навичок, але й 
духовну формацію майбутніх церковно- і священнослужителів. Без 
сукупності цих складових недоречно говорити про якість 
підготовки кадрів і сподіватися на належне виконання ними 
функціональних обов’язків. Низькі показники освітнього рівня 
духовенства УПЦ КП на Донеччині становили виклик ефективній 
присутності цієї Церкви в регіоні, що лише частково могло бути 
компенсовано доволі активною благодійницькою діяльністю 
Київського патріархату. Крім того, для місцевих структур УПЦ КП 
проблемним залишалося питання якості її керівного складу.  

У цілому ж, від другої половини 2000-х рр. мережа право-
славних релігійних організацій у Донецькій і Луганській областях 
набула усталеного, сформованого характеру. Якщо від початку 
2000-х рр. темпи приросту кількості релігійних організацій в 
Україні мали тенденцію до скорочення, становлячи в середньому 
2,9 %, то для Донбасу цей показник тримався на рівні до 1 %284, що 
свідчило як про досягнення рівня задоволення потреб населення 
регіону в релігійних структурах, так і про вичерпаність екстенси-
вного етапу їхнього розвитку. На порядку денному православних 
церков постало питання якісного виконання ними своїх функцій, 
адекватної відповіді на духовні потреби своїх членів та суспільно-
політичні, соціокультурні виклики, у вирі яких вони перебували. 
Еволюційний розвиток місцевих православних структур було 
перервано навесні 2014 р. військовою агресією Російської Феде-

                                                 
284 Розрахунки здійснено на підставі даних, наведених у цит. вище статті                

Л. Владиченко «Релігійна мережа України…» (с. 36) та Статистичного звіту 
Державного департаменту у справах національностей та релігій за 2010 р. 
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рації проти України та виникненням сепаратистського руху, коли 
Донбас став епіцентром військових дій, а світоглядний розлам у 
суспільстві відбувся по лінії української проєвропейської та 
російсько-пострадянської/«православно-русскомирской» парадигм. 

 
* * * 

 
Інструменталізована релігія, мобілізована чи то українська, чи 

то російська, чи то «русская» складова у самоусвідомленні місце-
вого населення, протистояння двох відмінних моделей політичного 
православ’я, уособлюваного церквами-опонентами – УПЦ та УПЦ 
КП, за якими стояли відмінні політичні сили, а у випадку УПЦ, ще 
й російський політичний інтерес, конкуренція і боротьба створюва-
них на релігійній основі нових ідентифікаційних маркерів і моди-
фікація старих, – усе це становило невід’ємні складові формування 
регіональної специфіки Донбасу упродовж перших десятиліть 
існування незалежної української держави. 

На рівні регіону напругу у відносинах між прибічниками УПЦ 
та УПЦ КП вдавалося стримувати бюрократичними методами. 
Проте стараннями суспільно-політичних сил, що стояли по боці 
кожної з Церков, імпульс міжцерковної напруги відлунював на націо-
нальному рівні, закріплюючи в масовій свідомості населення інших 
регіонів України доволі негативні стереотипи стосовно Донбасу. 

Протистояння між УПЦ та УПЦ КП в регіоні від початку 
набуло форми відкритого конфлікту, унаочненням якого стали 
агресивні, протиправні дії певної частини прибічників УПЦ проти 
глави УПЦ КП під час його першого візиту у 1999 р. до Донецької 
області. Національно-патріотичне середовище країни несподівано 
гостро відреагувало на сутичку в Маріуполі, хоча цей конфлікт був 
одним із багатьох подібних у довгому шерезі перманентного 
протистояння двох Церков, яке нерідко супроводжувалося у тих 
роках застосуванням фізичної сили з обох боків. Однак уже 
наступні візити очільника УПЦ КП до Донецької єпархії у 2005 р. 
та 2012 р. проходили без явних конфліктів, що засвідчило тенден-
цію до усталення демаркаційних ліній церковного поділу (тобто 
альтернативних ідентифікаційних маркерів) у регіоні, де одно-
значно домінує УПЦ та проросійські/прорадянські симпатії. 
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Найчастіше конфлікти між УПЦ та УПЦ КП викликали спро-
би зміни юрисдикції громад УПЦ КП на користь УПЦ, заволодіння 
належними громадам УПЦ КП храмовими спорудами, а з боку міс-
цевих органів влади – невиділення земельних ділянок під зведення 
культових споруд (Луганськ), створення перешкод у діяльності 
парафій (Маріуполь), зведенні храмів (с. Дружківка) чи будівлі 
єпархіального управління (Донецьк)285. Суспільного розголосу 
набув конфлікт, що спалахнув у с. Кам’янка Тельманівського р-ну 
Донецької області довкола храму, яким з 1996 р. користувалася 
громада УПЦ КП і на яку у 2010 р. заявили претензії прибічники 
УПЦ286. Кількарічна судова тяганина тривала роками попри той 
факт, що де-юре право було на боці УПЦ КП; однак у міжчасі 
громада УПЦ КП і далі користувалася храмом. 

Серйозну проблему суспільно-політичного життя в країні 
становить закорінена практика підпорядкування сили права «праву 
сили». У царині релігійно-церковного життя це означає фаворити-
зування органами влади в регіонах/на місцях чисельно переважа-
ючих релігійних організацій. Зокрема, прихід у 2005 р. до влади 
президента В. Ющенка, який не приховував симпатій до УПЦ КП, 
жодним чином не позначився на діях органів влади в Донецькій та 
Луганській областях: вони і надалі надавали усілякі преференції 
виключно УПЦ. У підготовленому Інститутом релігійної свободи 
«Огляді порушень права на свободу совісті і віросповідання та 
фактів перешкоджання діяльності релігійних організацій в Україні 
у 2005 р.» зауважено низку порушень норм українського законо-
давства з боку органів влади Донбаського регіону 287. 

                                                 
285 Див.: Звернення Священного Синоду Української Православної Церкви 

Київського Патріархату до Президента України В.Ф. Януковича з приводу пору-
шення прав віруючих на Донеччині (прийняте на засіданні 27 липня 2012 р.) // 
Голос православ’я. – № 15 (серпень). – С. 4. 

286 Див.: На парафії Київського Патріархату на Донеччині розпочались 
рейдерські атаки. Заява прес-центру Київської патріархії // Голос православ’я. – 
2010. – № 24 (грудень). – С. 5; там само. – 2010. – № 22 (листопад), № 23 (грудень). 
Про інтерпретацію цих подій з боку УПЦ, що посилається на постульоване бажання 
120 жителів села утворити громаду УПЦ, див.: [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.religions.unian.net/ ukr/detail/5500 

287 Васін М. Огляд порушень права на свободу совісті і віросповідання та фактів 
перешкоджання діяльності релігійних організацій в Україні у 2005 році [Електронний 
ресурс] / М.Васін. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option= 
com_content&view=article&id =70%3A1&catid=37%3Aart&Itemid=64&lang =uk 
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В «Огляді» наведено факти перешкоджання донецькою міською 
владою в реалізації громадянами права на мирні зібрання. Зокрема, 
затверджений міськвиконкомом порядок проведення громадських 
заходів обмежив право городян на проведення заходів релігійного 
характеру в центрі міста і закріпив норму щодо необхідності щоразу 
отримувати дозвіл органів влади на проведення такого роду акцій 
(Донецька міська рада заборонила протестантській спільноті «Слово 
життя» проводити зібрання на центральній площі міста). Незважаючи 
на протест прокуратури, міськвиконком не скасував таке рішення. 

Донецька та Луганська області згадувалися в «Огляді» за 2005 
р. у зв’язку зі складнощами, з якими стикаються релігійні організації 
у питанні отримання земельних ділянок під забудову. У Донецькій 
області релігійним організаціям ускладнено процес отримання 
державної реєстрації. «В Донецькій та інших областях існують 
приклади того, як посадові особи відділів у справах релігій обласних 
державних адміністрацій вимагали подання заяви про реєстрацію 
статуту (положення) релігійної громади лише після попереднього 
погодження із представниками місцевої влади, органами місцевого 
самоврядування. Така практика, – висновують представники 
Інституту релігійної свободи, – є незаконною та містить у собі 
можливість затягувати процес набуття релігійною організацією 
статусу юридичної особи або взагалі зробити це неможливим, якщо 
місцевий чиновник має інші конфесійні вподобання»288. 

У Донецькій області було зафіксовано намагання посадових 
осіб перешкоджати проведенню богослужінь на регулярній основі 
окремими релігійними організаціями (шляхом змушування 
отримувати погодження на проведення щотижневих богослужінь). 
Такого роду дії були спрямовані переважно на обмеження діяль-
ності протестантських спільнот та нових релігійних рухів. Окремо 
в огляді Інституту релігійної свободи зазначався образливий харак-
тер публікацій ЗМІ, спрямованих проти окремих релігійних 
напрямів і організацій («Ровеньковские вести», Луганська обл.; 
«Донецкие новости»). По кожній групі правопоружень в огляді 
наведено факти, що стосувалися Донецької та Луганської областей. 

                                                 
288 Васін М. Огляд порушень права на свободу совісті і віросповідання та фактів 

перешкоджання діяльності релігійних організацій в Україні у 2005 році [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php? option=com_ 
content&view=article&id=70%3A1&catid=37%3Aart&Itemid=64& lang=uk 
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Вибіркове застосування права, з одного боку, зміцнює регіо-
нальні/локальні ідентичності, посилює відцентрові тенденції. З 
другого ж, регіональна політика виключення, дискримінації «іншо-
го»/«чужого» об’єктивно консервує дезінегрований стан місцевих 
суспільств, блокує процес їхньої суверенізації і консолідації на 
основі спільних інтересів, що, у свою чергу, унеможливлює поступ 
демократичних змін на місцях. 

УПЦ і УПЦ КП, попри кількісну неспівмірність їхньої присут-
ності в регіоні, пропонують у конкурентній боротьбі ідентичностей 
населенню Донбасу «альтернативні універсуми». Унаочненням 
таких «універсумів» виступають політики пам’яті обох Церков, коли 
інтерпретації минулого виявляються підпорядкованими не лише 
легітимаційним церковно-політичним цілям, але й відмінним етно-
політичним векторам розвитку місцевих суспільств. 

Одними із найзапитаніших у регіоні виявилися неокозацький міф і 
різного роду пострадянські міфи. А відтоді, коли РПЦ очолив патріарх 
Кирил (2009 р.), до цих міфів додано й російську політичну доктрину 
«русского мира», яка чи не найактивніше пропагувалася й втілювалася 
саме на українському Донбасі. Ці міфологеми, як будь-які інші 
спекулятивні конструкти, виявилися надзвичайно гнучкими в руках 
церков-опонентів, дозволивши кожній з них довільно вибудовувати 
ексклюзивні за своїм характером світоглядні й ціннісні установки своїх 
прибічників, у тому числі етноконфесійні та етнополітичні.  

Зупинімося на кожному міфі окремо.  
Неокозацький міф. Регіональні інтерпретації феномену козацтва 

зверталися до витоків формування Донбаського макрорегіону: його 
порубіжного розміщення на тодішній границі «зіткнення циві-
лізацій» – слов’янсько-православної й татаро-турецької ісламської, – 
коли етос «захисників Вітчизни» поєднувався з етосом оборонців 
«віри православної», закладаючи підвалини ідеології місцевого 
козацтва (запорозького, донського, азовського, чорноморського, 
амальгамою яких у XIX ст. стало кубанське козацтво289). 

На Південному Сході України неокозацький міф дав поштовх до 
постання низки парамілітарних організацій, що декларували себе 
спадкоємцями славної козацької минувшини. Неокозацькі формуван-

                                                 
289 Маґочій П.-Р. Україна: історія її земель та народів. – Ужгород: Вид-во             

В. Падяка, 2012. – С. 307. 
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ня Донбасу становили феномен не менш суперечливий, неоднорідний 
та строкатий, ніж козацтво історичне. Сучасні концепти «захисту 
Вітчизни», «патріотизму», «захисту віри православної» тощо мають у 
цьому середовищі – коректніше буде говорити у множині: про 
козацькі середовища – безліч інтерпретацій. Під «Вітчизною» може 
розумітися і сучасна держава Україна, і простір СНД, і східно-
слов’янський простір України, Росії та Білорусі, і «земля руська» 
(визначення якої можуть бути відмінними і довільними), і Російська 
Федерація. Залежно від того, про яку з «Вітчизн» ідеться, визна-
чається об’єкт патріотичних почуттів і політичних лояльностей. 

«Віра православна» також може бути інтерпретована у взаємо-
виключних категоріях чи то «національної» української церкви 
(УПЦ КП), чи то «канонічної руської» (УПЦ, РПЦ). Як УПЦ, так і 
УПЦ КП, кожна відповідно до своїх можливостей, активно спів-
працюювала з неокозацькими організаціями регіону, намагаючись 
залучати їх до орбіти свого впливу. 

УПЦ КП надавала підтримку всеукраїнській громадській 
організації Українське реєстрове козацтво (УРК), створеній у 2002 р. 
на Донеччині напередодні виборів до Верховної Ради 4-го скли-
кання (2012 р.) і яка під час виборів підтримала провладний блок «За 
єдину Україну» (лідер В. Литвин). Підтримуваний президентом             
Л. Кучмою (1994–2005) блок, влучно названий в народі «ЗаєдУ», 
набрав скандально низьку з огляду на представлених у ньому 
політичних ваговиків кількість голосів під час тих виборів (11,8 %), і 
найбільше голосів за нього було віддано саме в Донецькій області. 

 Очільником – гетьманом – УРК був ректор Інституту 
штучного інтелекту МОН та НАН України (м. Донецьк) професор 
А.І. Шевченко (він же одним з перших отримав ступінь доктора 
богослов’я в Богословській академії УПЦ КП). 

Задекларувавши служіння державі пріоритетом своєї діяльнос-
ті, Українське реєстрове козацтво було націлене на тісну спів-
працю з органами влади усіх рівнів. За підтримки держави УРК 
прагнуло забезпечити за собою провідне становище серед багатьох 
інших неокозацьких організацій України, одержавити козацтво 
шляхом ухвалення відповідного законодавства, беручи за приклад 
ухвалений у Російській Федерації закон, згідно з яким за козацтвом 
визнано статус особливого роду воєнізованих формувань. 



   Релігійний чинник етнополітичних процесів на Донбасі...  178 

Обидві організації – УПЦ КП та УРК – поєднувала 
державницька риторика. Адже УПЦ КП на початку свого 
виникнення також бачила себе монополістом у православному житті 
країні, претендуючи на статус державної. До сьогодні підставовим 
аргументом УПЦ КП на користь свого постання та існування 
залишається теза, згідно з якою без незалежної національної 
Православної церкви Україна не зможе розвинутись у повноцінну 
суверенну державу. Православ’я у неокозацькому дискурсі УПЦ КП 
редукується до «українського православ’я», яке має повернутися до 
«автентичних», «українських» коренів, тобто часів, коли Київська 
митрополія не була підпорядкована Московському патріархату (до 
1686 р.). З початком у 2014 р. війни на Донбасі батальйон УРК став 
одним із формувань українських військовиків. 

Неокозацький дискурс церковно-політичного опонента УПЦ 
КП Української православної церкви характеризується багато-
вимірністю й неоднозначністю. У цьому дискурсі співіснують 
українські, російські, «руські» й «слов’янські» наративи при 
однозначному домінуванні ідеології «русского мира». Перший, 
доволі маргінальний різновид спрямований на профілювання 
української ідентичності, а три останні – на гомегенізацію 
етнополітичного макрорегіонального (транскордонного) простору 
через актуалізацію спільного історичного минулого двох народів у 
його сучасній російсько-неоімперській інтерпретації. 

Крайні позиції у козацькому середовищі, що перебуває у сфері 
впливу УПЦ, представлені, з одного боку, монархічним, консер-
вативно-націоналістичним проросійським крилом. Представники 
цього крила підтримували тісні зв’язки Донськими й Терськими 
козаками в Російській Федерації, сповідуючи ідею єдності «братів-
слов’ян захисників православ’я», вбачаючи в собі промоторів 
«русского мира», захистиків цього «миру» від «західної загрози», 
що походила від країн західної цивілізації. 

З другого, під опікою УПЦ перебувала нечисельна неокоза-
цька організація – Донецьке обласне об’єднання козаків України 
ім. І. Сірка, – що ідентифікувала себе з українством, наголошувала 
на тяглості історії саме українського козацтва, необхідності «від-
родження» його традицій. Членами цього об’єднання є переважно 
російськомовні або ж, подеколи, двомовні (українсько-російські) 
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мешканці краю290. Мовний чинник не виступає у цьому середовищі 
визначальним для української етнополітичної та етнокультурної 
самоідентифікації його представників. 

Несумісні, нерідко взаємовиключні неокозацькі наративи 
довший час співіснували в середовищі УПЦ без явної внутрішньої 
напруги. Це засвідчувало еволюційний характер процесу профі-
лювання етнополітичних маркерів української ідентичності навіть 
у такому виразно пострадянському, проросійському соціумі, яким 
був український Донбас. 

Таке становище радикально змінилося навесні 2014 р. з 
початком розхитування в регіоні сепаратистських настроїв місце-
вими політичними та бізнесовими елітами після скинення режиму 
В. Януковича і початком неконвенційної війни Російської Федера-
ції на території Донецької та Луганської областей. Перед місцевим 
козацтвом постало питання етнополітичної лояльності й розв’язано 
воно було не на користь української. 

Залишаючи остронь події, пов’язані з війною на Донбасі, та 
аналіз їхнього впливу на війну ідентичностей в регіоні, треба конс-
татувати, що саме етнополітичні орієнтації представлених на Дон-
басі православних церков – «української» та «руської» – становили 
упродовж усіх років незалежності демаркаційну лінію, що розво-
дила на протилежні боки представників неокозацьких організацій, 
змушувала їх робити вибір на користь однієї чи другої Церкви, адже 
всі козаки наголошували на своїй «православності», так само як і 
визначатися зі змістовним наповненням поняття «державності». 

Для УПЦ це були амбівалентні орієнтації, одночасно інклюзивні 
й ексклюзивні. З одного боку, вони виходили за межі «українськості», 
залучаючи до «слов’янської єдності» українців, росіян і білорусів, а 
також народи Балкан, православні церкви яких перебувають у полі 
політичного впливу Московської патріархії. Спільний понаддер-
жавний простір – уявлена Русь – тлумачився як переважно історико-
культурний, хоча наявність політичних конотацій – явних і опосе-
редкованих – у ньому також мала місце, що творило сприятливий 

                                                 
290 Див.: Чалый Ю. Козачество и церковь должны идти плечо к плечу (без даты) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ortodox.donbass.com./int/ 
kazaki/1.htm (останній доступ 24.04.2011); Гилевский Ю. В Православии наша сила 
(без даты) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ortodox. 
donbass.com./int/ataman/ataman.htm (останній доступ 24.04.2011). 
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ґрунт для політичної мобілізації ad hoc адептів такої «єдності». 
Задовго до розв’язання війни на Донбасі Російська Федерація про-
водила активну політику в цьому регіоні з формування політичних 
лояльностей серед місцевого населення на ґрутні ідеологем 
«русскости» та «спільної віри». Водночас, саме цей «русский мир» 
постулював образ ворога в особі Західного світу, цінностей демократії 
та лібералізму, обумовлюючи ексклюзивний характер церковно-
політичних та етнополітичних орієнтацій прибічників УПЦ. 

Для УПЦ КП притаманні були переважно ексклюзивні етно-
політичні орієнтації, коли інтерпретація «українськості» виходила з 
модерного розуміння «національної держави», яке передбачає одну 
державну мова, одну національну Церкву, одну національну 
державу «титульної нації». Попри явну відмінність підходи обох 
православних церков єднав консерватизм, архаїчність, оберненість у 
минуле, що можна було б інтерпретувати у постмодерних 
карнавально-клоунадних категоріях, якби не високий рівень їхньої 
заідеологізованості, задіяності у політиці нових міфів, якби 
опонентам не бракувало толерантного ставлення до «іншого», а 
місцева влада однозначно не фаворитизувала одного з них. 

Релігійно-церковна складова неокозацького міфу позначена 
біполярністю через протиставлення «канонічної» та «неканоні-
чної» церков, стереотипізованих, відповідно, як «(про)російська» 
та «українська національна». УПЦ, аби залишатися церквою, а не 
громадською чи національно-культурною організацією, виходила з 
пріоритетності «віри православної»: «Реанімувати життєздатність 
козацького руху в Україні можливо тільки через відродження у 
його надрах православної духовності та об’єднання його навколо 
канонічної Православної Церкви». Місією неокозацтва в УПЦ 
бачилося «сповідування і захист Православної віри». Засуджуючи 
прояви у цьому середовищі релігійної індиферентності, «етнофіле-
тизму» (етнізації православ’я), язичництва й атеїзму, речники УПЦ 
твердили, що козацька «ідеологія може і повинна стати фунда-
ментом і поєднальною основою національної ідеї»291. 
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При єпархіальних управліннях УПЦ у Донбаському регіоні 
було створено спеціальні управління для роботи з козацтвом, а при 
митрополії в Києві – Синодальний відділ у справах пастирської 
опіки козацтва України та духовно-фізичного виховання молоді. 
Навесні 2011 р. сорок козацьких підрозділів з різних областей 
України об’єдналися у Координаційну раду православних 
козацьких організацій України, яку очолив голова відповідного 
синодального відділу УПЦ, без «благословення»/дозволу якого 
жодне рішення козацьких атаманів не набиратиме сили. Умовою 
членства у Координаційній раді висунено «визнання тільки кано-
нічної Православної Церкви»292. 

Розвиток неокозацького руху під егідою УПЦ опинився у полі 
зору керівництва Руської православної церкви після обрання 
главою церкви патріарха Кирила, який зробив цей напрям 
складовою політики з творення «русского мира» в Україні. 

У серпні 2012 р. Україну вперше відвідав голова Синодального 
комітету РПЦ із взаємодії з козацтвом митрополит Ставропольський 
і Невинномиський Кирил (Покровський), який провів зустрічі зі 
східноукраїнським козацтвом у Святогірській лаврі, житомирським 
козацтвом – у Новоград-Волинському, а також харківським, крим-
ським і запорізьким – у Запоріжжі. У Києво-Печерській лаврі ієрарх 
РПЦ співголовував [разом із тодішнім головою відповідного сино-
дального відділу УПЦ єпископом Ямпільським Іосифом (Масленні-
ковим)] на зборах священиків УПЦ, які опікуються неокозацькими 
організаціями України293. Російський церковиний високопосадовець 
взяв також участь у роботі круглого столу «Співпраця Православної 
Церкви та козацтва: російський та український досвід», приміщення 
для проведення якого було надане київським Центральним будин-
ком офіцерів Збройних сил України. Продовженням взаємодії РПЦ з 
УПЦ у цій сфері стала участь української делегації у зустрічі 
патріарха Кирила з отаманами реєстрових козацьких військ Росії, 
України й Білорусі, що відбулася наприкінці 2012 р. у московському 
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Донському ставропігійному чоловічому монастирі294, де розташо-
вано відділ зовнішньоцерковних відносин Московської патріархії. 

Посилення у 2010-х рр. впливу РПЦ в Україні на регіональні 
афілійовані до УПЦ неокозацькі структури виходило за межі цер-
ковного середовища та ставало супроводом російської зовнішньої 
політики з втручання у внутрішні справи України у прикордонних 
регіонах. Політика РПЦ виступала функцією загальнодержавної 
політики Російської Федерації з підтримки «відродження» й 
розвитку козацтва з метою формування його проросійських 
лояльностей – через релігійні та культурні до політичних. 

Наслідком реалізації політики Росії з підтримки прикордонних 
козацьких формувань стало створення у 2009 р. в Луганській області 
місцевого округу у складі козацької області, що знаходилася по 
інший бік державного кордону – на прилеглій до української 
території Російської Федерації. В установчих зборах, на яких був 
присутній тодішній заступник голови Луганської обласної ради, 
брав участь 71 представник українських донських козаків. У 2011 р. 
було створено козацький підрозділ Всевеликого війська Донського 
зі станицею у Сєверодонецьку. У таких діях неокозаки посилалися 
на історичний прецедент існування Донської республіки (травень 
1918 р. – початок 1920 р.), дещо згодом названої Всевеликим 
військом Донським – невизнаної держави на чолі з генералом Білої 
армії П. Красновим, до складу якої входили території сучасних 
Ростовської та Волгоградської областей Російської Федерації й 
Донецької та Луганської областей України.  

Сучасне російське військове козацьке товариство Всевелике 
військо Донське постало у жовтні 1996 р. Статут товариства 
затверджено указом президента Російської Федерації від 17 червня 
1997 р., а його статус визначає федеральний Закон «Про державну 
службу російського козацтва» (від 5 грудня 2005 р.). Глава Всеве-
ликого війська Донського призначається президентом РФ, а серед 
статутних завдань Війська зазначено, зокрема, організацію держа-
вної служби козаків, духовне і патріотичне виховання козачої 
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молоді, шефство над підрозділами російської армії, політична та 
суспільна діяльність всередині країни295. 

Під час військових дій на Донбасі у 2014 р. саме загони 
Всевеликого війська Донського – як українські, так і російські – на 
чолі з отаманом М. Козіциним, громадянином РФ, брали активну 
участь у бойових діях на південному сході Луганської області296. 
Козаки М. Козіцина влітку 2014 р. утримували в полоні                   
15 заручників спостерігачів ОБСЄ, за що останнього було внесено 
до санкційного списку Європейського Союзу297. На Донбасі загони 
Козіцина виступали як організовані бандитські формування, що 
тероризували й грабували цивільне населення на окупованих 
територіях.  

Центральні органи влади України реагували на поширення 
російського політичного впливу серед парамілітарних неокоза-
цьких організацій під егідою УПЦ неадекватно. Після обрання на 
посаду президента України (2010–2014) В. Янукович скасував 
низку указів своїх попередників стосовно українських неокоза-
цьких організацій. Мотиваційна частина рішення констатувала 
відсутність серед членів створеної В. Ющенком ради Українського 
козацтва узгодженого бачення цілей і завдань цієї організації. 

Натомість 1 серпня 2011 р. при Кабінеті Міністрів було створе-
но консультативно-дорадчий орган – Координаційну раду з питань 
розвитку козацтва в Україні, що у церковній сфері виявилася зорієн-
тованою виключно на УПЦ, а у зовнішньополітичній – Російську 
Федерацію. Головою Координаційної ради було призначено міні-
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стра оборони М. Єжеля, заступниками – преставників від відпові-
дного синодального відділу УПЦ (за погодженням), міністра освіти 
та науки, міжнародної (тобто спільно з РФ) громадської організації 
(Вірне козацтво, за погодженням). До складу Координаційної ради 
за посадою увійшли заступники міністрів внутрішніх справ, надзви-
чайних ситуацій, культури, державної прикордонної служби, а 
також керівники громадських організацій, статутна діяльність яких 
пов’язана з «відродженням» традицій козацтва в Україні298. 

Поширення впливу структур російської державної військової 
організації на території України, ідеологічна, політична і церковно-
політична уніфікація та координація засад діяльності парамілітарних 
неокозацьких структур в Україні з регулярними козацькими військо-
вими формуваннями Російської Федерації, ігнорування з боку керів-
ництва держави викликів, пов’язаних із посиленням політичного 
впливу Російської Федерації в Україні через воєнізовані козацькі 
довколоцерковні структури – все це додавало до руйнування 
режимом В. Януковича засад національної безпеки України. 

Афілійовані до УПЦ українські неокозацькі формування в 
регіоні під час суспільно-політичної кризи в Україні на рубежі 2013–
2014 рр., а згодом війни на Донбасі Росії проти України передбачу-
вано виступили на боці сепаратистів та прибулих з Росії найманців, 
військових та «побратимів козаків». У січні 2014 р., до початку 
окупації російськими військами Криму, на заклик голови Луганської 
облдержадміністрації на захист будівлі ОДА від її уявного захоплення 
проукраїнськи налаштованими протестувальниками («бандерівцями») 
стали місцеві донські козаки та прибулі їм на допомогу воєнізовані 
загони донських козаків з Російської Федерації 299.  

З огляду на активну участь представників російського коза-
цтва в агресії РФ проти України лідери проукраїнських козацьких 
організацій у березні 2014 р. звернулися до російських козаків 
Кубані, Чорномор’я, Дону та «всіх козаків різних формувань» із 
закликом «засудити злочинні дії “казацких” формувань, які 
вчиняють безлад на території Криму та Донбасу, допомагають 
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московським загарбникам розділити нашу державу та спаплюжити 
нашу землю»300. Звернення не було й не могло бути почуте за тих 
обставин, що постали внаслідок так званої гібридної війни Росії 
проти України. Різноманітні регулярні російські неокозацькі 
формування активно брали участь у військовій агресії РФ проти 
України в Донбаському регіоні. 

Війна актуалізувала питання правового регулювання статусу і 
діяльності неокозацьких організацій України. Лобістів прийняття та-
кого закону не бракує по обидва церковні боки – УПЦ та УПЦ КП. 
Довший час прийняття такого закону видавалося передчасним з 
огляду на високі суспільні-політичні ризики, що їх містить як релі-
гійно-церковна, так і етнополітична складові феномену неокозацтва. 
Війна унаочнили внутрішні поділи, що існують у суспільстві, та їхні 
регіональні відмінності. Вона вкотре зактуалізувала необхідність 
опрацювання й реалізації комплексної державної політики з форму-
вання політичних лояльностей громадян України при збереженні 
культурного, релігійного, етнічного розмаїття. Адже притаманний 
певним неокозацьким формуванням в Україні плюралізм політичних 
«батьківщин» або ж уявлені батьківщини («Свята Русь») творять 
живильне середовище для громадянського протистояння, в тому 
числі збройного, в інтересах зацікавленої третьої сторони, у цьому 
випадку неоімперіалістичної, реваншистської путінської Росії. 

Міфологія «русского мира». Донецька та Луганська області 
виявилися чи не основним об’єктом пропаганди російської політи-
чної доктрини «русского мира» в Україні. 

Як доктрина концепт «русского мира» активно пропагувався в 
Російській Федерації на державному рівні впродовж останніх 
двадцяти років. Його засадничі постулати становлять 1) твер-
дження про могутність і велич Російської держави, яка стоїть на 
сторожі консервативних цінностей і поборює руйнівні ліберальні, 
що їх насаджують у світі США та Західна Європа, і 2) переконання 
в існуванні специфічного «руського миру» і «руської цивілізації», 
яка виходить далеко за межі Російської Федерації і охоплює тери-
торії сучасних України та Білорусі. Доктрина «русского мира» 

                                                 
300 Українські козаки просять своїх побратимів у Росії засудити дії «казаков» у 

Криму (11.03.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.radio-
svoboda.org/ content/article/25293508.html 
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незмінно присутня в усіх Концепціях зовнішньої політики РФ 
(остання затверджена 12 липня 2008 р.) 301, що передбачає її 
активне просування державним відомством з метою утвердження 
російського впливу в сусідніх Україні та Білорусі, у тому числі за 
допомоги Руської православної церкви. Осердя ідеї «русского 
мира» довший час формувала релігійно-церковна складова. 
Релігійна складова передбачала наявність «духовної єдності» 
уявленого єдиного народу росіян-українців-білорусів на основі 
православ’я, церковна – визнавала єдиним інституційним центром 
спільного православ’я Московський патріархат. 

РПЦ мала свій інтерес у підтримці державної політики 
експорту «русского мира» до сусідніх держав, адже лише за умови 
утримання в орбіті свого адміністративного, а значить, і політич-
ного, впливу церков в Україні (насамперед, в Україні) та Білорусі 
Московський патріархат міг би й надалі претендувати на 
гегемонію (за правом сили – чисельність плюс підтримка держави) 
у православному світі. 

Використання російською державою Руської православної 
церкви для пропаганди «русского мира» набуло нової якості та 
інтенсивності з обранням патріархом у лютому 2009 р. тодішнього 
голови відділу зовнішньоцерковних відносин митрополита Кирила 
(Гундяєва). У листопаді 2009 р. на відкритті Третьої асамблеї «Рус-
ского мира» новообраний очільник РПЦ окреслив поле відповіда-
льності церкви у цій пропагандистській кампанії духовною сферою: 
«Ядром русского мира сьогодні є Росія, Україна, Білорусь. […] 
Попри державні поділи, певні неузгодженості у політиці ми духов-
но, ще раз хочу підкреслити, ми духовно далі залишаємося одним 
народом і здебільшого – дітьми Руської православної церкви»302.  

Практика керівництва РПЦ свідчила про зворотне – Московська 
патріархія з приходом до влади патріарха Кирила розгорнула бес-
прецедентно жорстку політику з підпорядкування своєму впливу 
УПЦ, намагаючись обмежити обсяг прав, що випливав з її автоно-

                                                 
301 Див.: Горбулін В.П. Національна безпека: український вимір / В.П. Гор-

булін, О.В. Литвиненко. – К.: Інтертехнологія, 2008. – С. 20–21. 
302 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на торжественном открытии 

III Ассамблеи Русского мира (3 ноября 2009 г.) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/928446.html 
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много статусу, та усунути від управління УПЦ митрополита Воло-
димира (Сабодана), який безкомпромісно стояв на сторожі цих прав. 

Починаючи з 2011 р. керівництво РПЦ започаткувало 
проведення в Москві щорічних нарад архієреїв прикордонних 
єпархій Росії, України та Білорусі. Порядок денний таких зустрі-
чей не оприлюднювався, у церковних засобах інформації вони 
висвітлювалися набором пропагандистських кліше. Не можна 
виключати, що такого роду церковні заходи були складовою 
російської державної політики з експорту «русского мира» з 
метою недопущення реальної суверенізації номінально незалеж-
них України та Білорусі. Активне використання риторики «рус-
ского мира» президентом Російської Федерації В. Путіним та 
його зовнішньополітичним відомством не залишало сумнівів у 
політичній природі сконструйованого неоімперського концепту. 

Цей концепт зовнішньополітичної російської пропаганди мав 
об’єктивний ґрунт для прищеплення на українському Донбасі з його 
усталеними багатосторонніми та інтенсивними транскордонними 
з’язками населення з російським порубіжжям (із врахуванням тієї 
обставини, що реального державного кордону – ані фізично, ані 
юридично – між Україною і Росією не існувало). 

Для прикладу, Святогірська лавра після відкриття одразу ж пере-
творилася на центр тяжіння для паломників з прикордонних районів 
Росії, а також Білорусі: щомісяця її відвідували десяткі тисяч прочан, 
на важливі місцеві свята сюди з’їжджалося до 10–12 тис. осіб303. 
Православне духовенство з порубіжних областей Російської Федера-
ції зазвичай брало участь у святкуванні тих чи інших релігійних свят 
чи історичних дат на Луганщині та Донеччині. 
                                                 

 Генерал-майор ФСБ Російської Федерації, він же «прем’єр-міністр» 
«Донецької народної республіки», професійний диверсант О. Бородай у липні 
2014 р. заявив: «Кордони Русского Мира набагато ширші від кордонів Російської 
Федерації. Я виконую історичну місію в ім’я руської нації, суперетносу, 
скріпленого православним християнством. Так само як і на Кавказі, я змагаюся в 
Україні проти сепаратистів, цього разу не чеченських, а українських. Тому що є 
Росія, велика Росія, Російська імперія. І тепер українські сепаратисти, які 
знаходяться у Києві, змагаються проти Російської імперії» (Цит. за: Пионтковский 
А. Июльские «Буки» (19.07.2014) [Электронный ресурс] /А. Пионтковский. – 
Режим доступа: http://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_ a/1362716-echo/). 

303 Церковна православна газета. – 2013. – № 5. – С. 9. 
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Такого роду транскордонні зв’язки в порубіжних регіонах – 
явище закономірне, неуникненне у глобалізованому світі й необ-
хідне з огляду, насамперед, на інтереси місцевого населення, але 
й, не меншою мірою, – розвитку міждержавних добросусідських 
відносин. В основу таких відносин покладаються принципи 
добросусідства й рівноправності. У цьому випадку таких вимог 
не було дотримано, оскільки в Україні щонайменше була відсутня 
адекватна державна політика з протидії російській політичній, 
ідеологічній, церковній експансії в регіоні під гаслами «русского 
мира», не говорячи про відсутність навіть делімітації українсько-
російського кордону. 

У церковних інтерпретаціях ідеологема «русского мира» 
виглядає невибагливою і являє собою мікс, з одного боку, стерео-
типів російської імперської історіографії з наголосом на осучасне-
ній уваровській формулі «самодержавство/або ж неоімперія – 
православ’я – народність», а з другого, радянської історичної 
схеми з її абсолютизацією феномену «братніх східнослов’янських 
народів» та вивищенням «старшого брата». З радянського 
минулого ідеологема «русского мира» запозичила неосталінські 
сюжети, в тому числі дискурсивні практики стосовно феномену 
«Великої Вітчизняної війни радянського народу». 

Очевидно, що справа не стільки у заідеологізованих складниках 
концепту, які уможливлюють якнайширший діапазон інтерпретацій, 
скільки у його наповненні імперською політикою керівництва Росії 
щодо України. Навесні–влітку 2014 р. «русский мир» набрав обрисів 
путінського новотвору «Новоросії», що передбачав окупацію Росій-
ською Федерацією семи-восьми областей України на Південному 
Сході й вилився у війну Росії проти України на Донбасі. 

У поширенні «русского мира» МЗС РФ співпрацює з РПЦ: при 
Відділі зовнішньоцерковних відносин (ВЗЦВ) Московської патріархії 
створено спеціальний підрозділ для взаємодії з МЗС РФ з таких питань; 
міністр закордонних справ РФ С. Лавров характеризував співпрацю з 
ВЗЦВ як «активну й конструктивну». На етапі неконвенційної війни 
Росії проти України Кремль використовував РПЦ для приховування 
своєї агресії проти України: преса світу звернула увагу на те, що 
звільнення спостерігачів ОБСЄ, яких контрольовані Кремлем (про)-
російські терористи упродовж травня–червня 2014 р. утримували у 
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полоні поблизу Донецька понад тридцять днів як заручників, відбулося 
завдяки втручанню патріарха Кирила304, яке російське МЗС та Кремль 
відмовилися навіть коментувати, імітуючи «відокремлення» церкви від 
держави. РПЦ у цій справі діяла через згадувані вище російські 
козацькі підрозділи Всевеликого війська Донського під керівництвом 
М. Козіцина, що воювали в Луганській області305. 

За повідомленнями ЗМІ, поширення «русского мира» на Дон-
басі й фінансування незаконних військових формувань спонсору-
вав «православний» російський олігарх Константин Малофєєв, 
засновник інвестгрупи «Маршал Капітал», найбільший мінорита-
рій і член Ради директорів Ростелекому, голова спостережної ради 
Фонду Василія Великого. ЗМІ характеризували К. Малофєєва як 
особу «щиро й серйозно звихнуту на духовності, державності, 
військовій історії», називали «православним рейдером». У службі 
безпеки «Маршал Капіталу» до подій на Донбасі працювали 
російські професійні диверсанти, колишні співробітники ФСБ РФ: 
полковник І. Гіркін, який після участі в анексії Криму на чолі 
групи диверсантів організував й очолив сепаратистський опір у 
Слов’янську і певний час був «міністром оборони» самопроголо-
шеної «Донецької народної республіки», та генерал-майор О. Боро-
дай, який тоді ж виконував обов’язки «прем’єр-міністра» «ДНР», а 
у «Маршал Капіталі» працював «консультантом з піару»306.  

                                                 
304 Див.: Обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по 

вопросу о наблюдателях ОБСЄ на Украине (25.06.2014) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www.patriarchia.ru/dn/text/3680416.htm; www.patriarchia.ru/dn/ text/ 3679605.htm 

305 Baczynska G., Heneghan T. Insight – How the Russian Orthodox Church 
answers Putin’s prayers in Ukraine (6.10.2014) [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://uk.reuters.com/ article/2014/10/06/uk-ukraine-crisis-church-insight-
idUKKCN0HV0MF20141006  

306 [Б. а.] Русский нацизм: фашисты, власовцы и белогвардейцы на службе ДНР 
(18.08.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://argumentua.com/ 
stati/russkii-natsizm-fashisty-vlasovtsy-i-belogvardeitsy-na-sluzhbe-dnr; Васильченко Ю. 
Портрет врага. Кто он, «православный» спонсор бойни на Донбассе (27.07.2014) 
[Электорнный ресурс] / Ю. Васильченко. – Режим доступа: http://sprotyv.info/ru/ 
news/2614-portret-vraga-kto-pravoslavnyy-sponsor-boyni-na-donbasse; [б.а.] Что об-
щего у православного олигарха-маркшейдера, кремлевского патриарха Гундяева и 
вора в законе Кости-Грека, или Кто ставит Донбасс на колени (11.09.2014) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sprotyv.info/ru/ news/ 4816-chto-
obshchego-u-pravoslavnogo-oligarha-marksheydera-kremlevskogo-patriarha-gundyaeva-i 
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Російський олігарх К. Малофєєв надавав активну підтримку 
РПЦ у поширенні ідеології «русского мира». Саме малофєєвський 
Фонд Василія Великого покрив усі видатки на реконструкцію 
комплексу будівель при Свято-Данилівському монастирі, де 
розташований відділ зовнішньоцерковних відносин Московської 
патріархії. К. Малофєєв спонсорував привезення до Києва та Криму 
у січні-лютому 2014 р. православної святині Дари волхвів, а за 
організацію її безпеки відповідав І. Гіркін. Згідно з інформацією 
Служби безпеки України така поїздка слугувала для І. Гіркіна 
прикриттям для проведення розвідницької діяльності напередодні 
окупації Російською Федерацією Криму307. Ім’я К. Малофєєва, як 
спонсора терористів на Донбасі, потрапило у санкційний список ЄС, 
а згодом і США, в Україні проти нього відкрито кримінальне 
провадження. 

Патроном російського «православного рейдера» К. Малофєєва 
преса називала російського мультимільярдера В. Євтушенкова 
(володіє 9 млрд доларів, посідає 141-ше місце у списку Forbes), 
висловлюючи припущення, що на фінансування «російської весни» 
на Донбасі витрачалися кошти саме останнього або ж безпосередньо 
кошти екс-президента України В. Януковича, з яким В. Євту-
шенкова пов’язують тісні особисті та бізнес-стосунки і збіг інтересів 
в офшорних схемах мінімізації податків і якому цілковито довіряв 
В. Янукович. В Україні В. Євтушенков володіє колись найбільшим у 
СРСР заводом ІТ-продукції Квазар-мікро (Київ), заводом Точприлад 
(Донецьк), який випускає не лише обладнання для шахт, але й 

                                                 
307 Див.: Эксперты и СБУ подтверждают причастность к терроризму членов 

делегации, сопровождавшей «Дары волхвов» в Украине (19.05.2014) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.religion.in.ua/news/vazhlivo/ 
25833-yeksperty-i-sbu-podtverzhdayut -prichastnost-k-terrorizmu-chlenov-delegacii-
soprovozhdavshej-dary-volxvov-v-ukraine.html; Российский миллиардер Малофеев 
подтвердил, что давно знаком з главарями террористов: «Гиркин возил в Киев 
Дары волхвов» (13.11.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://censor.net.ua/news/311815/rossiyiskiyi_milliarder_malofeev_podtverdil_chto_da
vno_znakom_s_glavaryami_terroristov_girkin_vozil. Інтерв’ю І. Гіркіна після його 
усунення російським командуванням з Донбасу, в якому він описує свою 
підривну діяльність в Україні, включно з її «релігійною» складовою, див.: 
«Семнадцать километров мы шли через границу». И. Стрелков отвечает на 
вопросы С. Шаргунова (11.11.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://svpressa.ru/ war21/article/103643/ 
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зброю, компанією МТС-Україна, що контролює чималу частину 
ринку мобільного зв’язку, компанією «Сітронікс», що у 2012 р. 
отримала 1 млрд бюджетних гривень та установку веб-камер на 
виборчих дільницях. Про ступінь наближеності російського олігарха 
до українського екс-президента свідчить і його участь у заснуванні 
скандально відомого мисливського товариства «Кедр», і його таємна 
місія до Києва восени 2013 р. з вимогою не допустити підписання 
Угоди про асоціацію між ЄС та Україною в обмін на преференції 
режиму Януковича з боку В. Путіна, і надання першому гарантій 
особистої безпеки, і забезпечення його притулком одразу після втечі 
з України (за інформацією газети «Дзеркало тижня»). 

Серед версій щодо причин висунення проти В. Євтушенкова 
звинувачення у відмиванні коштів з наступним взяттям його під 
домашній арешт у вересні 2014 р. озвучувалася й така: розгор-
тання підривної терористичної діяльності на Донбасі навесні–
влітку 2014 р. було ініціативою В. Януковича, В. Євтушенкова та 
К. Малофєєва, що вийшла з-під пильного контролю В. Путіна308. 
Звинувачення В. Євтушенкова у відмиванні грошей були зняті 
після того, як мільярдер погодився на «ренаціоналізацію» 
компанії «Башнафта» (вартістю 7 млрд американських доларів), 
але перед тим його протеже-диверсанти, що насаджували «рус-
ский мир» на Донбасі, були відкликані та замінені представни-
ками спецслужб та кадровими військовослужбовцями РФ. 

По суті ж, концепт «русского мира» визначається поєднанням 
«уявлених» етнокультурної та релігійної складових. Східно-
слов’янські народи – українці, росіяни, білоруси – не специфі-
куються у ньому, а означуються колективним полісемантичним 
іменником «руські/русские», який сам по собі вже є перевантаженим 
відмінними історичними значеннями, інтерпретаціями й конота-
ціями. Переконливості зазначеному терміну надає та обставина, що 
слабкість етнічних ідентифікацій та низький рівень релігійності 
населення економічно й соціально депресивного Донбаського 
регіону тягнуть за собою низький рівень їхньої опірності маніпуля-
тивним технологіям на ґрунті конструювання тих чи інших 
«уявлених» спільнот. Митрополит Донецький Іларіон, наголошуючи 
                                                 

308 [Б. а.] Эхо Донбасса? // Новая газета. – 2014. – 1 октября. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.novayagazeta.ru/inquests/65499.html 



   Релігійний чинник етнополітичних процесів на Донбасі...  192 

на розколотості історичної пам’яті українського народу, водночас 
твердив (з нагоди приїзду патріарха Московського наприкінці 
лютого 2010 р. до Києва для благословення В. Януковича на 
президентство), що українці та росіяни є «єдиним народом» і «ми не 
повинні розділятися. Духовність неможливо розділити на українську 
та російську»309. Тобто пропагувалися уявлені моноетнічність та 
«православна» монорелігійність у їхній начебто іманентній 
неподільній єдності, що в реальному житті ніколи не має місця. 

Натомість домінування російськомовності та симпатій серед 
населення Донбасу до спільного з/під Росією минулого являють 
собою цілком реальні явища. Регіональний «русский мир», що 
працює на асоціативних зв’язках з радянськими концептами 
«єдиної колиски» та «дружби народів», видається в очах місцевого 
населення, чимала кількість якого ностальгує за радянським 
минулим, привабливішим (і цей «мир» асоціюється з Росією), ніж 
«націоналістичний партикуляризм» (тут асоціації пов’язані з 
Україною, особливо її західною та центральною частинами).  

Регіональний церковний істеблішмент відігравав важливу роль 
у поширенні ідеологеми «русского мира», навряд чи не усвідомлю-
ючи її як зовнішньополітичної складової, так і церковно-політичної. 
Очільник Донецької єпархії митрополит Іларіон (Шукало), як і його 
попередник, є одним із найвпливовіших лідерів проросійського 
консервативного крила в УПЦ, конфідентом московського 
патріарха, тим, хто послідовно блокує підтримку у середовищі УПЦ 
євроінтеграційних процесів, які розгорнулися в Україні. 

Водночас у керівництві УПЦ – умовно кажучи, у колі, згуртова-
ному навколо спочилого (5.07.2014 р.) глави Київської митрополії 
Блаженнійшого Володимира (Сабодана) – завжди було присутнє 
усвідомлення необхідності розмежовування релігії і політики, в 
тому числі недопущення використання УПЦ Московською патріар-
хією у політичних цілях Російської Федерації чи то під гаслами 
«русского мира», чи то «козацького братерства». 

                                                 
309 Митрополит Иларион: Держава и Церковь должны быть рядом (интервью) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ortodox.donbass.com/int/ 
ilarion/4.htm; Митрополит Иларион: При новом Президенте наш народ сможет 
преодолеть многие трудности экономической и политической жизни (интервью) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ortodox.donbass.com/[ін-
терв’ю видалено з сайту. Архів автора]. 
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На Архієрейському соборі 21 грудня 2007 р. керівництво УПЦ 
піддало осуду феномен політичного православ’я, представленого 
низкою довколоцерковних організацій світських осіб, які висту-
пали з радикальних проросійських позицій проти поміркованого 
курсу керівництва УПЦ зі збереження хиткого балансу 
проросійських та проукраїнських сил у церковному середовищі. 
Напередодні собору (14 грудня) Синод УПЦ ухвалив жорстке 
рішення стосовно колишнього єпископа Донецького і Маріуполь-
ського Іполита (Хілька). Однією з причин такого рішення 
називалася неприпустимість пропаганди єпископом російських 
монархічних ідей, які суперечать вченню Православної церкви 
(зокрема, єпископ твердив про перехід гріха царевбивства на весь 
«руський народ», «відкупительну, хрестоподібну жертви за весь 
руський народ царя-мученика Миколая II», необхідність каноні-
зації царя Івана Грозного та Г. Распутіна тощо). Синод ухвалив, що 
позаштатний єпископ мусить зректися пропагованих ним ідей310. 

Не сприймаючи російську церковно-політичну концепцію «рус-
ского мира», глава УПЦ митрополит Володимир – який жодного 
разу публічно не покликався на неї – наголошував на особливостях 
духовного простору України, зокрема, його регіональній специфіці, 
яку неможливо не брати до уваги, якщо йдеться про формування 
цілісного церковного (читай і державного) організму. 

На відміну від західноукраїнського, вважав митрополит 
Володимир, «східноукраїнський світ […] сформувався в резу-
льтаті творчої взаємодії української та російської культур». Хоча 
висновок С. Гантінгтона про цивілізаційний розлам України 
предстоятель Церкви вважав надто категоричним, він імпліцитно 
його визнавав твердженням про завдання Церкви «ініціювати 
народження соціокультурного простору, в якому антагонізм 
західних і східних елементів культури буде творчо перепла-
влений у синтетичну єдність на засадах православної традиції»311. 

                                                 
310 Див.: Письмо заштатного епископа Ипполита Предстоятелю, епископату, 

клиру и мирянам Украинской Православной Церкви, 28 ноября 2008 г. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.orthodox.org.ua/uk/node/3985 

311 Доповідь митрополита Київського та всієї України Володимира на 
Архієрейському соборі Руської Православної Церкви (Москва, червень 2008 р.) 
«Українське Православ’я на рубежі епох. Виклики сучасності, тенденції роз-
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Метафоричність мови релігії дозволяє звертатися до образів, що 
надихають та дають надію. Науковий же дискурс дає змогу лише 
констатувати, що і неокозацький наратив, і концепт «русского мира» 
відображають наявність розламу безпосередньо в православному 
середовищі Східного регіону України (який, за С. Гантінгтоном, мав 
би бути цивілізаційно гомогенним, оскільки лінія поділу проходила 
в Україні між православними та греко-католицькими регіонами). 
Нечисленність на Донбасі представників «національної» УПЦ КП, 
порівняно з «канонічною» УПЦ, мала другорядне значення, порів-
нюючи з фактом зіткнення щонайменше двох відмінних світогляд-
них парадигм, що репрезентували ці дві православні церковні струк-
тури: україноцентричної, з одного боку, та проросійської в її най-
різноманітніших варіантах (від монархістського та неоімперського 
до неосталінського й пострадянського), з другого. Таке зіткнення 
відзеркалювало реально існуючий поділ в українському суспільстві. 

Пострадянські міфи. Регіональна версія пострадянських 
наративів бере свої витоки у сформованому в радянські часи міфі 
трудового пролетарського шахтарського Донбасу з його незмінними 
складовими у вигляді ідей дружби народів/пролетарського інтер-
націоналізму з категоричним несприйняттям будь-яких «буржуаз-
них націоналізмів», насамперед, українського, етосом шахтаря-героя 
праці, атеїзмом/арелігійністю переважної більшості цього урбанізо-
ваного індустріального центру країни (сільське населення становить 
3 % від загальної кількості населення Донецької та Луганської 
областей) й, врешті, пануванням російської культури в її радянській 
версії та російської мови як мови «міжнаціонального спілкування». 

Упродовж усіх років незалежності України пострадянський 
дискурс відтворювався на Донбасі пануючим політичним класом, 
зацікавленим у консервації кримінально-олігархічного статус-кво, 
недопущенні реальних демократичних трансформацій у регіоні. 
Ситуативні модифікації в діях місцевої влади – як, наприклад, 
поєднання за часів президентства україноцентричного, мірою свого 
розуміння, В. Ющенка радянських стереотипів і практик з новими 
українськими комеморативними практиками, зокрема, організацією 
жалобних заходів пам’яті жертв голоду 1932–1933 рр. – залишалися 

                                                                                                            
витку» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.orthodox.org.ua/ 
uk/node/3165 
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суто формальними, разовими, що не мали необхідного продовження 
(просвітницького, освітнього, інформаційного тощо) для закріп-
лення у масовій свідомості. 

За ініціативи місцевих облдержадміністрацій обидві право-
славні церкви – УПЦ і УПЦ КП – долучалися до участі у нових для 
колективної пам’яті регіону комеморативних практиках, спрямо-
ваних на формування української ідентичності: вшануванні пам’яті 
жертв репресій та голоду 1932–1933 рр., святкуванні Дня 
Соборності України. При тому обидві церкви надавали цим подіям 
відмінні інтерпретації. 

День Соборності не знайшов відповідних точок співвіднесення 
в колективній історичній пам’яті населення регіону і тому законо-
мірно, що в середовищі УПЦ його відзначення обмежувалося 
обов’язковою участю в принагідних офіційних заходах місцевої 
влади (матеріали церковних сайтів за відповідні дні свідчення 
тому). Натомість День Соборності набував мобілізаційних ознак у 
проукраїнському церковному середовищі (УПЦ КП, УГКЦ). Тут 
цей день сприймався не просто як офіційне свято, покликане 
засвідчувати тяглість українського державотворення, а становив 
один з елементів конституювання ідентичності «національних» 
церков у національній державі, тож і відзначався він з відповідним 
національно-патріотичним пафосом та риторикою. 

Інакше виглядала ситуація з інтерпретаціями церквами голоду 
1932–1933 рр., теми табуйованої за радянських часів та витісненої 
у сферу «колективного несвідомого». УПЦ КП традиційно редукує 
голод до геноциду радянським режимом етнічних українців (під 
визначенням «український народ» розуміються переважно етнічні 
українці). УПЦ, своєю чергою, намагається уникати етнізації 
трагедії 1932–1933 рр. Митрополит Донецький Іларіон закликає 
«констатувати історичний факт і відходити від політичної складо-
вої цього питання», оскільки Голодомор був, насамперед, 
трагедією усього народу, «від голоду вмирали не тільки українці, 
але й росіяни, євреї, поляки, – всі, хто жив на територіях, 
охоплених голодомором»312. Аналіз матеріалів сайтів єпархіальних 

                                                 
312 Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион: Держава и Церковь 

должны быть рядом (без даты) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ortodox. donbass.com/int/ilarion/4htm 
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управлінь УПЦ в Донецькій та Луганській областях свідчить, що 
місцеві структури УПЦ уникають вживати термін «геноцид» 
стосовно голоду 1932–1933 рр. попри той факт, що у Зверненні 
Синоду УПЦ (11 листопада 2008 р.) з нагоди 75-х роковин голоду в 
Україні вживалася така його характеристика. 

Обидві православні церкви регіону – УПЦ і УПЦ КП – незмін-
но брали участь в офіційних святкуваннях пам’ятних дат, пов’яза-
них з радянською історією краю, організаторами яких виступали 
обласні держадміністрації, таких як: 1) «День Перемоги радянського 
народу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.». На відміну від 
переважної більшості регіонів України, де історична пам’ять долає 
радянські історичні дискурсивні практики, концепт Другої світової 
війни не набув поширення на Донбасі, так само як і не настав час 
переосмислення ролі СРСР в її розв’язанні, методах ведення війни 
тощо; згідно з радянським кліше святом вважалася перемога над 
ворогом, а не проведення жалобних заходів у пам’ять за загиблими 
та жертвами війни, як це усталено в демократичних західних сус-
пільствах; 2) День визволення Донбасу від «німецько-фашистських 
загарбників». Саме формулювання назви свята свідчило про те, що 
час розрізнення між фашизмом і нацизмом, усвідомлення 
зруйнованої в роки війни економіки краю як наслідку радянської 
тактики «спаленої землі» для Донбасу ще не настав, зупинившись 
десь на початку 1980-х рр.; 3) панахиди за загиблими радянськими 
воїнами в роки «Великої Вітчизняної війни» та воїнами-афганцями в 
рамках дискурсу патріотичного, самовідданого захисту «Батьків-
щини», без запитань про природу того політичного режиму з його 
тотальною зневагою до цінності людського життя й імперськими 
амбіціями з насадження прорадянських «народних демократій» по 
цілому світу. 

«День Перемоги» став важливим елементом колективної 
ідентифікації населення Донбасу, що за спостереженнями, 
зробленими Л. Гудковим на російському матеріалі кінця 1990-х рр. 
(а донбаський матеріал емоційно і психологічно, культурно й 
інформаційно суголосний середньостатистичному російському, 
досить назвати лише органічну рецепцію в регіоні російського 
політичного новотвору «георгієвська стрічка»), став задавати 
певну оптику бачення не лише минулого, але й майбутнього. 
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Характер сприйняття населенням Перемоги 1945 р. над німецьким 
нацизмом російський соціолог характеризує як «єдину позитивну 
точку опертя національної свідомості пострадянського сус-
пільства». Перемога «начебто освячує і виправдовує війну, 
одночасно “закриваючи” від раціоналізації, пояснення, аналізу усю 
тему війни, а також маскуючи двозначність самого символу». 
Водночас, вона підтримує необхідний для влади стан воєнізації 
суспільства та мілітаризації суспільної свідомості, в тому числі за 
рахунок антизахідної риторики, для виправдання або збереження 
диктаторських, авторитарних режимів313, а у випадку Донбасу – 
влади регіонального кримінально-олігархічного політичного класу. 

З радянського минулого у сучасних комеморативних практиках 
УПЦ збереглася традиція вшанування пам’яті воїнів Радянської 
армії з наголосом, притаманним для будь-яких авторитарних режи-
мів, на їхній жертовності, готовності віддати життя в ім’я Вітчизни, 
а також підвищена увага до військово-патріотичного виховання 
молоді на прикладах героїзму з радянського минулого. Попри те, що 
Церква намагалася надати обом цим явищам християнського виміру 
– і юнацтво називалося не піонерами/жовтенятами, а скаутами або 
козаками, – вони багато в чому зберегли радянську стилістику, 
поєднувану з сучасною російською неоімперською ідеологією. 

Започаткована у 2006 р. в Російській Федерації ідеологічна 
кампанія з відродження сталінського дискурсу «героїчної Перемо-
ги радянського народу у Великій Вітчизняній війні» під новою 
назвою «георгіївська стрічка» знайшла потужний відгук на 
Донбасі. В Росії акція триває з 24 квітня по 12 травня й супро-
воджується широким розповсюдженням стрічки (орден св. Георгія 
та Георгіївський хрест було відновлено в РФ у 1992 р.). Задекла-
рована мета цієї кампанії – прославлення радянської перемоги у 
війні та вшанування її учасників. Сама кампанія не могла не 
проводитися в межах осучасненого радянського дискурсу «Великої 
Перемоги». Тож її реальну мету становило закорінення у колектив-
ній свідомості неоімперського дискурсу тяглості «звитяжної» 
російської історії від часів царату через славні сталінські перемоги 

                                                 
313 Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997–2002 годов /             

Л. Гудков. – М.: Новое литературное обозрение «ВЦИОМ-А», 2004. –             
С. 24–25, 33–34. 
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до путінської доби. Про те, що саме ці історичні періоди – 
Російської імперії та сталінізму – в історії Росії були не випадково 
символічно поєднані, свідчить кольорова гама «георгієвської 
стрічки»: георгієвська за назвою (за царських часів чорно-жовта) 
вона набула кольорів радянської гвардійської (чорно-помаран-
чевого, що його також має стрічка ордена Слави та медалі «За 
перемогу над Німеччиною»). 

Пік поширення в Україні російської пропагандистської кам-
панії з популяризації «георгіївської стрічки» припав на 2011 рік. 
На Донбасі цей рух охопив і церковне середовище: у 2010 р. лише 
Донецькою єпархією УПЦ було розповсюджено у дні травневих 
свят 6 км такої стрічки.  

Російський новотвір зажив в Україні окремим життям, ставши 
візуальним символом прорадянських ностальгічних почуттів, 
проросійських політичних симпатій, неоімперського дискурсу 
путінського режиму в Росії. Військова інтервенція РФ на тери-
торію Донбасу навесні 2014 р. остаточно закріпила за стрічкою 
російське неоімперське, шовіністичне, мілітаристське, анти-
українське змістовне наповнення: як російські найманці, терористи 
та військові, так і сепаратистські сили їхніх колобарантів в Україні 
виокремлювали себе «георгіївською стрічкою». Фоторепортажі 
тогорічних травневих святкувань на Донбасі та в окупованому 
Криму не оминали постатей духовенства УПЦ, на грудях яких 
спочивали атрибути російської імперсько-радянської пропаганди. 

Пострадянський за стилістикою «патріотичний» дискурс УПЦ 
дозволяє багатьом соціальним групам на Донбасі вбачати у право-
слав’ї ідеологію, на яку може спертися патріотичне виховання 
молоді за умов, коли стару систему цінностей («радянську») до 
певної міри зруйновано, а запропонована місцевим криміналізова-
ним політичним класом нова видається відразливою і сприйма-
ється як «чужа», нав’язана ззовні, тобто з Києва. У «патріотичній» 
православній ідеології без внутрішньої напруги співіснують, з 
одного боку, літні табори з військовим вишколом молоді, екскурсії 
до Краснодона, аби надолужити відсутніть у шкільній програмі 
фадєєвського молодогвардійського міфу, відвідини інших місць 
«бойової слави» тощо, а з другого, душпастирська опіка молоддю з 
боку православного духовенства для зміцнення її патріотичних 
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почуттів314. Керівництво Донецького військового ліцею не відчуло 
проблем у виховній роботі з курсантами, коли радянську ідеологію 
треба було замінити на православну: «Сьогодні ідеологія з’явля-
ється знову – нова, православна, яка дуже допомагає воїнам бути 
духовно сильними»315. Тобто релігія як ідеологія заступила собою 
радянську, ставши інструментом індоктринації та маніпуляцій 
свідомістю, що притаманно будь-якій іншій ідеології недемократи-
чного характеру. При тому релігія втратила антропологічний, 
персоналістський вимір християнської віри з її наголосом на 
цінності особи і свободі волі людини. 

Якщо на початку розділу мовилося про інституалізоване 
православ’я на Донбасі, то у щойно наведених прикладах ідеться 
про православ’я політичне і православ’я, яке виконує функції 
ідеології. Обидва явища притаманні як УПЦ, так і УПЦ КП, і то не 
лише на регіональному, але й національному рівнях. 

В УПЦ КП ідеологічна та політична складові однозначні й 
суголосні; прибічники УПЦ КП займають політичну нішу разом із 
націонал-демократами та націоналістами (коли крайніми, коли 
поміркованими, коли етнічними, коли політичними). 

У середовищі УПЦ ситуація складніша: політична та ідеологі-
чна складові залишаються внутрішньо неузгодженими, залежними 
від багатокультурного і поліетнічного складу віруючих цієї Церкви, 
соціокультурного контексту, а також зовнішньополітичного тиску з 
боку Московської партіархії як інструменту авторитарного режиму 
В. Путіна. УПЦ беззастережно підтримують ліві та інші проросій-
ські сили в Україні. Церковне керівництво хоча й намагається 
триматися рівновіддалено від усіх політичних сил, на практиці це 
досягається не завжди через впливи внутрішньоцерковного про-
російського лобі. Діяльність світських радикальних проросійських 
довколоцерковних організацій, що позиціонують себе прихильни-
ками православ’я, входить у конфлікт з офіційною позицією Церкви, 

                                                 
314 Див. про військово-патріотичний клуб у м. Моспіно на околиці Донецька 

(без дати; останній доступ 24.04.2011) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ortodox.donbass.com/ int/kaskad/ kaskad.htm 

315 Вишневский Петр: Патриотизм невозможен без любви (без дати; останній 
доступ 24.04.2011)  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ortodox. 
donbass.com/int/voin/voin.htm 
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але від того дестабілізуючий суспільний резонанс такої діяльності 
не стає меншим. 

Війна Росії проти України на Донбасі викликала у середовищі 
місцевих проросійських бойовиків такі праворадикальні само-
ідентифікації, як «православні фашисти», які змагаються за 
«русскую идею» проти українців, які «не є слов’янами по крові» 
(загін бойовиків «Варяг» під проводом донеччанина неонациста          
О. Матюшина)316. 

В умовах неспроможності українських політичних класів запро-
понувати українському суспільству консолідуючі спільні інтереси та 
цінності, інструменталізоване політичними силами православ’я 
потужніше, ніж інституціалізована православна релігійність, впли-
ває на формування квазіправославної ідентичності населення 
Донбасу. Регіональні особливості такого православ’я зміцнювали 
відцентрові складові регіональної ідентичності, ексклюзивність, 
поглиблювали регіональні поділи в країні. 

 
4.2. Міноритарні релігійні організації: протестантизм, 

іслам, етноконфесійні спільноти, новітні релігійні 
організації та рухи 

 
Надзвичайне розмаїття міноритарних релігійних організацій, 

як традиційних для Донеччини й Луганщини, так і новопосталих, 
становить одну з особливостей перебігу етнополітичних процесів у 
регіоні. Місцеві міноритарні релігійні організації та рухи можна 
умовно поділити на 1) протестантські та неопротестантські,           
2) ісламські, 3) релігійні організації представників етнічних 
спільнот, 4) нові релігійні організації та рухи. 

 
Протестантизм 

 
Протестантська мережа Донбасу – якщо взяти разом усі 

протестантські релігійні організації в регіоні, що видається можли-
вим лише умоглядно, оскільки на практиці вони не підпадають під 
                                                 

316 Див. на праворадикальному сайті: Интервью с варягом (2.01.2015) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusklich.com/article/интервью-
с-варягом 
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спільний знаменник – посідала друге місце за кількісними показни-
ками після найчисленнішої та найвпливовішої в регіоні Української 
православної церкви (в юрисдикції Московського патріархату). 
Частка протестантських релігійних організацій у регіоні має 
тенденцію до скорочення: якщо на початок 2000 р. протестантські 
організації становили 59,8 % від загальної мережі громад у 
Донецькій області, то на початок 2010 р. – до 46 %317. За даними 
обласних управлінь протестантські організації на початок 2013 р. на 
Донеччині становили 34,7 %, на Луганщині – 23,8 % від усієї 
релігійної мережі цих двох східних областей. Громади 
євангеліків/харизматів становили на Донеччині понад 12 %, а на 
Луганщині разом із новітніми рухами – 15,4 % від загальної 
кількості релігійних громад318.  

Схід України виявився сприятливим середовищем для постан-
ня нових релігійних спільнот та рухів. У 2002 р. релігійна мережа 
на Сході містила 21,9 % громад новітніх спільнот від загальної 
кількості релігійних організацій у регіоні, що становило найвищи-
ний показник серед макрорегіонів країни (для порівняння, най-
нижчим цей показник був на Галичині – 2,2 %). Географія 
розміщення спільнот євангелічного/харизматичного спрямування 
була зміщена на Схід і Центр країни: відповідно, 38 % та 33,6 % 
спільнот від їх загальної кількості319. Донецька область була 
регіоном з найнасиченішою мережею організацій євангеліків: у 
2003 р. 10 % від загальної кількості такого роду спільнот було на 
Донеччині, що становило найвищий показник у країні320. 

Протестантизм на Донеччині й Луганщині являв собою 
неоднорідне й строкате явище. У цьому середовищі, з великим 
кількісним відривом від інших, переважали спільноти баптистів і 

                                                 
317 Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин. Інформаційно-ана-

літичні матеріали до Круглого столу на тему: «Державно-конфесійні відносини в 
Україні, їх особливості і тенденції розвитку», 8 лютого 2011 р. – К.: Центр 
Разумкова, 2011. – С. 17, 29. 

318Інформаційний звіт. Донецька область. 2012 р. – С. 1–3; Інформаційний звіт. 
Луганська область. 2012 р. – С. 1. 

319 Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин. Інформаційно-аналі-
тичні матеріали до Круглого столу на тему: «Державно-конфесійні відносини в 
Україні, їх особливості і тенденції розвитку», 8 лютого 2011 р. – C. 23. 

320 Релігійна панорама. – 2003. – № 4. – С. 59. 
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п’ятидесятників (які, своєю чергою, становлять неоднорідні утво-
рення й складаються з низки автономних структур) та адвентистів 
сьомого дня. Спільноти баптистів і п’ятидесятників пережили 
панування в краї радянського режиму, а після проголошення 
Україною незалежності дістали можливість безперешкодного 
розвитку. Традиційними для регіону є громади Свідків Єгови, що 
з’явилися тут у повоєнні роки внаслідок радянської політики з 
переселення вихідців із Західної України до східних районів УРСР. 
За радянської доби діяльність організацій Свідків Єгови була під 
забороною, члени громад зазнавали переслідувань, а самі громади 
існували у підпіллі. На зламі 1980–1990 рр. на Донбасі з’явилися 
євангелічні/ харизматичні церкви, неохристиянські пізньо-
протестантські спільноти. Упродовж 1990-х рр. такого роду нові 
релігійні організації поставали здебільшого внаслідок активної 
місіонерської діяльності представників іноземних протестантських 
організацій, насамперед зі США. 

Нові протестантські спільноти, особливо євангелічні, легко 
постають і так само легко зникають з релігійного ландшафту. Гру-
пування довкола особи лідера чи матеріальна підтримка ззовні, так 
само як і початковий високий емоційний запал неофітів та захоплю-
юча новизна новітніх рухів – фактори, недостатні для укорінення й 
стабільного функціонування релігійної спільноти. Проте саме такого 
роду чинники виявляються чи не визначальними для виникнення 
неохристиянських спільнот й зумовлюють притік до них нових 
членів (відтік членів не піддається обрахункам, але для такого роду 
спільнот характерним є високий показник ротації членів). 

Для переважної більшості протестантських спільнот Донба-
ського регіону, як і в цілому в Україні, залишався притаманним 
процес перманентної внутрішньої диференціації, постання нових, 
що виходили зі складу вже існуючих і таким чином примножували 
релігійну мозаїку. Зазначені процеси були зумовлені, до певної 
міри, природою протестантизму, що залишає за особою/спільно-
тою право як на (до)вільну інтерпретацію Біблії, так і вибір само-
устрою громад. У такого роду організаційному дробленні громад 
нерідко свою роль може відігравати суб’єктивний, особистісний 
чинник: амбіції членів, внутрішні конфлікти за перерозподіл сфер 
впливу чи ресурсів. З початком 2000-х рр. процес організаційного 
дроблення протестантських спільнот у регіоні, як і в країні 
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загалом, дещо уповільнився (так само як і зростання кількості 
громад), що дозволило говорити про факт насичення й певну 
стабілізацію їхньої мережі, окреслення обрисів основних гравців 
на протестантському полі Донбасу. Цей процес було перервано, 
якщо не зруйновано, з початком навесні 2014 р. військових дій 
Росії на Донбасі проти України. 

Найчисленніше протестантське об’єднання регіону становив 
Всеукраїнський союз об’єднань євангельських християн-баптистів 
(ВСО ЄХБ). У 2009 р. в його средовищі відбувся розкол, але 
кількість громад, що відокремилася від ВСО ЄХБ, виявилася 
незначною. У Донецькій області станом на 2012 р. до складу ВСО 
ЄХБ входили 134 релігійні громади. До категорії ЄХБ тут належали 
15 громад Братства незалежних церков і місій ЄХБ України, 11 – 
релігійного Об’єднання (асоціації) незалежних церков ЄХБ, 14 неза-
лежних громад ЄХБ. В області діяв Донецький християнський 
університет у Макіївці (91 студент очної та заочної форми навчання) 
та Східно-українська баптистська теологічна семінарія (570 
студентів очної та заочної форми навчання). У Луганській області у 
2012 р. до складу ВСО ЄХБ входило 77 громад; решта баптистських 
організацій була представлена 12 громадами321. 

У Донецькій та Луганській областях другу за чисельністю 
групу протестантських організацій становили п’ятидесятницькі 
церкви – християн віри євангельської. На Донеччині це був Союз 
вільних церков християн євангельської віри України, громади 
християн віри євангельської поза союзами, Духовне управління 
ХВЄ Українська місіонерська церква, Союз Церкви Божої в 
Україні Центру Божої Церкви ХВЄ в Україні (разом 35 громад). На 
Луганщині п’ятидесятницькі спільноти були представлені Все-
українським союзом церков християн віри євангельської (13 
громад), Союзом вільних церков християн віри євангельської (11), 
Союзом Церкви Божої в Україні (9), Божою Церквою християн 
віри євангельської України (8), а також іншими п’ятидесятни-
цькими громадами (14)322. 

                                                 
321 Інформаційний звіт. Донецька область. 2012 р. – С. 2; Інформаційний звіт. 

Луганська область. 2012 р. – С. 3. 
322 Інформаційний звіт. Донецька область. 2012 р. – С. 2. 
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Третє місце в регіоні за кількісними показниками членів посі-
дала Українська Уніонна конференція церкви адвентистів сьомого 
дня (48 громад в Донецькій області, 39 – в Луганській)323. 

Серед євангелічних/харизматичних церков на Донеччині 
помітними були громади очолюваної Л. Падуном Української 
християнської євангельської церкви (Слово життя) (УХЄЦ, 96 
громад), де від початку 1990-х рр. активно працювали місіонери зі 
Швеції. Співпраця шведських місіонерів з місцевим керівництвом 
була небесконфліктною. У 2012 р. шведські «отці-засновники» 
УХЄЦ здійснили безуспішну спробу усунути з посади Л. Падуна, 
внаслідок якої конфлікт лише поглибився, а внутрішні кризові 
явища стали гострішими. У 2012/13 навчальному році Біблійний 
інститут УХЄЦ «Слово життя» вперше не набрав слухачів. Попри 
невелику кількість громад євангеліків чисельність учасників їхніх 
масових заходів залишалася високою: у вересні 2012 р. участь у 
конференції у в Донецьку взяли 6 тис. осіб324. 

Крім зазначених вище, в Донецькій області функціонували 
організації Духовного центру Нове покоління християнських церков 
України (20 громад) та громади, що іменували себе Протестантські 
церкви України і що у 2006 р. вийшли з підпорядкування центру Нове 
покоління (12). До Об’єднання незалежних харизматичних церков 
України належало 6 спільнот, Церкви Повного Євангелія – 56325. 

На Луганщині до євангелічних церков належали громади 
Церкви Повного Євангелія (27 громад), Української християнської 
євангельської церкви (23), окремі релігійни громади євангелічного 
спрямування (19) (серед них дві – центру Нове покоління)326. 

Легалізація громад Релігійного центру Свідків Єгови в Україні 
розпочалася в регіоні у 1993 р., й на початок 2013 р. єговісти мали 
84 громади в Донецькій та 28 (7 500 членів) – у Луганській області. 
Частка громад Свідків Єгови в Донецькій області була доволі 
високою і на початок 2010 р. становила 5,5 % від загальної 

                                                 
323 Інформаційний звіт. Донецька область. 2012 р. – С. 2. 
324 Там само. – С. 2, 11, 15. 
325 Статистичні дані Відділу у справах релігій Головного управління взаємодії 

з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької облдерж-
адміністрації станом на 4 травня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.donoda.gov.ua/main/ua/publication/print/6705.htm 

326 Інформаційний звіт. Луганська область. 2012 р. – С. 4. 
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кількості зареєстрованих релігійних організацій (для порівняння, в 
Заракпатській області – 9,4 %, в Києві – 6,0 %, Чернівецькій 
області – 5,2 %; це найвищі показнаки по країні)327. Організація 
Свідків Єгови має жорстку структуру, пильно контролює життя 
своїх членів, чому сприяє щільний тижневий графік їхніх обов’яз-
кових зустрічей. Крім щонедільних зібрань з прослухуванням 
релігійних промов та вивченням матеріалів журналу «Сторожова 
вежа» члени організації мають відбути упродовж тижня два 
обов’язкові зібрання (де поєднуються програми «Школи теокра-
тичного навчання» з місіонерської роботи та «Службова зустріч» з 
обговорення місцевої тематики), а також щонедільне зібрання 
невеликих груп у 10–15 осіб з вивчення Біблії328. Свідки Єгови 
регулярно проводили регіональні конгреси у містах Донецьку, 
Горлівці, Краматорську, Артемівську, спрямовані на підтримання 
членів у мобілізованому стані329. 

На Донбасі розгорнули діяльність такі нові для регіону релігійні 
організації, як Церква Христа (на Донеччині 64 громади, Луганщині – 
4), Новоапостольська церква (по одній в кожній області), Церква Ісуса 
Христа святих останніх днів, або мормони (на Донеччині – 6, 
Луганщині – 1). На Донеччині діяли громади Реорганізованої Церкви 
Ісуса Христа святих останніх днів (мормонів) та Християнської 
пресвітеріанської незалежної реформаторської церкви (1), а також 
обласний корпус релігійної благодійної організації Армія спасіння330. 

До розмаїття релігійного життя в регіоні додавали поодинокі 
громади Української лютеранської церкви (не входить до складу 
Всесвітньої лютеранської федерації з центральним проводом у 
Німеччині, а наголос робить на своїй «українськості»), а також 
назарян, англікан, методистів, членів Християнської екуменічної 
церкви, Церкви Господа Ісуса Христа, Церкви Нового Єрусалиму, 
Церкви останнього Завіту, Соборної Ассирійської Церкви Сходу, 

                                                 
327 Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин. Інформаційно-

аналітичні матеріали до Круглого столу на тему: «Державно-конфесійні відно-
сини в Україні, їх особливості і тенденції розвитку», 8 лютого 2011 р. – С. 22. 

328 Петров О. Сучасний стан і розвиток християнських релігійних течій на До-
неччині / О. Петров // Схід. – 2010. – № 7. – С. 114. 

329 Інформаційний звіт. Донецька область. 2012 р. – С. 2; Інформаційний звіт. 
Луганська область. 2012 р. – С. 4. 

330 Там само. 
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Повного Євангелія, Слова Життя, Посольства Божого, церкви 
Еммануїл тощо. 

Упродовж 1990-х рр. на Донеччині й Луганщині чи не най-
активніше у країні розгортали місіонерську діяльність представники 
зарубіжних протестантських організацій. Згідно зі статистикою облас-
них органів виконавчої влади на Донеччині кількість зарубіжних 
місіонерів у цих роках коливалася у межах 610–680 осіб на рік, які 
приїжджали до області з 30–40 країн світу. Ці дані враховують лише 
тих осіб, які прибували до регіону за офіційним дозволом обласного 
управління у справах релігій. Однак паралельно із цим зарубіжні 
місіонери мали змогу приїжджати й працювати на Донбасі за 
дозволом Державного комітету України у справах релігій, а також в 
умовах відсутності контолю з боку влади – взагалі без отримання 
формального дозволу. Те саме спостерігалося до початку 2014 р., а 
тому загальна кількість зарубіжних місіонерів не піддається обраху-
ванню й мала би бути вищою, ніж обласні статистичні дані. 

Кількісні показники приїжджих релігійних діячів почали 
знижуватися від 2000 р., коли їхня чисельність на Донеччині стано-
вила 591 особу з 23 країн світу. У 2011 р. на Донеччині показники, 
відповідно, мали такий вигляд: 173 особи (з них 104 особи зі США) 
з 24 країн, у 2012 р. – 129 осіб (з них 54 особи зі США) із 23 країн. 
Переважна більшість запрошених релігійних діячів упродовж 
останніх двадцяти років прибувала саме до (нео)протестантських 
спільнот області: у 1994 р. чисельність протестантських місіонерів 
становила 97,8 % від загальної кількості офіційно запрошених з-за 
кордону релігійних діячів, у 2010 р. – 81,8 %331. 

Початково серед місіонерів, що приїжджали до Донецької 
області, кількісно переважали члени Церкви Христа зі США. 
Однак від 2010-х рр. тенденція змінилася. По-перше, скоротилася 
загальна кількість місіонерів, по-друге, кількісно стали переважати 
представники американських мормонів (Церкви Ісуса Христа святих 
останніх днів): у 2010 р. – 67 осіб, 2011 р. – 77, 2012 р. – 72 особи332. 
                                                 

331 Інформаційний звіт про стан та тенденції розвитку релігійної ситуації, 
державно-церковних відносин у Донецькій області за 2011 рік відділу у справах 
національностей і релігій головного управління взаємодії з громадськістю та у 
справах національностей і релігій Донецької облдержадміністрації. – С. 14–15 
(далі: Інформаційний звіт. Донецька область. 2011 р.); Інформаційний звіт. 
Донецька область. 2012 р. – С. 14. 

332 Інформаційний звіт. Донецька область. 2012 р. – С. 14. 
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На відміну від Донеччини, на Луганщині кількість зарубіжних 
місіонерів завжди була в рази меншою. У 2010 р. область відвідало 
16 іноземців, що становило на 13 осіб менше, ніж у попередньому 
2009 р., у 2011 р. – 16, у 2012 – 15 (з них 14 осіб зі США). 
Більшість зарубіжних місіонерів у 2012 р. приїхали, так само як і 
на Донеччині, до громад мормонів (11 осіб; в Луганську громада 
мормонів офіційно діяла з листопада 1998 р.)333. Цей факт аж ніяк 
не свідчив про зростання кількості громад українських мормонів: 
їхня кількість була настільки мізерною, що навіть не потрапляла до 
щорічних звітів відповідних обласних управлінь. У цьому випадку 
правомірніше говорити про певну цілеспрямовану діяльність/акцію 
американського проводу мормонів в Україні, що пройшла повз 
увагу відповідних місцевих органів влади. 

Процес виникнення, прищеплення та поступового занепаду на 
місцевому ґрунті заснованих іноземними місіонерами спільнот 
ілюструє приклад американської за країною походження Церкви 
Христа (ЦХ) та її духовного центру «Благовіст». У США ця церква 
має понад 200-літню історію, імідж респектабельної консерва-
тивної спільноти і є поширеною у так званому «Біблійному поясі» 
Півдня країни. 

Реєстрація перших громад Церкви Христа на Донеччині 
розпочалася у 1990 р., а у 2003 р. область уже перетворилася на 
регіон найбільшої концентрації громад цієї Церкви в Україні: зі 
105 громад, що діяли на той час в країні, в Донецькій області 
знаходилося 59, плюс 2 духовні центри, 2 Біблійні інститути і одна 
місія; 50 % організаційних структур ЦХ на Донеччині було 
засновано безпосередньо в місті Донецьку. За інформацією 
місцевого дослідника І. Козловського на початку 2000-х років у 
Донецькій області майже кожна 20-та, а в обласному центрі майже 
кожна 7-ма громада були громадами Церкви Христа334.  

                                                 
333 Інформаційний звіт. Луганська область. 2012 р. – С. 13. 
334 Козловський І.А. Національна ідея та проблема релігійної духовності (на 

прикладі діяльності громад Церкви Христової в Україні «Благовіст») / І.А. Коз-
ловський // Актуальні питання соціально значущої діяльності церков і релігійних 
організацій в Україні. Зб. наукових і богословських праць / за ред. В. Бондаренка, 
А. Колодного, М. Новиченка. – К.: [б. вид-ва], 2004. – С.76. 
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Від початку саме до Церкви Христа в Донецькій області 
приїжджала найбільша кількість зарубіжних місіонерів. У 1994 р. 
за запрошеннями місцевих громад (тобто без врахування 
дозволів, виданих у Держкомрелігій) – яких на той час було лише 
3 – до області приїхало 258 місіонерів, або 40 % від загальної 
кількості усіх зарубіжних проповідників, що прибули того року 
до Донеччини. Влітку того ж 1994 р. для проведення євангеліза-
ційної кампанії до області прибуло близько 250 осіб, з яких лише 
кілька були професійними місіонерами (тобто пасторами або 
мали богословську освіту), а більшість становили пересічні члени 
громад ЦХ у США, які вперше і востаннє прибули «євангелізу-
вати» «безбожні» терени недавньої «імперії зла»335. Того ж року 
дві аналогічні євангелізаційні кампанії було проведено американ-
ськими «місіонерами» в Луганській області336. 

Завдяки активній діяльності американських місіонерів поста-
вали й зростали громади новонавернених українських прибічників 
Церкви Христа. У 1995 р. до Донеччини прибуло 279 місіонерів 
Церкви Христа, або 44,4 % від загальної кількості запрошених 
(кількість громад за рік зросла з 3 до 9), у 1996 р. – 261 місіонер 
(42,3 %), 1997 р. – 260 місіонерів (38,2 %); 1998 р. – 214 місіонерів 
(35,2 %; громад 32); 1999 р. – 214 місіонерів (29 %; громад 43), 
2000 р. – 187 місіонерів (31 %; громад 49), 2001 р. – 211 місіонерів 
(39,7 %; громад 53); 2002 р. – 154 місіонерів (31,8 %; громад 57)337. 

Церквою Христа було засновано в регіоні два Біблійні інсти-
тути (Український Біблійний інститут «Беар Велі» при Християн-
ському центрі незалежних «Церков Христових» в Україні у 2011 р. 
та Біблійний інститут «Благовіст» при духовному центрі спів-
робітництва незалежних громад Церкви Христа в Україні у 2000 р.), 
а також дві благодійні організації «Євангеліє для України» та «Надія 
Єремії». Центр «Благовіст» започаткував амбітну освітню та 
просвітницьку діяльність, благодійне розповсюдження Біблії та 
іншої християнської літератури (у 2003 р. в Донецькій області 

                                                 
335 Козловський І.А. Національна ідея та проблема релігійної духовності. – С. 76. 
336 Форостюк О. Луганщина релігійна / О. Форостюк // Релігійна панорама. – 

2010. – № 11. – С. 65. 
337 Там само. 
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поширено 150 тис. примірників духовної літератури, згідно з да-
ними одного з американських засновників Центру Д. Деффенбау338). 
За рахунок гуманітарної допомоги з-за кордону «Благовіст» 
розгорнув благодійницьку діяльність, а підготовлені ним українські 
місіонери почали працювати не лише в регіоні (Донецьк, Арте-
мівськ, Костянтинівка, Часів-Яр, Соледар, Авдіївка, Макіївка), але й 
в інших містах України (Львів, Харків, Феодосія, Сімферополь, 
Севастополь тощо)339.  

Пік зростання громад Церкви Христа на Донеччині припав на 
2003 р., коли в області перебувало на реєстрації 59 громад340. В Лу-
ганській області на той час діяли громади в Луганську, Антрациті, 
Красному Лучі та Сєверодонецьку. Після короткого періоду стабі-
лізації активність американських місіонерів та новопосталих 
українських громад пішла на спад. У 2011 р. уперше не було 
зареєстровано жодної нової громади Церкви Христа в регіоні, а 
наступного року припинив діяльність заснований і певний час 
спонсорований американською ЦХ центр «Благовіст». 

У цілому ж, місіонерська діяльність з-за кордону на Донбасі, 
як і в інших регіонах України, проводилася двояко. З одного боку, 
вона розгорталася по лінії окремих церков і релігійних організацій 
(переважно з Європи) і мала більш-менш впорядкований характер, 
оскільки її цілі, форми й методи діяльності визначалися керів-
ництвом тих церков. Водночас, із місіями на Донбас приїжджали 
представники окремих незалежних від центрального керівництва 
спільнот (переважно зі США). Останні ігнорували місцевий 
контекст, надихалися власним розумінням «покликання до 
навернення і спасіння» «жертв атеїстичного режиму». Непооди-
нокими були випадки, коли зарубіжні місіонери діяли автономно, 
ігноруючи місцеві протестантські структури, що призводило до 
напруги і відчуження всередині протестантських середовищ, 
поділу на «місцевих»/«своїх» та «заїжджих»/«чужих». 

                                                 
338 Деффенбау Д. Соціально значуща діяльність американських місіонерів в 

Україні // Актуальні питання соціально значущої діяльності церков і релігійних 
організацій в Україні. – С. 81. 

339 Козловський І.А. Національна ідея та проблема релігійної духовності. – 
С. 77–78. 

340 Інформаційний звіт. Донецька область. 2011 р. – С. 12. 
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Розгортання зарубіжного місіонерства в Україні з початком 
1990-х рр. відбувалося багато в чому подібно до ситуації в сусідній 
Росії та інших пострадянських новопосталих незалежних 
державах. На думку проректора Московської семінарії Євангель-
ських християн-баптистів Олександра Митрофанова, ігнорування 
зарубіжними місіонерами місцевих протестантських структур 
спричинилося до великої кількості помилок у їхній діяльності: «На 
особливості поведінки багатьох місіонерів сильно вплинули 
політичні настрої, що панували у той час. Захід бачив себе в особі 
переможця “імперії зла” – Радянського Союзу. Стереотипи 
ставлення до радянської країни, як “країни ведмедів” і дикого 
населення, нам також відомі. До того ж треба враховувати 
надмірну самовпевненість, особливо притаманну США»341. 

Американський пастор Михаїл Моргуліс у часописі «Christia-
nity Today» відверто і жорстко критикує помилки, яких допустилися 
зарубіжні місіонери через небажання пізнати й враховувати у своїй 
діяльності особливості культури пострадянських країн, яким вони 
мали намір допомогти. Культура розуміється Моргулісом у широ-
кому сенсі: «Наші проповідники витрачали мільйони доларів на 
аренди стадіонів, рекламу, видання рекламно-релігійної літератури 
про себе, замість того, щоб на ці гроші будувати лікарні та рятувати 
дітей, що вмирали. Відірвавшися від реального життя, своєю впер-
тістю вони вбили у багатьох бажання шукати Великого Бога […]. 
Вони гучно заявляли, що проповідують лише Христа, а проповідува-
ли свої церкви, свої громади, свої напрацювання. Вони хотіли діяти 
самостійно, але дуже часто співпрацювали з колишніми партійними 
функціонерами та шахраями, які обманюють їх до сьогодні»342. 

Тенденції такого роду спостерігалися повсюдно й в Україні. 
Зарубіжні місіонери потрапляли тут у ситуацію правового 
нігілізму, що наростав та поглиблювався, та безпрецедентної 
корумпованості бюрократії. Заручником такого стану речей не 
могли не стати й державно-церковні відносини, коли певна частина 
чиновників – та інших, дотичних до цієї сфери структур й осіб – і в 
центрі, і на місцях активно користалася з паралічу правової 
системи для досягнення особистих меркантильних цілей. 
                                                 

341 Митрофанов А. Протестантизм // 50 религиозных идей, которые никогда не 
понравятся Богу / Г.Г. Ястребов и др. – М.: Эксмо, 2009. – C. 280. 

342 Цит. за.: Митрофанов А. Протестантизм. – С. 280–281. 
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Американських місіонерів із Церкви Христа вразив на Донбасі 
«вищий», за їхніми словами, рівень «релігійної свободи» в Україні, 
порівняно навіть зі Сполученими Штатами. На конференції, що 
проводилася Державним комітетом України у справах релігій 
спільно з Відділенням релігієзнавства Інституту філософії НАН 
України, один із лідерів Церкви Христа Д. Деффенбау зазначив, що 
«у Сполучених Штатах здійснюється дуже багато зусиль для від-
окремлення церкви від держави. На жаль, одним із засобів відокрем-
лення є таке ставлення держави до релігії, начебто остання взагалі 
не існує. До віри американського народу (sic! вжито форму однини, 
коли і віра, і американський народ постулюються як гомогенні 
одиниці. – Н.К.) ставляться як до якогось незвичного культурного 
феномену, а не як до головної базової істини та реалії амери-
канського народу та американської культури. Тому, з американської 
точки зору, брати участь релігійній організації в роботі заходу, до 
якого причетна також і державна установа, дуже незвично»343. 
Очевидно, що в українських реаліях конституційний принцип 
відокремлення держави і церкви на практиці застосовувався інакше, 
ніж у США, а особливості його інтерпретації та застосування в 
центрі – зокрема, за допомогою евфемізму «Церква відокремлена від 
держави, але не від суспільства», що його кожна політична сила, яка 
приходить до влади, трактує на власний розсуд й на користь «своїх» 
церков-фаворитів – давали карт-бланш чиновникам на місцях для 
довільного й вибіркового застосування чинного законодавства. 

У центрі ставлення Державного комітету України у справах 
релігій до створених зарубіжними місіонерами нових протестант-
ських релігійних організацій було непослідовним. У відомчому 
Довіднику релігійних організацій України (2001 р.) вчення згадува-
ної Церкви Христа характеризувалося як ізоляціоністське, 
практика – як прозелітична, а структура – як авторитарна, замкнена 
на авторитет керівника. Серед притаманних цій церкві методів 
діяльності називалися технології впливу на психіку особи, що 
призводять «до кардинальних змін у житті новонавернених, що 
викликає стурбованість громадськості, формує негативну думку 
                                                 

343 Деффенбау Д. Соціально значуща діяльність американських місіонерів в 
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про неї (Церкву Христа. – Н.К. )»344. Однак у 2004 р. той самий 
державний орган запросив американських керівників Церкви 
Христа до участі у міжнародній науково-практичній конференції з 
наданням їм слова та апологетичними виступами на адресу ЦХ з 
боку українських учасників конференції345. 

На тлі економічної деградації колись потужного промислового 
регіону, а відтак занепаду соціально і культурно важливих сфер 
життєдіяльності населення помітною на Донбасі виявилася соціа-
льно орієнтована, благодійна діяльність протестантських церков, як 
традиційних, так і новопосталих. У середині 1990-х рр. 60–70 % 
усієї гуманітарної допомоги, що надходила до Донецької області, 
надавали сáме релігійні організації (серед промислових підприємств 
соціальною сферою у ті роки опікувалися одиниці, зокрема, «Сти-
рол» у Горлівці, металургійний комбінат ім. Ілліча в Маріуполі)346. 
Із загальної кількості гуманітарної допомоги, що надходила релі-
гійними каналами, найбільша частка припадала на протестантські 
організації і так тривало до початку війни 2014 р. на Донбасі. 

Від початку гуманітарна допомога з боку релігійних організацій 
обмежувалася переважно уживаним одягом, лікарськими препара-
тами, медичним обладнанням, релігійною літературою, а також 
продуктами харчування. Згодом збільшились обсяги продуктів і това-
рів, що купувалися на місцях за кошти, надані іноземними 
релігійними організаціями. Основними отримувачами, а відтак і 
розповсюджувачами гуманітарної допомоги з-за кордону були в 
регіоні традиційні місцеві протестантські організації євангельських 
християн-баптистів, християн віри євангельської, а також Церкви 
Повного Євангелія, громади Церкви Христа та мормонів. У 2010-х рр. 
Донецький і Луганський відділи у справах релігій почали фіксувати 
поступове скорочення кількості гуманітарних вантажів з-за кордону. 

                                                 
344 Християнські церкви і релігійні організації в Україні / Довідник. Держа-

вний комітет України у справах релігій. – К.: VIP, 2001. – С. 81. 
345 Актуальні питання соціально значущої діяльності церков і релігійних 

організацій в Україні. – С. 79–82, 74–79. 
346 Костенко Г.В., начальник Управління у справах релігій Донецької обл-

держадміністрації. Религиозная карта области [Електронний ресурс] / Г.В. Ко-
стенко. – Режим доступу: /http://iai.donetsk.ua/_u/iai/dtp/CONF/2/speeches/kost.html 
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Їхня приблизна вага у 2011 р. у Донецькій області становила              
200–220 тонн, Луганській – 10 тонн347. 

Починаючи з 2011 р. місцева влада констатувала значне 
зменшення впливу закордонних релігійних центрів на ситуацію в 
Донецькій області348. Хоча динаміка екстенсивного розвитку в 
регіоні заснованих зарубіжними місіонерами нових протестант-
ських організацій на той час практично вичерпала свій ресурс, 
наслідком інтенсивної місіонерської діяльності у попередніх 
роках стало перетворення Донбасу на регіон найбільшої кон-
центрації нових для України релігійних організацій, як проте-
стантських, так і багатьох інших. 

З етнополітичної точки зору протестантські організації харак-
теризуються іррелевантним ставленням до питань етнічності та її 
есенціалістських маркерів. Горизонтальний вимір діяльності цих 
організацій зорієнтований великою мірою на локальну соціальну 
практику – допомогу ближньому «тут і тепер», а вертикальний – 
через вивчення Біблії та дотримання її настанов визначається транс-
цендентним, що маркує ідентичність особи чинниками віроспо-
відними, поза- або трансетнічними. Такі чинники роблять проте-
стантське середовище чутливим до питань, дотичних до свободи 
віросповідання як основного права особи та соціального служіння, 
маргіналізуючи інші, зокрема, й етнополітичні. 

                                                 
347 Інформаційний звіт. Донецька область. 2011 р. – C. 17; Інформаційний звіт 

з питань релігій та державно-конфесійних відносин в Луганській області за 2011 
рік, підготовлений відділом у справах національностей і релігій Луганської обл-
держадміністрації. – С. 15 (далі: Інформаіцйний звіт. Луганська область. 2011 р.). 

348 Інформаційний звіт. Донецька область. 2011 р. – С. 16. 
 Зразки соціального служіння дали пастори різних протестантських Церков 

Слов’янська під час захоплення міста навесні–влітку 2014 р. російськими 
терористами та їхніми місцевими колаборантами. 

Пастор євангелічної церкви П. Дудник вивіз зі Слов’янська до 3,5 тис. 
біженців. В одному з інтерв’ю з окупованого Слов’янська П. Дудник характери-
зував ситуацію, що склалася в місті, так: «Населення Слов’янська майже повністю 
розмовляє російською. Українська – це не чиста українська, більше суржик. Але у 
нас ніколи не було проблеми з мовою. Це все видумана історія, видумана ідея. В 
церкві є люди, які також тримаються абсолютно відмінних політичних поглядів: 
хтось проросійських, хтось проукраїнських. Але я кажу про нашу позицію: якщо 
триматися вище усього і бачити людину, якій треба слугувати, то все інше від-
ступає на другий план» (Див.: П. Дудник: Доказывать свою точку зрения опасно 
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Війна на Донбасі не могла не заторкнути протестантські 
спільноти в регіоні. Місцевим протестантам не допомогла обрана 
ними принципово аполітична позиція, намагання служити ближ-
ньому без огляду на політичні зміни, що відбулися, й традиційно 
дотримуючися принципу, викладеному в Посланні до Римлян            
(13, 1–7): «немає влади, що не була би від Бога» і далі аналогічні 
тези за текстом (нагадаємо, що саме на Рим. 13 посилалися 
німецькі лютерани, співпрацюючи з нацистським режимом у роки 
Другої світової війни). 

З початком війни протестанти на Донбасі зазнавали переслі-
дувань сàме за віросповідною ознакою, адже проросійськими кола-
борантами одразу ж було заявлено, що протестантам «немає місця 
у православній Росії». Однак ескалація військових дій та наси-
льства з боку цих сил у регіоні, введення Російською Федерацією 
регулярних військових формувань на територію України змусили 
                                                                                                            
для жизни. Поэтому мы просто служим людям (интервью Портал–Credo.Ru) 
(21.05.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.portal-
credo.ru/site; http://www.dv-church.net/petr-dudnik; а також: Сергацкова Е. История 
пастора, который спасает паству (9.07.2014) [Электронный ресурс]. – Режим дос-
тупа: http://life.pravda.com.ua/society/2014/07/9/174539/). 

Пастора церкви Преображення Господнього/«Метаморфоза» м. Слов’янська 
О. Павенка разом із двома його синами та двома дияконами В. Бродарським та             
В. Величком схопили терористи 8 червня 2014 р. під час святкового богослужіння 
на День Св. Трійці. Усіх було піддано тортурам і закатовано за те, що вони 
привозили продукти харчування на блокпости військовим Збройних сил України 
та бійцям Національної гвардії (Див.: В Славянске люди Гиркина сожгли детей 
протестантского пастора (20.07.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://rus.newsru.ua/ukraine/20jul2014/pavenko_and_sons.html; Звернення глави 
УГКЦ Блаженнішого Святослава до світової громадськості з приводу ситуації в 
Україні (24.08.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://catholicnews.org.ua/zvernennya-glavi-ugkc-blazhennishogo-svyatoslava-do-svi-
tovoyi-gromadskosti-z-privodu-situaciyi-v ). 

Пастор церкви «Добра новина» С. Демидович з окупованого Слов’янська на 
своїй сторінці у Facebook наприкінці квітня 2014 р. назвав одним із кроків до 
перемоги необхідність «розібратися з нескиненими ідолами тієї території, де 
живеш. За Схід України треба молитися саме у цьому контексті. Добрих і 
посвячених, духовних «радянських» віруючих, які шанують героїв тієї епохи, не 
буває. Це якби вірити у благословенного Богом фашиста. Це є несумісним. Треба 
вибирати. […] Усім, хто реально не зрікся комуністичного минулого з його ідола-
ми та героями, допомогти поки що неможливо…» (Див.: Пастор из Славянска 
назвал четыре шага к победе на Украине (29.04.2014) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.invictory.com/news/story-50915-победа.html). 
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українських протестантів вдатися й до політичних оцінок ситуації, 
що склалася, що й розвело на протилежні боки зазвичай аполі-
тичних баптистів України та Російської Федерації349. 

Влітку у Донецьку було захоплено будівлю протестантського 
університету, зруйновано молитовний дім. 27 вересня 2014 р. у 
Горлівці Донецької обл. озброєні боєвики увірвалися до молито-
вного дому церкви адвентистів сьомого дня, коли там відбувався 
обряд причастя, перервали богослужіння й силоміць вивезли 
пастора С. Литовченка у невідомому напрямі й утримували його у 
полоні упродовж двадцяти днів. 14 жовтня у Краснодоні 
Луганської обл. було викрадено пастора С. Сайкова, який після 
визволення з чотириденного полону змушений був переїхав разом 
із сім’єю до Західної України. 25 жовтня після вечірнього зібрання 
громади євангельських християн-баптистів у м. Красний Луч 
Луганської обл. бойовики прийшли до церкви з вимогою передати 
у їхню власність будівлю головного храму громади350. 

Попри безперестанні переслідування вцілілі місцеві проте-
стантські громади продовжують в окупованій зоні надавати 
гуманітарну допомогу місцевому населенню. Зокрема, духовний 
центр «Біблійна Церква України» у Макіївці продовжує тричі на 
тиждень надавати гаряче харчування безхатченкам351. 

Ескалація військової агресії та бандитизму на окупованій 
території змусила деяких провідників і членів протестантських 
громад взяти до рук зброю. У бою у Пісках біля Донецького 
аеропорту у листопаді 2014 р. загинув пастор церкви «Живе 

                                                 
349 Бойовики на Донбасі переслідують «неправославних» християн 

(10.08.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dw.de/бойовики-
на-донбасі-переслідують-неправославних-християн/a-17844182. «Німецька хвиля» 
із посиланням на голову німецької місіонерської організації «Світло на Сході» 
Йоахима Лянґе пише про конфлікт, який постав у баптистському середовищі з 
приводу оцінки подій на Донбасі: під час міжнародної конференції, яка проходила 
влітку 2014 р. в Єрусалимі, представники українських та російських баптистів не 
змогли погодити спільної позиції щодо подій в Україні. 

350 Церкви на востоке Украины и в Крыму все еще в тяжелом положении 
(24.11.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.invictory.com/ 
news/story-54178-верующие.html 

351 Див.: Церковь в зоне боевых действий в Украине кормит бездомных 
(24.11.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.invictory.com/ 
news/story-54153-Библейская-Церковь-Украины.html 
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Слово» з Луганська і боєць батальйону «Дніпро-1» С. Реута, який у 
квітні з перших днів сепаратистського заколоту разом із чотирма 
іншими членами церкви пішов захищати українську державність та 
здійснювати духовну опіку серед військових352. 

Отож, за будь-яких обставин протестантське середовище зали-
шається вірним собі: строкатим і неоднорідним, неоднозначним і 
суперечливим, наполегливим у намаганнях поєднати вертикальний 
вимір віри із самовідданим горизонтальним соціальним служінням 
ближньому і залежним, попри намагання дистанціюватися від 
влади й політики, від соціально-політичного контексту. 

 
Релігійні організації міноритарних етнічних спільнот 

 
До числа релігійних організацій представників міноритарних 

для Донбаського регіону етнічних спільнот належать, крім мусуль-
манських, про які йтиметься окремо, громади Римо-католицької 
церкви, Німецької євангелічно-лютеранської церкви у складі Все-
світньої лютеранської федерації (одна громада в Луганській обл.), 
Новоапостольської церкви (українців німецького походження), 
вірменських Апостольської (Донецька обл.) та Григоріанської цер-
ков (одна спільнота вірмено-католиків у Луганській обл.)353, окремі 
православні громади етнічних грузинів (по одній в Донецькій та 
Луганській областях), іудейські громади різних напрямів, а також 
іудео-християни. Віруючі етнічні росіяни, білоруси, молдавани, 
болгари та греки входять до складу Української православної 
церкви (в юрисдикції Московського патріархату). 

Українські православні за віросповіданням грузини розвивали 
незалежне релігійне життя у співдії з Українською православною 
церквою. Стараннями представників грузинської спільноти в регіоні – 
за підтримки посольства Грузії в Україні та консульства Грузії у 
Донецьку – у травні 2011 р. було освячено храм преподобного Шіо 
Мгвімського в одному з нижніх приділів Свято-Воніфатієвського 

                                                 
352 В Песках погиб пастор, который воевал на стороне Украины (24.11.2014) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.invictory.com/news/story-
54161-Сергей-Реута.html 

353 Юмукян В. Религия как консолидирующий фактор в жизни армянской 
диаспоры / В. Юмукян // Межэтнические культурные связи в Донбассе: история, 
этнография, культура. – Донецк, 2000. – С. 235–239. 
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храму УПЦ у Донецьку354. Одна громада грузинів-православних діяла 
в Луганській області. 

Станом на 1 січня 2012 р. Римо-католицька церква була 
представлена в Донецькій області 14 громадами (Донецьк, з 
костелом св. Йосифа, що використовувався також для проведення 
органних концертів, та зведеним у 2006 р. храмом Христа Царя, 
Макіївка, Маріуполь, Горлівка, Артемівськ, Краматорськ, Красно-
армійськ, Торез, Єнакієво)355. Двома із трьох донецьких громад з 
1992 р. опікувалися священики з Польщі зі спеціалізованого 
місіонерського Товариства Христового (TCh) для поляків за 
кордоном, їм допомагали монахині з конгрегації Сестер-урсулінок 
Ісуса Умираючого356. 

У Луганській області РКЦ мала одну парафію (створена 1992 р.), 
до якої були афілійовані громади у Стаханові (регулярні богослужіння 
у тимчасовій каплиці проводилися від березня 2003 р., дієцезіальним 
священикам допомагали монахині конгрегації Божого Серця Ісуса) та 
Красному Лучі (каплицю було розташовано у приватному будинку). 

Від часу відновлення у 1991 р. діяльності РКЦ в Україні          
з-поміж місцевих членів громади було висвячено трьох свяще-
ників, кілька місцевих дівчат-парафіянок стали членами жіночих 
чернечих конгрегацій357. Це свідчило про певний внутрішній 
потенціал до зростання місцевої церкви, особливо, якщо брати до 
уваги критично низький рівень покликань до священства в 
сучасній РКЦ (насамперед, у Європі та США, але й Україна не 
становить виняток), досить коротку новітню історію діяльності 
РКЦ в краї та мізерну чисельність римо-католиків на Донбасі. 

На початковому етапі переважну кількість членів РКЦ в регіоні 
становили українці польського походження, серед яких переважали 
нащадки тих 20–25 тис. поляків, яких було вислано на примусову 
працю на шахтах Криворіжжя та Донбасу з польських територій, 
приєднаних у вересні 1939 р. до УРСР внаслідок реалізації умов 

                                                 
354 Церковна православна газета. – 2011. – № 7. – С. 10.  
355 Інформаційний звіт. Донецька область. 2012 р. – С. 10. 
356 Див.: Портал «Костели і каплиці» РКЦ в Україні [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.rkc.kh.ua/ 
357 Католицький вісник (двотижневик католицьких парафій України). – 2011. – 
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пакту Ріббентропа–Молотова. Згідно з даними Сталінського (Доне-
цького) обкому КП(б)У станом на грудень 1939 р. на підприємства 
області із Західної України було привезено 6 694 особи358. 

Римо-католицьку церкву на Донбасі не оминули загальні 
тенденції розвитку польської етнічної спільноти в незалежній 
Україні – поступ асиміляційних процесів і входження до складу 
РКЦ нових членів – представників інших етнічних груп 
(українців, росіян тощо) внаслідок особистого вибору. Водночас, 
членами римо-католицьких громад на Донбасі було чимало 
студентів з Польщі (у 2012 р. у Луганську із 300 членів громади 
150 були іноземними студентами-поляками359), що живило в 
самоідентифікаціях місцевої римо-католицької спільноти поль-
ський етнокультурний елемент. 

Польськість Церкви живилася також історичною пам’яттю та 
координацією дій з польськими національно-культурними 
осередками краю з комеморації важливих для української Полонії 
історичних подій. Від 1992 р. луганською римо-католицькою 
парафією та обласним Союзом поляків «Полонез» за підтримки 
обласної держадміністрації на початку грудня відправлялися 
поминальні богослужіння за польських військовополонених, яких 
після поділу Польщі у 1939 р. між Німеччиною та СРСР згідно з 
Постановою Політбюро ЦК ВКП(б) від 3 жовтня 1936 р. було 
інтерновано до табору у м. Старобєльськ Ворошиловградської 
(нині – Луганської) області (близько 3,9 тис. офіцерів польської 
армії, в тому числі вісім генералів). У травні 1940 р. цих кадрових 
офіцерів польської армії етапом було переправлено до Харкова, 
де розстріляно й поховано поблизу селища П’ятихатки. У 
Старобєльську збереглися поховання 48 польських офіцерів, які 
померли від хвороб або загинули під час спороби втекти з табору 
й імена яких невідомі. Щороку представники української Полонії 
організовували на цвинтарі панахиди за загиблими, покладали 
квіти до встановленої у 2004 р. меморіальної дошки при 
жіночому монастирі, на території якого було розташовано табір 

                                                 
358 Федорчук С. Із Заходу на Схід: трудові мігранти Донбасу в 1939 році 
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польських військовополонених. У заходах брали участь пред-
ставники дипломатичного корпусу Республіки Польща в Україні. 

Прикметним для регіону був факт відсутності напруги у 
ставленні до римо-католиків з боку православних УПЦ (в 
юрисдикції Московського патріархату). Це виразно вирізняло 
позицію УПЦ від негативного ставлення Руської православної 
церкви стосовно розгортання католиками праці в Російській 
Федерації та стереотипізованих звинувачень РКЦ у прозелітизмі 
серед росіян. Ігумен Феогност (Пушков) Сєверодонецької єпархії 
УПЦ привернув увагу православних віруючих до позитивних 
прикладів у діяльності РКЦ, пропонуючи запозичити деякі з них. До 
позитиву він зараховує поділ західного монашества на ордени 
(конгрегації), що дозволяє підвищити його дієвість; «апостолат 
мирян», тобто активну участь мирян у житті церкви; систему 
обов’язкової катехизації, тобто релігійної освіти членів церкви; 
комунікацію Римських пап із віруючими через послання та 
енцикліки; застосування живих сучасних мов у богослужбовій 
практиці; наявність різних обрядових традицій і відкритість церкви 
до літургійних реформ; наявність у церкви свого банку; пенсійне 
запезпечення та соціальний захист кліриків360. Можна сперечатися з 
православним кліриком стосовно позитиву усіх зазначених ним 
пунктів (найочевідніший – наявність у Ватикана власного банку, на 
адресу якого впродовж десятиліть лунають звинувачення у 
відмиванні коштів. Так само й пенсійне забезпечення та соціальний 
захист кліриків не становить заслугу РКЦ, а є наслідком трудового 
законодавства деяких західних країн, де працює католицьке 
духовенство). Але не можна заперечити відкритість автора до 
«іншого», його позитивну настанову щодо Католицької церкви. 

Донецькі римо-католики у своєму середовищі творили нові 
традиції, що зміцнювали їх українську ідентичність. Однією з них 
стало проведення у серпні п’яти-шестиденного паломництва з 
Донецька до Маріуполя (відстань 155–160 км) до місцевої святині – 
копії ікони Ченстоховської Божої Матері, що зберігається у храмі 
однойменної парафії, заснованої, а радше відновленої після радян-
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ських репресій, 2002 року. У 2013 р. відбулося 7-ме паломництво, і, 
очевидно, що розв’язана 2014 р. війна на Донбасі зупинить/ знищить 
цю традицію. Завершення паломництва зазвичай збігалося з Днем 
Незалежності України, і тоді за ініціативи місцевого римо-католи-
цького духовенства, яке було представлене в краї іноземцями, 
відбувалися подячні молитви за дар незалежності, виконувався Гімн 
України та українські пісні, лунали вітання з державним святом 
України361. 

Українська громадянська ідентичнісь, яку плекали у середовищі 
місцевих римо-католиків, не могла не увійти в гострий конфлікт з 
домінуючою в регіоні пострадянською, проросійською, що й сталося 
з початком війни на Донбасі. 

Місцеві структури РКЦ входили до складу Харківсько-
Запорізької дієцезії, найбільшої за територією адміністративної 
одиниці РКЦ в Україні, що охоплює сім областей: крім Донецької 
та Луганської, також Харківську, Запорізьку, Дніпропетровську, 
Полтавську та Сумську області. 29 травня 2014 р. дієцезію очолив 
єпископ Станіслав Широкорадюк (перед тим дієцезію від 2009 р. 
очолював єпископ Мар’ян Бучек); обов’язки єпископа-помічника 
з жовтня 2010 р. виконує Ян Собліо; двоє останніх є громадянами 
Польщі. Харківсько-Запорізька дієцезія РКЦ постала у травні 
2002 р. шляхом виділення частини церковних структур зі складу 
Житомирської та Кам’янець-Подільської дієцезій (заснованих у 
січні 1991 р.). 

Структури РКЦ весною–літом 2014 р. припинили існування на 
окупованих територіях Донбасу; духовенство було відкликане 
після того, як двох польських священиків було викрадено сепара-
тистами (В. Вонсовіча, П. Вітека). 

За повідомленням Польського Радіо на початок грудня 2014 р. 
із зони військового конфлікту виїхало 60 % українських громадян 
польського походження, які там проживали. 100 осіб, які прожи-
вали у зоні військових дій і яким до початку війни було видано 
Республікою Польща картки поляка, звернулися до посольства РП 
в Україні з проханням на дозвіл на еміграцію до Польщі362. У січні 
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2015 р. з окупованої території було евакуйовано до Польщі 175 ет-
нічних поляків. 

Українська греко-католицька церква була представлена в 
регіоні громадами, члени яких у переважній своїй більшості були 
вихідцями з Галичини, які плекали галицько-українську етнокульту-
рну й політико-ідеологічну ідентичність і які проживали компактно 
переважно у сільській місцевості (зокрема, села Октябрьське, 
Козацьке Новоазовського р-ну та с. Званівка Артемівського р-ну 
Донецької обл.). У містах регіону урбаністичні та індустріальні 
процеси спричинилися до вищого рівня асиміляції вихідців з 
Галичини, ніж у селах. Невелика кількість греко-католиків у регіоні 
та їхня виразна етноконфесійна специфіка дозволяли кваліфікувати 
місцеву УГКЦ як міноритарну релігійну етноконфесійну спільноту. 

Перші греко-католицькі громади постали на Донбасі 
наприкінці 1989 р. разом із легалізацією в СРСР у грудні того 
самого року УГКЦ. Станом на 1 січня 2013 р. в Донецькій області 
мережа УГКЦ нараховувала 33 громади (з них чотири в Донецьку), 
два монастирі – василіанський у с. Званівка Артемівського р-ну та 
Сестер-служебниць у Донецьку363. На Луганщині діяло з реєстра-
цією чотири парафії, чисельність яких становила близько 300 осіб. 
Для відправи богослужінь громади Луганська мали два пристосо-
вані під молитовні приміщення і один храм Царя Христа, будів-
ництво якого фінансово підтримали місцеві приватні підприємці. 

У цілому ж, будівництво храмів УГКЦ здійснюється на Сході 
України переважно за фінансової підтримки міжнародних католи-
цьких благодійних організацій, греко-католицького населення 
Галичини, приватних осіб364. У 2003 р. у Донецьку було завершено 
будівництво кафедрального собору УГКЦ Покрови Пресвятої 
Богородиці. У 2012 р. у процесі побудови в Донецькій області було 
сім храмів УГКЦ (два у Донецьку, а також по одному у Димитрові, 
Краматорську, Зугресі, с. Березове Мар’їнського р-ну, с. Старовар-
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варівка Олександрівського р-ну) 365; у грудні 2013 р. було освячено 
новозбудований храм у Донецьку, а у січні 2014 р. – у Димитрові. 

Спочатку кадри духовенства для греко-католицьких громад 
Сходу України постачали семінарії з Галичини, однак перед засно-
ваною у 2010 р. в Києві семінарією УГКЦ було поставлене завдан-
ня з підготовки духовенства для Центру, Півдня й Сходу України, 
а також Волині (тобто для Київської архієпархії, Донецько-
Харківського, Одесько-Кримського та Луцького екзархатів)                   
з-поміж місцевих греко-католиків366. 

Як зазначалося, основу греко-католицьких громад на Донбасі 
становили вихідці зі Східної Галичини, що опинилися в краї або 
внаслідок політики радянської влади з примусового переселення 
населення із трьох західноукраїнських областей (приєднаних до 
СРСР згідно з пактом Молотова–Ріббентропа територій Польщі у 
вересні 1939 р.) до індустріального Сходу України напередодні та 
по закінченні Другої світової війни, або вимушеної трудової мігра-
ції населення з економічно малорозвиненої, аграрної Галичини у 
пошуках гарантованого заробітку на промислових підприємствах 
регіону, що інтенсивно відбудовувався після воєнної розрухи. 

Структури УГКЦ на Донбасі входили до складу створеного у 
2001 р. Донецько-Харківського екзархату (правлячий єпископ 
Степан Меньок), що, крім Донецької та Луганської областей, 
об’єднував Сумську, Полтавську, Запорізьку та Дніпропетровську. 
Згідно з церковними даними, зазвичай перебільшеними, кількість 
греко-католиків у межах екзархату – тобто у 6 східних областях – 
становила доволі скромну цифру у 14 тис. осіб367. Інша точка спів-
віднесення: згідно з церковними даними у травні 2012 р. на зустрічі 
донецької молоді з главою УГКЦ були присутні понад 200 молодих 
людей368, тоді як кількість населення міста Донецька становила по-
над 970 тис. осіб369, а міська агломерація налічувала близько              
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2 млн осіб. Адміністративний центр екзархату з кафедральним 
храмом Покрови Пресв. Богородиці (освячено у серпні 2003 р.) було 
розташовано у Донецьку370. 

На початку 1990-х рр. в українському греко-католицькому 
середовищі Луганщини було здійснено прикметний експеримент з 
коригування відповідно до локального контексту старих/форму-
вання нових маркерів самоідентифікації віруючих. У 1992 р. до 
юрисдикції УГКЦ перейшов священик УПЦ і здійснив спробу 
запровадити у громаді – яку він позиціонував як «руську/русскую 
католицьку», аби уникнути притаманних українському греко-като-
лицькому середовищу негативних конотацій з «російськістю» – 
відправу богослужінь російською/церковнослов’янською мовою. 
Колишній православний священик не знайшов у цьому підтримки з 
боку керівництва УГКЦ, яке сáме тоді зусиллями діаспорного 
духовенства інтенсивно переводило греко-католицькі громади в 
Галичині з узвичаєної церковнослов’янської мови богослужінь на 
українську. 

Еспериментальна луганська громада, зазнавши ряд тран-
сформацій у безуспішних спробах адаптувати галицьку греко-
католицьку ідентичність до місцевого контексту, припинила своє 
існування371. Натомість згодом – коли церковнослов’янську мову 
було суцільно витіснено з ужитку УГКЦ в Україні як мову 
«російську», – у керівництві УГКЦ змінилися погляди на сутність 
«місії УГКЦ на Сході», з’явилося реалістичніше бачення місцевих 
умов, і речники УГКЦ почали обережно висловлюватися за 
можливість використання у богослужіннях на Сході України 
відмінних від української мов, у тому числі російської. 

Становище греко-католицьких громад на Сході України вели-
кою мірою залежало від політико-релігійних преференцій влади як 
у центрі, так і на місцях. Зокрема, із приходом до влади президента 
В. Ющенка, який надавав пiдтримку «національним» церквам, 
донецька російськомовна греко-католицька парафія св. апостола 
Андрія отримала в користування «козацький» храм Різдва 

                                                 
370 Паламарчук С. УГКЦ у місті Донецьку / С. Паламарчук // Слово. – 2005. – 

№ 4 (25). – С. 7–8. 
371 Форостюк О. Луганщина релігійна / О. Форостюк // Релігійна панорама. – 

2010. – № 11. – С. 59–60. 
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Христового на території донецького Державного університету 
інформатики і штучного інтелекту (храм названо «козацьким» 
оскільки його збудовано за ініціативи ректора університету               
А.І. Шевченка, гетьмана місцевої організації Українське реєстрове 
козацтво). Проте у вересні 2011 р., після обрання президентом 
України В. Януковича, прибічника й мецената УПЦ, греко-
католицьку громаду було позбавлено права на користування цим 
храмом. Громадськість була переконана, що влада мала намір 
передати храм УПЦ 372. 

Життя греко-католицьких громад регіону тісно пов’язане з 
національно-культурним життям нащадків українців-переселенців 
як безпосередньо з Галичини, так і українського населення з 
Польщі, примусово репатрійованого у другій половині 1940-х рр. 
згідно з угодою між урядами СРСР та Польщі про «обмін 
населенням». Лише у 1944–1947 рр. внаслідок такого «обміну» до 
Центральної та Східної України було виселено 159 241 визначену як 
українці особу 373. 

До числа таких переселенців потрапили лемки з Надсяння, 
Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, які на той час не іден-
тифікували себе українцями, але офіційно були визнані за таких у 
ході насильницького переселення, а отже, згодом й усвідомили 
себе українцями. Сучасні представники національно-культурного 
товариства «Лемківщина» визнають, що етнокультурні особливості 
лемків – мова, культура, традиції, уклад життя – майже зникли, 
знівелювалися упродовж років після переселення й розпорошення 
на теренах України. «Зараз лемки майже нічим не відрізняються 
від інших мешканців України, вони загубили свою своєрідність, 
своє багатство, забули мову. Єдине, що залишилося, це, мабуть, 
пісня, – останній прихисток лемківської говірки, але і вона звучить 
нині переважно на фестивалях», – зауважує член Івано-
Франківської філії товариства А. Кирпан374. 

Від 2005 р. за ініціативи луганських греко-католиків, нащадків 
лемків-переселенців, в області проводилися щорічні фольклорні 
                                                 

372 Нова Зоря. – 2011. – № 22 (13 жовтня). – С. 4. 
373 Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, 

матеріали, спогади / відпов. ред. Ю. Сливка. – Т. 2: 1946–1947. – Львів: Інститут 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1998. – С. 16. 

374 Нова Зоря. – 2014. – № 35 (25 вересня). – С. 6. 
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фестивалі «Стежками Лемківщини», в яких брали учать лемки з 
Донецька, Харкова й Луганська, делегації із Західної України, 
Польщі, США. У с. Переможне у 2008 р. було встановлено 
пам’ятний знак лемкам, загиблим під час депортацій та на поселен-
нях, який було освячено духовенством українських «національних 
церков» у регіоні – УГКЦ та УПЦ КП. 

Війна 2014 р. на Донбасі поставила місцеві структури УГКЦ 
на межу існування. Будівлі управління Донецького екзархату, 
храмів та парафіяльних канцелярій були захоплені, пограбовані й 
ушкоджені внаслідок бомбардувань, автомашини викрадені, а 
духовенство опинилося у «чорному списку» терористів. На окупо-
ваній території опинилися 11 парафій. У липні на 15-му році 
діяльності у Донецьку з міркувань безпеки місто змушені були 
покинути сестри-служебниці (ЗССНДМ), які продовжили служіння 
донеччанам, працюючи в таборі для сімей біженців із Донецька у 
Карпатах375, а місяцем пізніше приміщення їхнього невеличкого 
монастиря було знищено. Церковні ЗМІ повідомляли про «реальну 
загрозу викрадення, катувань і фізичного знищення» греко-
католицького духовенства (4 липня було викрадено священика               
Т. Кульбаку, донеччанина у шостому поколінні, якого терористи з 
так званої Російської православної армії тримали у полоні упродовж 
10 діб376. – Н.К.) та віруючих УГКЦ. Керівництво УГКЦ змушене 
було ухвалити рішення про призупинення діяльності УГКЦ в 
регіоні377, однак навіть у грудні 2014 р. у Донецьку продовжували 
працювати на постійній основі два греко-католицькі священики при 
кафедральному соборі Покрови Пресв. Богородиці378. 

                                                 
375 Монастир у Донецьку захопили сепаратисти. Департамент інформації УГКЦ. – 

Нова Зоря. – 2014. – № 30 (21 серпня). – С. 1. 
376 Матола В. У молитві за ворогів / В. Матола (19.12.2014) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://society.lb.ua/life/2014/12/19/289818_molitvi_ vorogiv.html 
377 Звернення Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава до світової громадськості 

з приводу ситуації в Україні (24.08.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://catholicnews.org.ua/zvernennya-glavi-ugkc-blazhennishogo-svyatoslava-do-svito-
voyi-gromadskosti-z-privodu-situaciyi-v; Нова Зоря. – 2014. – № 28 (7 серпня). – С. 1. 

378 Архієпископ УГКЦ Святослав: «У Донецьку одного з наших священиків са-
дили на електричний стілець», інтерв’ю взяла О. Скороход (20.12.2014) [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу: http://censor.net.ua/resonance/ 317146/arhpiskop_ ugk 
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Іудаїзм. На Донбасі історично – на захід від річки Кальміус, 
уздовж якої в Російській імперії проходила розмежувальна лінія 
осілості євреїв – проживали громади іудеїв двох віросповідних 
напрямів – ортодоксального й хасидського. Сьогодні до цих 
традиційних напрямів додалося кілька громад месіанських іудеїв у 
Донецькій області – 4, а також по 1 громаді іудео-християн та 
прогресивного іудаїзму в Луганській області (станом на початок 
2013 р.). В єврейській громаді регіону розмежувальна лінія прохо-
дить, зокрема, й за віросповідною ознакою: не всі представники 
єврейської спільноти сповідують традиційні напрями іудаїзму. 

Активність іудейських громад, що входять до складу 
Регіонального Духовного об’єднання іудейських громад Донбасу 
(очолює головний рабин Донбасу Пінхас Вишедські) знизилася 
порівняно з 1990-ми – поч. 2000-х рр., коли їхні зусилля було 
спрямовано на інфраструктурний розвиток. У той час на Донеччині 
постала духовна семінарія – єшива «Томхей Тмімім», єврейський 
общинний/ громадський центр (відкритий 2006 р.). Іудейські 
громади в Луганській області (першу зареєстровано у 1993 р.) 
увійшли до складу консервативного об’єднання хасидів Хабад 
Любович. І на Донеччині, і на Луганщині іудейські осередки здебі-
льшого інтегровані в єврейські національно-культурні товариства, 
оскільки іудаїзм у середовищі євреїв України ототожнюється 
переважно з єврейською культурою та способом життя. Розвитку 
останніх й приділяється основна увага як релігійних, так і світських 
організацій євреїв379. 

З початком «відроджувальних» процесів в іудейських грома-
дах та єврейських національно-культурних товариствах постало 
питання необхідності «відродження» рідної мови у суцільно руси-
фікованій єврейській спільноті регіону. Таких мов на той час у 
єврейській громаді до вибору було дві – або місцева їдиш, або мова 
держави Ізраїль іврит. Спочатку у статуті Донецького обласного 
Єврейського культурно-просвітницького центру «Алєф» (ОЄКПЦ) 
було обрано компромісний варіант вивчення обох мов, але з 

                                                 
379 Луковенко И.Г. Иудаизм в Донбассе / И.Г. Луковенко // Религиозная 

палитра Донецкой области: справочник религиозных организаций / под ред.                 
А.И. Шевченко. И.А. Козловского. – Донецк: Наука і освіта, 2008. – С. 161–163. 
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плином часу пріоритет було віддано вивченню й розвитку як рідної 
мови івритові, в тому числі в єшиві «Томхей Тмімім» 380. 

Присутність у регіоні єврейської спільноти позначилася на пере-
профілюванні деяких місцевих підприємств харчової промисловості 
на випуск нової для краю кошерної продукції, тобто дозволеної до 
споживання сповідникам тих чи інших варіантів іудаїзму. Донецька 
область, разом із Дніпропетровською, стала одним із лідерів у країні з 
виробництва кошерних продуктів харчування, чимало з яких можна 
купити у звичайних супермаркетах не тільки регіону, але й будь-де в 
Україні. До таких продуктів належать, зокрема, усі вироби Донецької 
макаронної фабрики, олія «Олейна», уся лінія пива «Сармат», 
кондитерські вироби торговельної марки «Конті». 

Війна на Донбасі, що спалахнула навесні 2014 р., радикально 
змінила становище єврейської спільноти в регіоні. Ставлення пред-
ставників єврейської спільноти України до війни, як і до київського 
Євромайдану перед тим, виявилося неоднозначним. Ставлення 
євреїв Півдня і Сходу України до європрагнень їхніх соплемін-
ників із Центру та Заходу країни та оцінок природи й характеру 
розпочатої війни було скептичним і багато в чому відмінним, 
оскільки у своїй переважній більшості вони поділяли домінуючі 
серед місцевого населення настрої, що залежали не від етнічного 
чи релігійного чинників, а соціокультурних та ідеологічних. 

Голова Євроазійського єврейського конгресу та одночасно 
очільник Асоціації єврейських організацій і громад України (Ваад) 
Йосиф Зисельс під час виступу зі сцени Майдану 15 грудня 2013 р. 
заявив – усупереч твердженням влади – про мирний, громадян-
ський, політичний характер цього протесту та його спрямованість 
на захист основних прав і свобод громадян України, звернувшися 
до протестувальників із шевченковим «Борітеся – поборете!». 
Згодом Й. Зисельс відкинув твердження російського політичного 
керівництва про наявність громадянської війни в Україні, 
охарактеризувавши події в Криму та на Донбасі як «агресію Росії 
за підтримки місцевих колобарантів»381. 

                                                 
380 Шайхатдінов А. Реалізація мовних прав у діяльності національно-культур-
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381 Председатель Ваада Украины Иосиф Зисельс выступил на Евромайдане в 
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Із самим початком російської окупації Криму головний рабин 
України Яків Блайх на прес-конференції у Нью-Йорку заявив, що 
головною небезпекою для євреїв України він вважає не «україн-
ських націоналістів» (про що твердила російська пропаганда), а 
можливі російські провокації: «Ми очікуємо, що будуть провокації. 
Ми очікуємо, що росіяни хотітимуть виправдати своє вторгнення в 
Україну. Вони вже зараз заявляють, що бандерівці бігають і напада-
ють на синагоги, але нічого подібного немає. Можливі провокації – 
хтось може переодягнутись українським націоналістом і почати 
бити євреїв. Я не побоюся такого порівняння – так вчиняли нацисти 
під час аншлюсу Австрії»382. 

Очевидно, що саме такі громадянські заяви лідерів єврейських 
організацій України та активна участь в Євромайдані, а згодом і у 
війні проти російської агресії на Донбасі, представників єврейської 
спільноти України породили таку наліпку російського пропаганди 
як «жидобандерівці». 

Позаяк, побоювання головного рабина України справдилися: 
вже 28 лютого сталася перша за час незалежності України 
провокаційна антисемітська акція в Криму: стіни реформістської 
синагоги «Нер-Тамід» у Сімферополі було розписано закликами 
російською мовою «Смерть жидам!»383. Кривавій провокації               
2 травня 2014 р. в Одесі передувала антисемітська провокація: у 
ніч на 8 квітня на десятках одеських будинків з’явилися графіті зі 
свастикою, аналогічним погромницьким закликом за підписом 
«Правий сектор», «Слава Україні». У відповідь на цю провокацію 

                                                                                                            
http://eajc.org/page18/news42161; Иосиф Зисельс: Не вижу того, что слышу 
(16.12.2013) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eajc.org/page18/ 
news42178.html; Председатель Ваада Украины Иосиф Зисельс выступил в Берлине с 
докладом о положении евреев Украины в условиях российской агрессии (16.09.2014) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eajc.org/page16/news47274.html 

382 Главный раввин Украины: главную опасность для евреев представляют не 
«бандеровцы», а возможные российские провокации (интервью Я. Блайха сайту 
«Голос Америки») (5.03.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/25100-glavnyj-ravvin-ukrainy-glavnyu-opasnost-
dlya-evreev-predstavllyayut-ne-banderovcy-a-vozmozhnye-rossijskie-provokacii.html  

383 Там само; Еврейской общине удалось спасти Свитки Торы от российских 
оккупантов и антисемитов в Крыму (21.03.2014) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://glavnoe.ua/news/n170400 



Розділ 4. Релігійна складова етнополітичних процесів сучасного Донбасу...        

 
229 

єврейська громада Одеси, на чолі з головним рабином Одеси та 
Півдня України Авраамом Вольфом, разом із місцевими пред-
ставниками «Правого сектору» та УНСО, на чолі з командиром 
УНСО Валерієм Завгородним, провели спільну акцію з усунення 
антисемітських написів384. Дещо згодом бійці «Правого сектору» 
успішно провели спецоперацію з вивезення з окупованої 
території на Донеччині громадян Ізраїлю. 

На захоплених територіях Донбасу діяльність самопроголо-
шених режимів була позначена антисемітизмом. На Донеччині до 
війни проживала 30-тисячна єврейської громада, у тому числі         
11 тис. євреїв проживало безпосередньо у Донецьку (за даними 
«Сохнут»; згідно з даними головного рабина Донбасу Пінхаса 
Вишедські єврейська громада Донецька налічувала 15 тис. осіб). 
15 квітня 2014 р., коли усі євреї світу розпочали святкування 
Песаху, біля синагоги в Донецьку невідомі особи, обличчя яких 
приховували балаклави, роздавали усім, хто виходив з при-
міщення, листівки антисемітського змісту: 

«Шановні громадяни єврейської національності! 
У зв’язку з тим, що лідери єврейської спільноти України 

підтримали бендерівську [sic! Орфографію оригіналу збережено. 
Слідом за В. Путіним проросійські сепаратисти не переймалися 
питаннями історичної коректності й ім’я С. Бандери у їхній 
транслітерації копіювало мовленнєву практику В. Путіна й 
російської пропаганди. – Н.К.] хунту в Києві й вороже налаштовані 
стосовно православної Донецької республіки та її громадян, 
Головний штаб Донецької республіки ухвалив таке: 

Усім громадянам єврейської національності віком від 16 років, 
які проживають на території суверенної Донецької республіки, 
необхідно у термін до 3 травня 2014 року з’явитися до в.о. комі-
сара у справах національностей у будинку Донецької ОДА, кабінет 
514 для реєстрації. Вартість реєстрації складає 50 доларів США. 

При собі мати гроші у сумі 50 доларів США для сплати за 
реєстрацію, паспорт для позначення віросповідання, документи 
                                                 

384 Синагога, Правый сектор и УНСО объединились для борьбы с антисеми-
тами (10.04.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.evreiskiy.kiev.ua/ 
sinagoga-pravyjj-sektor-i-unso-13027.html  
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про склад сім’ї, а також правовстановлюючі документи на все 
приналежне вам нерухоме майно та транспортні засоби. 

У випадку ухилення від реєстрації винуватці будуть позбав-
лені громадянства й примусово вислані поза межі республіки з 
конфіскацією майна. 

Ваш народний губернатор Денис Пушилін»385. 
З цього приводу наступного дня, 16 травня, Рада церков і релі-

гійних організацій Донецької області виступила із заявою, у якій 
привернула увагу органів влади та правопорядку «до випадків, що 
відбуваються дедалі частіше, оскаженілої ксенофобії та відвертого 
антисемітизму з боку сепаратистських сил так званої “Донецької 
народної республіки”, які виявляються у розповсюдженні мате-
ріалів цієї маріонеткової організації, що здійснила спробу 
протизаконно узурпувати владу в Донецькій області й виступати 
від імені усіх громадян регіону, а також [виявляються] у прямих 
провокаційних діях, що тягне за собою страшні наслідки проти-
правного характеру» згідно ст. 24 і 35 Конституції України, ст. 161 
Карного кодексу України та ін. законодавчих актів. 

«Рада церков і релігійних організацій Донецької області, – 
йдеться у підсумковій частині звернення, – вимагає від усіх орга-
нів, покликаних забезпечувати законність і правопорядок у регіоні, 
вжити усіх необхідних заходів, аби покласти край подібного роду 
протиправним діям сепаратистських угруповань, які доводять тепе-
рішню ситуацію до межі національної катастрофи. Зі свого боку, 
Рада церков і релігійних організацій Донецької області буде пос-
тійно відслідковувати ситуацію у сфері дотримання прав і свобод 
громадян у регіоні, інформувати відповідні органи й правозахисні 
організації на усіх рівнях, включно з міжнародним, а також вда-
ватися до інших законних дій із запезпечення правопорядку в 
Донецькій області»386. 

                                                 
385 Антисемитские листовки появились в Донецке с флагом сепаратистов 

(16.04.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://novosti.dn.ua/ 
details/222825  

386 Совет церквей и религиозных организаций Донецкой области требует 
пресечь антисемитские выходки «Донецкой народной республики» (16.04.2014) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ostro.org  
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Звернення обласної Ради церков і релігійних організації з 
приводу розпалювання антисемітизму на захопленій сепаратис-
тами території Донеччини й необхідності відновлення правопо-
рядку стало першим і останнім колективним протестом мешканців 
краю за період військових дій. Подальше розгортання Росією на 
Донбасі неконвенційної війни проти України відбувалося з 
брутальним порушенням норм міжнародного права і дуже скоро на 
порядок денний постало одне-єдине питання: фізичного виживання 
цивільного населення у регіоні. 

Для єврейської громади це означало – крім евакуації із захо-
плених Російською Федерацією Криму та територій на Донбасі – 
сплеск еміграції до Ізраїлю. Згідно з даними Асоціації єврейських 
організацій і громад України (голова Й. Зисельс) з березня 2014 р. 
рівень еміграції українських євреїв на постійне місце проживання 
до Ізраїлю, порівняно з показниками 2013 р., почав стрімко 
зростати: у березні він збільшився вдвічі (300 осіб), у квітні – 
втричі (455)387. За вісім місяців 2014 р. з України до Ізраїлю 
виїхало 3 250 євреїв та членів їхнії сімей (10–15 % від загальної 
кількості євреїв та членів їхніх родин, які виїхали з Криму та 
Донбасу), до Росії – 10 %. Решта були прийняті єврейськими гро-
мадами Харкова, Маріуполя, Дніпропетровська, Житомира, Одеси, 
Києва та інших міст України388. У Києві Центральна синагога 
Бродського забезпечила притулок у приміському пансіонаті близко 
сотні одновірцям-біженцям зі Сходу. 

Згідно з інформацією агентства «Сохнут» за перші вісім 
місяців 2014 р. репатріація до Ізраїля з Півдня та Сходу України 
зросла, порівняно з 2013 р., так: з Одеси на 371 %, Харкова –               
341 %, Дніпропетровська – 263 %, Сімферополя – 178 %389. 

                                                 
387 Євреї масово тікають з Криму і східних областей України (28.05.2014) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.newsru.ua/ukraine/ 
28may2014/migratsia.html 

388 Виступ Й. Зисельса на засіданні Ради керівників Всесвітнього єврейського 
конгресу, Берлін, 15 вересня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://eajc.org/page16/news47274.html 

389 Див.: Конфликт на Донбассе усиливает тенденции репатриации евреев в 
Израиль (17.09.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://interfax.com.ua/news /interview/224217.html 
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У той час, коли «Сохнут» організовувало евакуацію донецьких 
євреїв до Ізраїлю390 й дедалі зростала кількість переселенців з 
регіону вглиб України, головний рабин Донбасу Пінхас Вишедські, 
посланець/емісар однієї з хасидських міжнародних організацій 
«Хабад-Любавич» («Хабад»), на відміну від колег у Києві, доводив, 
що «все, що відбувається в Україні, жодним чином не пов’язано з 
євреями. […] Ми посилили охорону єврейських об’єктів, члени 
громади поводяться обережніше, але знову ж таки наголошу – з 
нами, євреями, те, що відбувається, жодним чином не пов’язано». 
Рабин твердив, що «ідею відокремлення [від України] підтримує 
більшість [населення регіону], і для багатьох це [участь у рефе-
рендумі] було акцією протесту проти дій київської влади», особливо 
після трагічних подій в Одесі та Маріуполі (відповідальність за які 
покладається ним на київську владу)391. 

За іронією долі, у середині серпня рабин П. Вишедські, слідом 
за переважною більшістю євреїв Донбасу, мусив особисто шукати 
притулок від донецьких бойовиків, знайшовши його у Києві, 
звідки почав організовувати допомогу іншим євреям-біженцям. Від 
того часу донецька синагога припинила функціонування. На 
початку вересня 2014 р. на околиці Донецька був застрелений один 
з найкращих друзів П. Вишедські, «майже член сім’ї», щедрий 
спонсор місцевої хасидської спільноти та член її наглядової ради  
Г. Зільберборд, коли він намагався захистити котеджне містечко, 

                                                 
390 Євреїв евакуюють з Донецька (28.05.2014) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: www.newsru.ua/ukraine/28may2014/evrei.html 
 Центром руху «Хабад» в Україні стало м. Дніпропетровськ, де його діяльність 

було відновлено у 1990 р. Із цим містом у центральному регіоні України пов’язані 
дитинство та юність 7-го любавицького ребе (з 1950–1951 рр.) Менахем-Мендла Шне-
єрсона, якого чимало хасидів вважають месією, а поодинокі хасиди навіть 
обожнюють. У 2012 р. у Дніпропетровську у центрі міста було відкрито найбільший у 
світі центр цього напряму хасидизму «Менора» (загальна площа 120 000 м кв.). До 
опікунської ради центру увійшли олігархи І. Коломойський, В. Пінчук, Г. Боголюбов. 

Головний рабин Донбасу Пінхас Вишедські працює – разом із дружиною 
Діною, яка також є співробітником «Хабаду» – в Україні з 1993 р. 

391 Главный раввин Донбасса: киевские власти спровоцировали жителей 
региона на ответную реакцию (21.05.2014) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www. religion.in.ua/news/ukrainian_news/2585-glavnyi-ravvin-donbassa-
kievskie-vlasti-sprovocirovali-zhitelej-regiona-na-otvetnuyu-reakciyu.html  
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яке його компанія збудувала і де він проживав разом зі своєю 
родиною, від пограбування проросійськими бойовиками 392. 

Згідно з підтвердженою інформацією єврейських громад регіо-
ну на середину вересня 2014 р. було відомо про п’ятьох убитих           
(2 – у Донецьку, 3 – у Луганську) членів єврейських громад 
переважно внаслідок мінометних та артилерійських обстрілів393. 

Очевидно, що «все, що відбувається в Україні», попри тверджен-
ня П. Вишедські, який волів бачити громаду як етнорелігійне ґетто, 
таки пов’язане з громадянами України єврейського походження 
хасидами за віросповіданням. На підконтрольних сепаратистам тери-
торіях вони зазнавали дискримінації за етнічною ознакою (так само, 
наприклад, як роми в окупованому Слов’янську), їхні громадянські 
права брутально порушувалися, а міра їхньої відповідальності за те, 
що відбувалося, була не меншою (і не більшою), ніж будь-якого 
іншого громадянина України незалежно від віросповідання чи 
етнічного походження. У середині вересня 2014 р. Всесвітній форум 
російськомовного єврейства (ВФРЄ) констатував, що релігійні 
громади Донецька та Луганська припинили існування394. 

 
*** 

 
Етнічна строкатість Донбаського регіону безпосередньо не 

корелюється із досить скромно представленими тут релігійними 
організаціями міноритарних етнічних спільнот. Рівень релігійності 
представників цих спільнот – якщо за показник брати створені 
представниками етнічних меншин релігійні організації – в цілому 
узгоджувався із тим загальним станом речей у регіоні, що засвідчу-
вав один з найнижчих в Україні рівнів релігійності населення, 

                                                 
392 Prominent member of Jewish community shot and killed in Donetsk, Ukraine 

(4.09.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.chabad.org/news/ 
article_cdo/aid/2690382/jewish/ Prominent-Member-of-Jewish-Community-Shot-and-
Killed-in-Donetsk-Ukraine.htm  

393 Виступ Й. Зисельса на засіданні Ради керівників Всесвітнього єврейського 
конгресу, Берлін, 15 вересня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://eajc.org/page16/news47274.html 

394 Див.: Конфликт на Донбассе усиливает тенденции репатриации евреев в 
Израиль (17.09.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://interfax.com.ua/news/ interview/224217.html 
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зокрема, майже вдвічі нижчим, ніж на Заході країни395. Низький 
рівень релігійності населення пояснює переважання етно-
культурного компонента в життєдіяльності багатьох релігійних 
громад представників етнічних меншин. Такі релігійні організації 
функціонують переважно у «капсульному режимі», не маючи 
реального потенціалу до зростання через надто виразну прису-
тність етнокультурної складової у їхніх самоідентифікаціях, 
трактування релігії як іманентної складової етнокультури. 

 
Іслам 

 
Від часу проголошення Україною незалежності у грудні 1991 р. 

становлення і розвиток ісламських структур у новопосталій державі 
певний час відбувався за інерцією, заданою згори керівництвом 
СРСР у руслі горбачовської лібералізації політики держави щодо 
релігії і церкви. У першій половині 1980-х рр. – завершальному 
періоді так званого застою радянської системи – кількість офіційно 
зареєстрованих у СРСР ісламських структур зберігала тенденцію до 
скорочення, що було притаманним усім без винятку релігійним 
організаціям в країні державного атеїзму. В радянській Україні –         
де-юре, але не де-факто – мусульманських громад не існувало. 

Згідно з офіційними даними в СРСР у 1984 р. діяло 7 іслам-
ських об’єднань і у наступних 1985–1986 рр. їхня кількість скоро-
тилася до 2 одиниць. Переломним для відновлення ісламських 
структур став 1987 р., коли маховик «перебудови» запрацював у 
незворотному режимі. Того року було відновлено реєстрацію 
щойно ліквідованих п’яти ісламських об’єднань, і штучно стриму-
вана динаміка зростання ісламських релігійних організацій набула 
вибухового характеру: якщо у 1988 р. кількість мусульманських 
об’єднань зросла до 34 одиниць, то за неповний 1989 р. (станом на 
20 вересня) їх нараховувалося вже 202396. 

У другій половині 1980-х рр. кількість релігійних громад 
мусульман у Радянському Союзі зростала від 394 у 1986 р. до 402 

                                                 
395 Матеріали до засідання Круглого столу «Релігія і влада в Україні: проблеми 

взаємовідносин». – К.: УЦЕПД ім. О. Разумкова, грудень, 2003.– C. 47. 
396 Христораднов Ю.Н., председатель Совета по делам религий при Совете 

Министров СССР. Возврата к прежним подходам не будет (интервью) /           
Ю.Н. Христораднов // Наука и религия. – 1990. – № 1. – С. 2. 
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у 1988 р. і до 1 602 одиниць в останньому році існування СРСР 
(1991 р.). До 1991 р. в СРСР не було ісламських закладів освіти 
вищого рівня. Середня ланка професійної духовної освіти була 
представлена у 1986 р. двома медресе зі 116 учнями; у 1988 р. 
кількість учнів обох медресе зросла до 133 осіб. У 1991 р. 
функціонувало вже 6 медресе, де здобували освіту 510 осіб. Лише 
у 1991 р. в СРСР офіційно розпочали діяльність 5 вищих мусу-
льманських навчальних закладів із набором у 414 слухачів397. 

Із проголошенням незалежності України процес виникнення, 
стабілізації й укорінення мусульманських структур у країні 
торкнувся переважно середовища 1) кримських татар, які почали 
масово повертатися до Криму, починаючи з 1989 р., та 2) волзьких 
татар, більшість яких традиційно проживала на Донбасі й для яких 
іслам був не стільки сповідуваною релігією, скільки складовою 
народної культури та побуту. Крим і Донбас становлять території, 
де зосереджено найбільші мусульманські спільноти України. 
Донбас посідав друге місце після Криму за кількістю мусульман-
ського населення. На початок російсько-української війни 
практично в усіх великих містах Донецької та Луганської областей 
функціонували мечеті, новозбудовані або розташовані у пристосо-
ваних приміщеннях. Найбільші мечеті знаходилися у Донецьку, 
Маріуполі, Константинівці та Луганську. 

Динаміку зростання кількості мусульманських структур у 
незалежній Україні у 1991–2008 рр. ілюструє таблиця 9. Лише 
упродовж першого року незалежності кількість мусульманських 
релігійних громад у країні (в офіційному статистичному обліку 
позначених як кількість мечетей) зросла з 14 до 32 спільнот. У 
цілому ж, частка ісламських організацій у структурі релігійної 
мережі країни мала тенденцію до зростання: від 1,5 % у 2000 р. до 
3,5 % у 2010398. 

                                                 
397 Наука и религия. – 1992. – № 1. – С. 7. 
 Де-юре військова окупація навесні 2014 р. Російською Федерацією Авто-

номної Республіки Крим з її наступною анексією як суб’єкта РФ не визнаються 
Україною та міжнародним співтовариством. 

398 Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин. Інформаційно-аналі-
тичні матеріали до Круглого столу на тему: «Державно-конфесійні відносини в 
Україні, їх особливості і тенденції розвитку», 8 лютого 2011 р. – С. 5. 
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Із наведених у таблиці 9 даних видно, що на рівні державного 
виконавчого органу у справах релігій усвідомлення появи нового 
поважного суб’єкта на релігійному полі країни відбулося напри-
кінці 1990-х рр. Саме тоді Державний комітет у справах релігій 
починає уважніше придивлятися до формування ісламської 
релігійної мережі (або ісламської умми). Зростання, диференціація 
й початки стуктуризації релігійного поля України призвели до 
застосування до новопосталих релігійних організацій – у тому 
числі ісламських – деталізованої номенклатури обліку, що згідно з 
успадкованою радянською практикою використовувалася для облі-
ку переважно православних структур. 

Водночас характер і методологія обліку мусульманських 
структур відповідним органами державного управління в центрі і 
на місцях мають низку обмежень, що серйозно звужують можли-
вості їхнього застосування для аналізу стану та тенденцій розвитку 
мусульманських спільнот в Україні. 

По-перше, офіційна статистика у ряді випадків не відображає 
реальний стан речей, оскільки законодавство України не передба-
чає обов’язкового характеру реєстрування релігійних організацій 
у відповідних державних органах для набуття статусу юридичної 
особи. Якщо громади домінуючих релігійних організацій в 
Україні – православних і католицьких – воліють проходити 
процедуру державної реєстрації, то представники міноритарних 
релігійних організацій (а до таких належать мусульманські 
громади), не вбачають у цьому доцільності з цілої низки причин. 
Зокрема, й через невпевненість у їхньому подальшому існуванні 
(йдеться й про членство, й фінансову спроможність), і плинний 
характер спільнот нерезидентів, і неоднорідність ісламських 
громад, радикалізований сегмент яких воліє уникати публічності. 
Навіть офіційна статистика свідчить, що в Україні кількість 
незареєстрованих мусульманських об’єднань дещо вища від тих, 
які отримали реєстрацію: станом на 1 січня 2011 р. із 1 208 
релігійних об’єднань мусульман в Україні 598 мали статус 
юридичної особи, а 610 діяли без реєстрації.  

По-друге, в офіційній статистиці під спільну парасольку 
довільно зведено дві окремі ісламські структури – Київський 
муфтіят і ДУМУ «Умма», – які необхідно розрізняти. 
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По-третє, вкрай вразливим місцем усіх облікових даних, 
якими оперують ті чи інші органи державного управління, 
відповідальні за сфери, пов’язані з релігію, етнічними та 
міграційними процесами, є відсутність даних про неформальні ad 
hoc організації студентів-іноземців, що сцементовані особистими 
зв’язками членів, будуються за земляцьким принципом й серед 
напрямів діяльності яких є забезпечення релігійних потреб 
співгромадян та одновірців. 

Такого роду громади випадають із поля зору державної сис-
теми обліку, хоча на місцях деякі з них вдається відслідковувати. 
Зокрема, наприкінці 2010-х рр. у вищих і середніх навчальних 
закладах Донеччини навчалося близько 1 100 студентів – вихідців 
з країн арабського Сходу399. За неофіційними даними в 2009/10 
навчальному році в Луганську – місті, яке входило до п’ятірки 
міст з найбільшою кількістю іноземних студентів у країні, – 
навчалося приблизно 3 500 іноземців, у тому числі вихідці з 
арабського Сходу400. 

З одного боку, студенти з арабських країн мали відмінну від 
локальної мусульманську культуру та ідеологію, послуговувалися 
у спілкуванні арабською мовою, а сповідуваний ними іслам мав 
певні віровчительні модифікації. Культурні відмінності створю-
вали в ісламському середовищі України лінію розмежування й 
напруги між місцевим ісламом (або, точніше, у множині – місце-
вими ісламами) в Україні, насамперед, представленим громадами 
волзьких і кримських татар, та арабськими варіантами ісламу. 

З другого боку, існувала певна напруга у сприйнятті українсь-
кими студентами («місцевими») студентів з країн мусульманського 
Сходу. Як показало проведене І. Мотуновою анкетування студентів 
м. Луганська, українські студенти демонстрували толерантніше 
ставлення до представників Далекого Сходу, зокрема, китайців, ніж 
до представників Близького Сходу, вихідці з якого асоціювалися з 

                                                 
399 Луковенко І.Г. Донеччина релігійна: історія і сучасність / І.Г. Луковенко // 

Релігійна панорама. – 2010. – № 12. – С. 75. 
400 Мотунова І.Г. Університет як простір міжкультурного діалогу / І.Г. Моту-

нова // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. – 2011. – 
№ 2 (231). – С. 180. 
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«нахабними і нечесними людьми». Такі уявлення формувалися не 
стільки з особистого досвіду, скільки на основі стереотипів401. 

Студенти-іноземці створювали в університетських містах 
регіону власні земляцькі, релігійні осередки. У 1997 р. в Донецьку 
студентами з Сирії, Йємену, Судану, Палестини, Йорданії, Алжиру 
та інших арабських країн було створено організацію «Аль-Амаль», 
що розгорнула просвітницьку діяльність з вивчення арабської мови 
та культури за підтримки з боку посольств в Україні відповідних 
держав та організацій у країнах Близького Сходу та Північної 
Африки. «Аль-Амаль» було зареєстровано як громадську організа-
цію, тоді як її керівництво трактувало цю організацію як релігійну, 
і саме у статусі сповідників ісламу представники «Аль-Амаля» 
брали участь у зустрічах, які проводив Державний комітет України 
у справах релігій402. 

У Луганській області, за даними голови правління мусульман-
ської організації «Салам» Сейфулли Рашидова, серед студентів вузів 
велику частку становили індуси та пакистанці, які сповідували 
іслам, а найвищу відвідуваність мечетей демонстрували чеченці та 
дагестанці (найнижчу – азербайджанці й татари)403. В Луганську 
студенти, вихідці з Йорданії, Пакистану та Палестини, були об’єдна-
ні довкола центру «Аль-Баян» (імамом був громадянин Палестини), 
що входив до складу Управління мусульманських громад Луган-
ської області «Таухід/Єдність» (останнє входило до складу Незале-
жного духовного центру мусульман України). 
                                                 

401 Мотунова І.Г. Університет як простір міжкультурного діалогу. – С. 180, 
182. Анкетування «Образ іноземного студента в уявленні українських студентів» 
проведене І.Г. Мотуновою впродовж 2010 р. серед студентів м. Луганська за 
серійною вибіркою. В опитуванні брали участь студенти I–IV курсів двох вищих 
навчальних закладів – Луганського національного ун-ту ім. Т. Шевченка (n = 783) 
та Східноукраїнського національного ун-ту ім. В. Даля (n = 181). До іноземних 
студентів віднесено всіх студентів, які не є громадянами України. 

402 Див.: Ісмагілов С. Толерантність як засадничий принцип християнсько-
мусульманських відносин: в реаліях сьогодення / С. Ісмагілов // Християнсько-
мусульманський діалог в контексті євроатлантичних прагнень України / зб. наук. 
матеріалів. – К.: Державний департамент у справах релігій, 2006. – С. 63–64. 

403 Див.: Східні ворота Луганська (1.07.2010) [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.islam.in.ua/; Кметь С. Мусульмане в Донбассе (интервью с 
муфтием Саидом Исмагиловым от 25 мая 2012 г.) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.ostro.org/general/society/articles/400572/ 
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Нарешті, по-четверте, із поля зору офіційної статистики 
випадають спільноти, що виникають у середовищі нелегальних 
мігрантів, кількість яких стихійно та неконтрольовано зростає. 

Форми статистичного обліку населення, що існують в Україні, 
не надають можливості навіть приблизно встановити кількість тих, 
хто сповідує іслам. У наукових дослідженнях та саморепрезанта-
ціях ісламських лідерів кількість мусульман визначається довільно 
в амплітуді від 90 тис. до 2 млн віруючих404. Науковці схильні до 
нижчих показників, тоді як ісламські лідери зазвичай завищують 
статистику. М. Якубович визначає ймовірний мінімум мусульман в 
Україні в межах 300–500 тис. осіб, з яких понад 200 тис. стано-
влять кримські татари і декілька десятків тисяч волзькі татари, що 
мешкають на Донбасі405. 

Брак достовірних статистичних даних стосується й кількості 
мусульман в Донецькій та Луганській областях. Донецький муфтій 
ДУМУ «Умма» Саїд Ісмагілов називає цифру від 30 до 70 тис. 
мусульман, які проживають на Донбасі406, а місцевий представник 
всеукраїнської громадської мусульманської організації «Альраїд» 
Хамза Іса, відповідно, подає цифру від 100 тис. до 200 тис. 
мусульман407.  

Із великими застереженнями можна зробити припущення 
щодо ймовірної кількості мусульман в Україні на підставі 
чисельності представників тих чи інших ентічних груп, що 
традиційно сповідують іслам. Згідно з прийнятим Держкомітетом 
статистики поділом таких етнічних груп в Україні налічується 
сорок. При тому кримські татари становили 57 % загальної 

                                                 
404 Див.: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ummainua. wordpress.com 
405 Yakubovych Mykhaylo. Islam and Muslims in Contemporary Ukraine: Common 

Backgrounds, Different Images / Mykhaylo Yakubovych // Religion, State & Society. – 
2010. – № 38:3. – P. 291–304; Якубович М. Ad fontes: ідеологічний ресурс україн-
ського ісламу /М. Якубович // Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії та 
прогнози / ред. А.В. Арістова. – К.: УАР, 2011. – С. 160. 

406 Мусульмани в Донбасі (інтерв’ю з муфтієм С. Ісмагіловим) (15.06.2012) // 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.islam.in.ua/5/ukr/full_articles/7241/ 
visibletype/1/ index.html 

407 В Донецкой области трудно подсчитать мусульман (28.04.2011) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ura.dn.ua/28.04.2011/ 
110433.html 
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кількості представників традиційно мусульманських народів 
України, а три найбільші етнічні групи (кримські татари, волзько-
уральські, вони ж казанські, вони ж волзькі татари або просто 
татари, а також азербайджанці) разом становили 84 %, перші ж 
п’ять груп (з урахуванням узбеків і турків) – майже 90 %408. 

У Донецькій області представників народів, що традиційно 
сповідують іслам, мешкало 36 тис., у Луганській – 15 тис. осіб409. 
Найчисельнішою в регіоні була етнічна група волзьких татар             
(у 1989 р. в Україні 87 тис. осіб, у 2001 р. – 73 тис.). 
Всеукраїнський перепис населення 2001 р. підтвердив традиційні 
ареали поселення волзьких татар: Донецька область (16 161 осіб), 
АР Крим (11 090), Луганська (8 543) та Херсонська області (5 353). 
Близькими за релігійними та культурними традиціями до волзьких 
татар є башкири (4 253 особи). В Донецькій області мешкала 
найчисленніша в Україні спільнота азербайджанців – із загальної 
кількості 45 176 осіб тут мешкало 8 075, а в Луганській області –             
3 123 осіб410. Переважна більшість турків-месхетинців (9–10 тис. 
осіб в Україні) компактно проживала на Донеччині, куди вони ма-
сово емігрували наприкінці 1980-х – початку 1990-х рр. внаслідок 
спалаху етнічних конфліктів на Кавказі411. Кількість арабів, згідно 
з переписом, становила 470 осіб у Донецьку та 212 у Луганську. 

Ще раз повторимо: при екстраполяції етнічності на релігійність 
неодмінно треба зважати на притаманні цій процедурі обмеження, 
адже некритична абсолютизація чи перебільшення взаємопов’яза-
ності релігійного та етнічного чинників виводить дослідника поза 
межі наукового дискурсу до царини ідеологій та міфів.  

З іншого боку, етнічність та релігійність на рівні самоіденти-
фікації особи далеко не завжди збігаються або ж релігія може 
виступати лінією поділу всередині певних етнічних спільнот, які 
стереотипно сприймаються як монорелігійні. Зокрема, у досліджу-
                                                 

408 Исламская идентичность в Украине / Богомолов А.В., Данилов С.И., Семи-
волос И.Н. и др. – Изд. 2-е, доп. – К.: ИД Стилос, 2006. – C. 16. 

409 Тут і далі: CD-видання «Національний склад населення України та його 
мовні ознаки за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року». – К., 2003. 

410 Исламская идентичность в Украине. – С. 17–25. 
411 Малиновская Е.Ф. Турки-месхетинцы в Украине: этносоциологический 

очерк / Е.Ф. Малиновская. – К.: Генеза, 2006. – 320 с. 
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ваній групі волзьких татар поряд із татарами-мусульманами існує 
постала на тій самій етнічній основі група татарів-кряшенів, що 
сповідують православ’я (аналогічно абхази і болгари поділені на 
мусульман і православних, араби Лівану й Палестини – мусульман 
і християн, серби – православних, католиків і мусульман-босняків, 
українці – православних і (греко-)католиків). Крім того, в іслам-
ських середовищах України відбуваються – хоча й різною мірою, 
але поступально – неуникненні процеси секуляризації, асиміляції з 
домінуючим неісламським соціополітичним і культурним контек-
стом, трансформації під дією глобалізаційних процесів. Такого 
роду процеси «розмивають» етнічні та релігійні ідентичності 
міноритарних груп на користь тих, що є ефективнішими з точки 
зору реалізації соціальних і політичних прав особи та особистих 
життєвих стратегій. 

Про ісламську спільноту в Україні – і на Донбасі, зокрема, – 
некоректно говорити в однині, оскільки вона складається з чималої 
кількості більших чи менших спільнот, які різняться за етнічним 
складом (як зазначалося, особливо відчутна вісь напруги між «міс-
цевим» та «арабським» ісламом, його локальною та супраетнічною, 
транснаціональною версіями), культурними традиціями (навіть 
всередині «місцевого» ісламу), віросповідними модифікаціями і 
неоднаковою мірою співвіднесення в різних групах усвідомлюваних 
релігійності та етнічності. Тож поняття ісламська спільнота, чи 
ісламська умма в українському контексті коректним буде вживати у 
множині – спільноти, умми, і лише умовно – в однині. 

Іслам в Україні представлений низкою конкуруючих релігій-
них центрів, серед яких найчисленнішими є такі: 

1) Духовне управління мусульман Криму (ДУМК), створене у 
1992 р., з центром у Сімферополі, об’єднувало станом на 2011 р. 
80,1 % від загальної кількості мусульманських організацій в 
Україні412. За етнічним складом члени ДУМК є переважно 
кримськими татарами. 

                                                 
412 Див.: Владыченко Л. Религиозная панорама Украины сегодня. Часть III. 

Этноконфессиональные образования, язычество (24.03.2011) [Электронный 
ресурс] / Л. Владыченко. – Режим доступа: http://www.religion.in.ua/main/ ana-
litica/8816-religioznaya-set-ukrainy-k-2011-godu-chast-iii-yetnokonfessionalnye-obra-
zovaniya-yazychestvo.html  
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2) Духовне управління мусульман України (ДУМУ, незмінний 
керівник – шейх Ахмед Тамім), створене 1992 р., з центром у 
Києві, станом на 2011 р. об’єднувало 9,1 % організацій мусульман 
України. Членами його є переважно вихідці з Кавказу (дагестанці, 
чеченці тощо), кримські та волзькі татари, а також представники 
нової імміграції – пакистанці, афганці, араби (ліванці, тунісці 
тощо)413. Керівник ДУМУ претендує на лідерство серед мусуль-
манських організацій країни, називаючи себе муфтієм України, що 
не визнається рештою мусульманських організацій у країні. 

3) Духовний центр мусульман України (ДЦМУ) з центром у 
Донецьку, що виник на базі зареєстрованого у 1994 р. Духовного 
центру незалежних мусульманських громад України. Станом на           
1 січня 2011 р. ДЦМУ об’єднував 1,9 % від загальної кількості 
організацій мусульман України414. Членами центру були переважно 
представники волзьких татар. 

4) Релігійне управління незалежних мусульманських громад 
Київський муфтіят (створений у 2007 р.). Членами муфтіяту є 
переважно волзькі, казанські татари. 

5) ДУМУ «Умма» (створене 2008 р., де-юре центр знаходиться 
у Києві). До складу цієї організації входять переважно араби 
(палестинці, йорданці), а також узбеки й невелика кількість ново-
навернених етнічних росіян та українців (кількість новонавернених 
становить максимум кілька сотень осіб415). Громади ДУМУ 
«Умма» функціонують переважно в Південно-Східному та 
Центральному регіонах України (Київ, Запоріжжя, Одеса, Сімфе-
рополь, Чернівці, Вінниця, Полтава, Харків, Дніпропетровськ), а 
також у Донецькій (Донецьк, Сніжне, Костянтинівка) та Луган-
ській (Луганськ, Стаханів) областях416. Станом на березень 2013 р. 
до ДУМУ «Умма» входили 25 громад із 15 регіонів України.              

                                                 
413 Див.: Сайт ДУМУ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.islamyat. org/russian/aboutus. htm 
414 Владыченко Л. Религиозная панорама Украины сегодня Часть III. Этно-

конфессиональные образования, язычество (24.03.2011) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.religion.in.ua/main/analitica/8816-religioznaya-set-uk-
rainy-k-2011-godu-chast-iii-yetnokonfessionalnye-obrazovaniya-yazychestvo.html  

415 Исламская идентичность в Украине. – С. 14. 
416 Див.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.um-

mainua.wordpress.com 
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У керівництві ДУМУ «Умма» переважають представники Доне-
цького регіону (голова – колишній керівник громади «Ісламський 
центр» у Донецьку Іслям Гімадутин, заступник голови – колишній 
керівник громади «Дуслик» у Донецьку Рустам Хуснутдинов, 
незмінний муфтій ДУМУ «Умма» – Саїд Ісмагілов із Донецька, і 
лише заступник муфтія шейх Імад Абу Ар-Рубб належить до 
Одеського ісламського культурного центру) 417. 

6) 11 громад мусульман намагаються інституалізувати себе як 
Всеукраїнське духовне управління мусульман «Єднання». 

7) Можливо, найпомітнішим за своєю активністю серед 
організацій мусульман України – є «Альраїд» (створений як 
громадська організація у 1997 р. під назвою «Арраїд»), який дослід-
ники відносять до «інноваційного типу ісламських організацій». 
«Альраїд» є парасольковою організацією для різноманітних 
мусульманських спільнот України. У своїй діяльності він прагне 
долати регіональні, етнічні, культурні бар’єри, пропагаючи супра-
етнічну ісламську ідентичність. З огляду на динамізм та новизну 
підходів у розвитку «Альраїду» дослідники припускають, що 
«єдиною причиною, яка стимулює такий розвиток, може бути 
виникнення потужної міжнародної спонсорської організації з чітко 
сформульованою програмою, що передбачає саме такі кроки і яка 
має засоби на їхню підтримку» 418. 

До стрімкого зростання кількості населення України, що 
сповідує іслам, спричинилася, насамперед, масова стихійна 
міграція кримськотатарського населення з місць примусової 
депортації. Вона розпочалася після скасування у 1989 р. 
дискримінаційної заборони на повернення татар до історичної 
батьківщини в Криму і посилилася після проголошення на поч. 
1990-х рр. урядом України заходів на підтримку репатріації 
представників кримськотатарського народу. У 2001 р. кількість 
кримських татар в Україні становила 248 193 осіб, абсолютна 
більшість яких проживала в Криму (близько 245 тис. осіб)419. У 
Донецькій області збереглася кримськотатарська мусульманська 
громада у с. Гранітне, що складається із тих татар, яким у радян-

                                                 
417 Состоялся третий отчетно-выборный съезд ДУМУ «Умма» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://islamdnua.wordpress.com/2013/03/03/2471/ 
418 Исламская идентичность в Украине. – С. 43–48. 
419 Там само. – С. 16. 



   Релігійний чинник етнополітичних процесів на Донбасі...  246 

ські часи було заборонено переїжджати до Криму на постійне 
місцепроживання. 

Набагато повільніше, порівняно з кримськими татарами, 
відбувалося в незалежній Україні формування релігійних 
структур волзьких татар. Волзькі татари традиційно проживають 
на території сучасної Донеччини, Луганщини, Харківщини, а 
також у деяких містах Східної та Центральної України, де вони 
опинилися внаслідок примусової/вимушеної трудової міграції з 
російського Поволжжя (переважно Пензенської губернії) під час 
розгортання промислового освоєння Донбасу в другій половині 
XIX ст. – 30-х рр. XX ст.  

Під тиском процесів форсованої індустріалізації та 
пов’язаних із нею модернізаційних та урбанізаційних процесів, а 
також радянської політики державного атеїзму релігійний чинник 
у самоусвідомленні волзьких татар доволі маргіналізувався. Іслам 
сприймається у цьому середовищі переважно як елемент 
етнокультурної, а не релігійної ідентичності. Представник 
«Альраїду» в регіоні Х. Іса констатував, що «багато хто, на жаль, 
не вважає себе мусульманином, але при цьому у багатьох з них 
мусульманські ім’я та прізвища. І, навпаки, прізвище, ім’я не 
мусульманські, але особа заявляє, що є татарином. Це питання 
асиміляції»420. Дослідники зазначали, що саме «наявність серед 
волгоуральських татар Донбасу групи впливових бізнесменів 
становить один із факторів збереження громадою свого місця на 
етноконфесійній карті України»421. 

Динаміка зростання кількості громад мусульман у регіоні є 
невисокою. Якщо в цілому в Україні з 1992 р. по 1997 р. кількість 
громад мусульман зросла, відповідно, з 32 до 236 одиниць, то в 
Донецькій області цей «приріст» був таким: 1 громада у 1992 р. і 8 
у 1997 р. У Луганській області упродовж тих самих років не 
існувало жодної зареєстрованої мусульманської громади. Першою 
громадою, яка набула статусу юридичної особи у жовтні 1997 р., 
стала відновлена громада «Берлекс» у м. Красний Луч, де до 
початку радянсько-німецької війни 1941–1945 рр. діяла мусу-

                                                 
420 В Донецкой области трудно подсчитать мусульман (28.04.2011) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.ura.dn.ua/28.04.2011/ 110433.html 
421 Исламская идентичность в Украине. – С. 17. 
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льманська громада у складі близько 100 осіб. У 2003 р. громади 
Луганська об’єдналися, утворивши Головне управління мусуль-
манських громад Луганська422. 

Нова хвиля ісламської міграції – від часу проголошення неза-
лежності України – представлена в регіоні переважно вихідцями з 
Кавказу та Середньої Азії. 

У таблицях 10 та 11 наведені дані Державного управління у 
справах релігій за 2007–2012 рр., що ілюструють динаміку 
розвитку організаційних структур і релігійних громад мусульман 
Донбасу, забезпеченість громад духовенством, кількість навча-
льних закладів і недільних шкіл, стан забезпеченості культовими 
спорудами423. На початок 2012 р. в Донецькій області фунціону-
вала 31 мусульманська громада, Луганській – 13. 

Серед наведених даних привертає увагу факт оренди 
переважною кількістю мусульманських громад будівель для 
їхнього використання як мечетей. Власними силами будівництво 
майже не велося через нечисленність громад та відсутність 
внутрішніх ресурсів для такого роду діяльності. Новозбудовані 
мечеті поставали переважно завдяки матеріальній допомозі з боку 
арабських країн і Туреччини. Мечеть у Маріуполі побудовано за 
допомоги Туреччини, Луганську – переважно Кувейту. Спон-
сором Донецької соборної мечеті виступив Р. Ахметов424, який у 
той час активно спонсорував розвиток ісламу в регіоні. 
Мусульманські засоби інформації були представлені переважно 
інтернет-ресурсами, а не друкованими виданнями425. Місцевими 
мусульманами мінімально приділялася увага розвитку системи 
духовної освіти та підготовки кадрів у межах України. 

                                                 
422 Форостюк О. Луганщина релігійна / О. Форостюк // Релігійна панорама. – 

2010. – № 11. – С. 64. 
423 Див.: Козловський І.А. Своєрідність розвитку ісламського фактора в 

умовах Донецького регіону // Религиозная палитра Донецкой области: справочник 
религиозных организаций. – С. 168–170. 

424 Мусульмани в Донбасі (інтерв’ю з муфтієм Саїдом Ісмагіловим) (15.06.2012) 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.islam.in.ua/ 5/ukr/full_articles/7241/ 
visibletype/1/index.html; Східні ворота Луганська (1.07.2010)  [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.islam.in.ua/5/ukr/full_ articles/5812/visibletype/1/index.html 

425 Див.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.islam.in.ua/; 
http://www.ummainua.wordpress.com; http://www.islam.com.ua; http://www.arraid.org; 
http://www.gazeta.arraid.org; www.quran.org.ua 
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Моніторинг подій і процесів, що відбувалися в ісламських 
середовищах регіону, дозволяв місцевим органам влади при-
пускати, що станом на 2011 р. ними було практично вичерпано 
потенціал формування нових громад і зростання426. 

Навряд чи такі припущення враховували високу динаміку 
практично неконтрольованих міграційних процесів у регіоні, 
мережеве зростання різноманітних структур, спрямованих на 
задоволення нерелігійних потреб мусульман, але в основу ство-
рення й функціонування яких було покладено принципи ісламу, 
зростання самоорганізації мусульманських середовищ, виникнення 
солідарної поведінки. В регіоні також розпочався процес 
формування інфраструктури, зорієнтованої на потреби віруючих та 
представників ісламської культури, надання взаємопослуг. У 
Донецьку для місцевих мусульман було відкрито два спеціалізо-
вані магазини з халяльною продукцією (включає в себе вироблені 
згідно з приписами ісламу основні види м’яса птиці, яловичину та 
баранину), чотири халяльні кафе, інтернет-магазин, у якому згідно 
з вимогами ісламу не продаються алкоголь та тютюнові вироби, 
магазин традиційного мусульманського одягу, виготовленого в 
Криму та Туреччині. Виробництво халяльної продукції поволі 
мало б сформувати в регіоні окремий ринковий сегмент (як, 
наприклад, у країнах Західної Європи з високою присутністю 
мігрантів-мусульман), заповнивши існуючу на сьогодні в Україні 
нішу якісних харчових продуктів за помірними цінами. 

Через релігійні сайти місцеві спеціалісти-мусульмани пропо-
нували одновірцям послуги, реалізуючи автаркічне гасло «свій до 
свого по своє». Діапазон пропозицій на регіональному мусульман-
ському ринку послуг на початок 2014 р. залишався неструктуро-
ваним, видавався досить спонтанним й хаотичним – від 
декорування мечетей та виконання проектних будівельних робіт до 
комп’ютерного обслуговування, вантажоперевезення, сантехніч-
них робіт, психологічної підтримки та медицинських послуг427.  

Осердя більшості мусульманських громад волзьких татар на 
Донеччині та Луганщині (а також точково Вінничині, Херсонщині 

                                                 
426 Інформаційний звіт. Луганська область. 2011 р. – С. 11. 
427 Див.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://islamdnua.word-

press.com/объявления 



Розділ 4. Релігійна складова етнополітичних процесів...        

 
253 

та Харківщині) становить Духовний центр мусульман України, 
заснований у 1994 р. у Сімферополі шляхом об’єднання 10 регіо-
нальних громад. Засновником ДЦМУ виступив Ахать Брагін, один 
з найвпливовіших тогочасних донецьких бізнесменів і криміна-
льний авторитет (типове поєднання для періоду початкового 
накопичення капіталу й перерозподілу державної власності до 
приватних рук після проголошення незалежності України), 
власник футбольного клубу «Шахтар», якого було забито на 
смерть під час третього замаху на його життя у 1995 р. (бізнес          
А. Брагіна перейшов переважно до рук Ріната Ахметова, так само 
як і футбольний клуб «Шахтар», президентом якого Р. Ахметов 
став у 1996 р.428). Місцерозташуванням керівного органу ДЦМУ 
став Донецьк, першим муфтієм було обрано Айсу Хаметова, 
головою президії – Рашида Брагіна (родича А. Брагіна). 

З квітня 2000 р. до січня 2004 р. головою і муфтієм ДЦМУ був 
С. Мухамедзянов, якого змінив Р. Абдікєєв429. (Треба зазначити, 
що від часу, коли у 1831 р. в Російській імперії постало Таврійське 
духовне магометанське правління, мусульмани України та решти 
країн пострадянського простору успадкували таку форму організа-
ційного устрою, як муфтіят на чолі з муфтієм, який обирається 
громадою на певний термін)430. 

До кола діяльності ДЦМУ як релігійної організації входить 
розвиток контактів з одновірцями за межами України (насамперед, у 
Росії), організація паломництв до мусульманських святинь у Мецці 
та Медині, відзначення ісламських свят (Рамазан-Байрам, Курбан-
Байрам, іфтари тощо), благодійницька діяльність. ДЦМУ має 
недільну школу (з російською мовою викладання) при соборній 

                                                 
428 Сайт http://argumentua.com/ систематично друкує журналістські 

розслідування стосовно лідерів кримінальних та кримінально-економічно-
політичних угруповань Донбасу та їхньої діяльності від часу проголошення 
незалежності України. 

429 Виконання обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства 
в Раді Європи / Зб. матеріалів Круглого столу Державного департаменту у справах 
релігій. – К.: Вид-во «Світ Знань», 2006. – С. 66. 

430 Якубович М. Ислам в Украине: проблемы развития общин (24.01.2012) 
[Электронный ресурс] / М. Якубович. – Режим доступа: 
http://www.religions.unian.net/islam/599074-islam-v-ukraine-problemyirazvitiya-
obschin.htlm 
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мечеті Ахать у Донецьку. Керівництво ДЦМУ проводило політику 
на відмову від співпраці з закордонними мусульманськими 
організаціями, оскільки вважало надмірним вплив арабських 
моделей ісламу на Донеччині431. 

На базі ДЦМУ було засновано Донецький обласний культурний 
центр ісламу та Український ісламський університет (м. Київ), який 
у 1999–2001 рр. готував кадри імамів-хатибів (кількість студентів 
сягала 100 осіб) і відіграв певну роль в інституційному оформленні 
ісламу в середовищі волзьких татар. Ісламський університет 
припинив існування через три роки після відкриття (програма 
навчання була розрахована на чотири роки) за браком фінансування 
з боку «Альраїду» (арабські спонсори). Остаточно зіпсувала відно-
сини між спонсорами проекту і місцевою громадою вимога з боку 
спонсорів зареєструвати на їхнє ім’я основні об’єкти нерухомості – 
будівлі університету432. 

Законодавство України забороняє релігійним організаціям 
брати участь у політичній діяльності. Але ДЦМУ став одним з 
інструментів регіональної бізнесової верхівки, що стрімко збага-
чувалася, у боротьбі, з одного боку, за доступ до політичного 
ресурсу на загальнодержавному рівні, а з другого, за монополіза-
цію впливу в мусульманському середовищі України (насамперед, 
шляхом протистояння з кількісно домінуючим кримськотатар-
ським меджлісом і надання підтримки опонентам М. Джемільова). 
Виникнення, так само як і зникнення з політичного поля України 
цього політичного мусульманського проекту преса пов’язувала з 
іменем мультимільярдера Р. Ахметова. 

Отож, восени 1997 р. при ДЦМУ було створено і зареєстро-
вано в Міністерстві юстиції Партію мусульман України (ПМУ) на 
чолі з Р. Брагіним. При заснуванні керівництво ПМУ окреслило 
ідеологічні засади партії як такі, що випливають з політичних 
принципів ісламу. Необхідність запровадження релігійного 
чинника до політики Р. Брагін та його перший заступник І. Баши-
                                                 

431 Хазир-Огли Т. Євроіслам і мусульманські спільноти України 
(19.07.2012) [Електронний ресурс] / Т. Хазир-Огли. – Режим доступу: 
www.historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/334-khazyr-ohly-tetiana-evroislam-
i-musulmanski-spilnoty-ukrainy 

432 Исламская идентичность в Украине. – С. 82–83. 
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ров пояснювали, ігноруючи конституційні норми, так: «Кількісно 
нечисленні конфесії України, в тому числі Іслам, пов’язані з полі-
тикою. Це знаходить свій вияв як в існуванні релігійно-політичних 
організацій, так і участі духовенства в політиці. Звернення Ісламу 
до політики ґрунтується на початковій єдності в Ісламі духовного і 
світського первнів. […] ідея єдності Ісламу і політики працює у 
суспільній свідомості. Ця формула залишається однією із засад 
політичної культури мусульманського світу»433. 

Керівництво Партії мусульман України доводило, що поняття 
«фундаменталізм» та «ісламізм» (так само, як і явища, що за ними 
стоять) не містять негативних конотацій. «Фундаменталізм» 
пояснювався ними як явище ідеологічне, спрямоване на «віднов-
лення початкових цінностей ісламу», «форма самоствердження 
ісламу як соціокультурної системи». «Ісламізм» проголошувався 
політичним виявом ісламу: «Під ісламізмом розуміється діяльність 
ісламських політичних організацій, таких як ПМУ». «Процес 
політизації розвивається за власною внутрішньою логікою. Мусуль-
манські організації активізуються напередодні президентських 
виборів. Чимало партій прагнуть використовувати мусульман у 
власних політичних інтересах. Хвиля політичної активності 
мусульман зумовлена об’єктивними та суб’єктивними причинами, 
переважанням розрахунку і бажанням досягти певних цілей. ПМУ 
здатна відіграти консолідуючу роль. Однією з найважливіших її 
програмних цілей є об’єднання усіх мусульманських організацій в 
єдину асоціацію. При цьому треба зазначити, що ПМУ є не 
релігійною, а політичною організацією, яка ввела Іслам до 
ідеологічного простору»434. 

Лідери Партії мусульман України наголошували на «консоліду-
ючій ролі» партії, оскільки остання бачилася ними – а також 
олігархами й політиками, які стояли за цим проектом – структурою, 
що мала поглинути решту мусульманських організацій в Україні й 

                                                 
433 Брагин Р.Е. Партия мусульман Украины. Политические основы Ислама 

(сайт недоступний; останній доступ 5.10.2012) [Електронный ресурс] / Р.Е. Бра-
гин, И.Х. Баширов. – Режим доступа: www.iai.donetsk.ua/_u/iai/dtp/CONF/5/ 
1_sec_html/sla4.htm 

434 Там само. 
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«стати провідною політичною організацією з ідеологією Ісламу»435. 
Закономірно, що відносини донецького ісламського центру з 
меджлісом у Криму набули конкурентного та конфліктного 
характеру через намагання донецької групи монополізувати вплив у 
середовищі кримських татар-мусульман на Кримському півострові. 
ПМУ заблокувала спроби створення аналогічної політичної іслам-
ської організації-конкурента у Запоріжжі. 

Партія мусульман України брала участь у парламентських 
виборах 1998 р., під час президентських виборів 1999 р. вона під-
тримала кандидатуру чинного тоді президента – Л. Кучму. За 
словами Р. Брагіна, під час парламентських виборів 1998 р. партія 
лише в Криму набрала 16 тис. голосів на свою підтримку. 

Під час президентських виборів 2004 р. партія повним 
складом увійшла до лав Партії регіонів, надаючи підтримку 
кандидату в президенти В. Януковичу. Це відбулось у грудні 
2005 р. на V з’їзді ПМУ, коли 370 делегатів із 17 регіонів України 
ухвалили рішення про саморозпуск партії (шляхом ліквідації) і 
вступ повним складом до лав Партії регіонів. Прес-служба Партії 
регіонів (на той час Р. Ахметов посідав сьоме місце у списку ПР) 
з цього приводу оприлюднила таку заяву: «На думку Партії 
мусульман України, усі виборці, які тверезо мислять, усвідомили 
небезпеку «помаранчевих» пріоритетів для України, готові взяти 
повноцінну участь у наступних виборах до парламенту і місцевих 
рад задля перемоги Партії регіонів, яка зможе покращити життя 
усіх і кожного, в регіоні та країні»436. Під час парламентських 
виборів 2006 р. члени ПМУ увійшли до списків кандидатів у 
народні депутати від Партії регіонів. 

Партія мусульман України не висувала своїх кандидатів на 
президентських виборах 2004 р. та 2010 р. Вона самостійно не 
брала участі у виборах до Верховної Ради України у 2002, 2006 та 

                                                 
435 Брагин Р.Е. Партия мусульман Украины. Политические основы Ислама 

[Електронный ресурс]. 
436 Партия мусульман в полном составе вступила в Партию регионов 

(20.12.2005) (сайт недоступний; останній доступ 5.10.2012) [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.otechestvo.org.ua/main/ 200512/2017.htm; 
партия донецких татар в полном составе вступила в партию регионов 
(20.12.2005) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://obkom.net.ua/ 
news/2005-12-20/1110.shtml 
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позачергових 2007 років. На підставі ч. 6 ст. 11 Закону «Про 
політичні партії України» у частині невиконання вимог з реєстрації 
обласних, міських та районних організацій у більшості областей 
України, місті Києві, Севастополі та АРК Крим, а також з 
урахуванням того, що зазначена політична сила не брала участі у 
президентських та парламентських виборах упродовж десяти 
років, Міністерство юстиції України у листопаді 2011 р. анулювало 
свідоцтво про реєстрацію ПМУ. 

Представник ДУМУ «Умма» в Донецьку С. Ісмагілов 
зазначав з приводу феномену ПМУ, що «мусульмани дуже багато 
очікували від цієї партії, […] вони розраховували, що зможуть з її 
допомогою боротися за свої права». Проте конкретних прикладів 
специфічних прав, за які треба окремо боротися сàме мусуль-
манам, він не навів, обмежившися констатацією необхідності 
надання жінкам-мусульманкам дозволу на фотографування для 
документів із покритою головою437. 

Коротка історія виникнення і зникнення з політичного простору 
України Партії мусульман унаочнює технологію інструменталізації 
релігійного чинника у маніпуляційних та мобілізаційних цілях у 
боротьбі нових бізнес-еліт за доступ до політичного ресурсу і вихід 
регіональних правлячих груп на загальнонаціональний рівень. 
Українському суспільству більш відомі перипетії такого роду 
інструменталізації релігії у православному середовищі. Політтехно-
логія донецької регіональної верхівки з використання ісламського 
чинника у боротьбі за владу, по суті, аналогічна. Закономірно, що 
політичний іслам у його регіональному донецькому варіанті як 
явище інструментальне зійшов з політичної арени щойно його 
політичні та бізнесові замовники, закріпившись на загальнонаціо-
нальному рівні, перестали відчувати у ньому потребу. 

Вище побіжно згадувалося про наявну всередині ісламської 
умми в Україні внутрішню напругу, коли у боротьбі за лідерство 
лінії поділів проходять переважно за інституційною, ідеологічною, 
віровчительною, культурною, етнічною ознаками. З приводу 
необхідності подолання протистоянь всередині ісламського сере-

                                                 
437 Мусульмани в Донбасі (інтерв’ю з муфтієм С. Ісмагіловим) (15.06.2012) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.islam.in.ua/5/ukr/ 
fullarticles/7241/visibletype/ 1/index.html 
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довища України представник Донецької організації «АльАмаль»           
С. Ісмагілов зауважував, що «сьогодні особливо актуальним є знайти 
шляхи взаємопорозуміння усім мусульманським громадам, духовним 
центрам та управлінням, аби Україна залишалася стабільною та 
гармонійною державою»438. Однак він же, очоливши громаду 
«Дуслик» у Донецьку, став виступати за есклюзивну модель ісламу: 
«Іслам є релігійною системою, а всі інші нашарування, які не 
відповідають коранічним нормам, не слід вважати мусульманською 
традицією. Іслам залишається незмінним незалежно від території 
розселення мусульман, місцевих звичаїв чи традицій»439. 

 У Донецькій області станом на 4 травня 2012 р. мусульман-
ські громади розподілялися між провідними ісламськими центрами 
так: ДЦМУ – 9 громад, ДУМУ – 9, мусульмани (незалежні) – 10, 
ДУМУ «Умма» – 3, Київський муфтіят – 1440. У Луганській 
області, згідно з даними обласного управління у справах релігій 
станом на 1 січня 2012 р. до ДЦМУ належало 7 громад і ще 4 гро-
мади мали статус незалежних.  

Напруга у міжісламських відносинах на Донеччині проду-
кувалася по лініях ДУМУ – ДЦМУ, «Альраїд» – ДЦМУ, ДУМУ – 
«Альраїд». Основну причину протистояння становила боротьба 
ісламських провідників за лідерство на регіональному та центра-
льному рівнях. Керівництво ДУМУ сповідує хабашитський суфізм 
у шафіїтській інтерпретації. Підпорядковані ДУМУ громади діють 
у містах Донецьку, Слов’янську, Артемівську, Артемівському 
районі тощо і об’єднують переважно турків-месхетинців, а також 
місцевих кримських татар. Водночас, відносини між громадами 
турків-месхетинців та ДУМУ не були безпроблемними. Громади 
турків-месхетинців тяжіли до створення власного незалежного 
духовного центру, розраховуючи на підтримку з боку ісламських 

                                                 
438 Ісмагілов С. Толерантність як засадничий принцип християнсько-мусу-

льманських відносин. – C. 64. 
439 Хазир-Огли Т. Євроіслам і мусульманські спільноти України (19.07.2012)  

[Електронний ресурс].  
440 Довідка про релігійну мережу Донецької області станом на 4 травня 2012 р. 

Відділ у справах релігій головного управління взаємодії з громадськістю та у 
справах національностей і релігій Донецької облдержадміністрації [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.donoda.gov.ua/main/ua/publication/print/ 
6705.htm 
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організацій Туреччини. Зростала в Донецькій області активність 
громад, що перебували у підпорядкуванні ДУМУ «Умма»441. 

На Донбасі вплив «Альраїду», за даними цієї організації, поши-
рювався на громади і мечеті в Донецькій (Донецьк, Горлівка, 
Макіївка, Сніжне, Торез, Шахтарськ, Константинівка) та Луганській 
(Луганськ, Антрацит, Алчевськ, Брянка, Красний Луч, Ровеньки, 
Свердловськ, Сєверодонецьк, Стаханів) областях442. За словами 
голови правління мусульманської організації «Салам» С. Рашидова, 
у Луганську при соборній мечеті працював «ісламський культурний 
центр, бібліотека, курси вивчення східної культури й арабської 
мови. Тут іноземці вивчають російську мову, а діти навчаються 
читати Коран і вивчають арабське письмо. Все це бескоштовно»443. 
«Альраїд» також виступав спонсором (арабські кошти) будівництва 
мечетей у кількох населених пунктах Донбасу444. 

І ДУМУ, і «Альраїд», за висновками О. Богомолова, не є 
самостійними у своїй діяльності організаціями, на відміну від 
волзько-татарського ДЦМУ. Обидві зазначені організації «є лише 
продовженням ієрархічних структур, верхівки яких знаходяться не 
лише за межами країни, а, до великої міри, й поза межами мен-
тального обрію переважаючої кількості українських мусульман. 
Вони просто не здатні критично оцінити роль, значення і зміст цих 
структур на тлі процесів, що відбуваються в ісламському світі»445. 

У віросповідному відношенні абсолютна більшість предста-
вників ісламської умми в Україні сповідує іслам у його сунітській 
редакції. Близько сотні незалежних мусульманських громад 
дотримуються різних напрямів шиїзму, що їх сповідують 
нечисленні мігранти та студенти, які здобувають освіту в Україні, 
з півдня Іраку, поодинокі представники кавказьких народів 
(лезгіни, тати, дагестанці), які дисперсно розселені територією 
                                                 

441 Луковенко І.Г. Донеччина релігійна: історія і сучасність / І.Г. Луковенко // 
Релігійна панорама. – 2010. – № 2. – С. 75. 

442 Див.: сайт «Ислам в Донбассе»: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.islamdnua.wordpress.com. 

443 Східні ворота Луганська (1.07.2010) [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.islam.in.ua.5.ukr.full_articles/5812/visibletype/1/index.html 

444 Исламская идентичность в Украине. – C. 34. 
445 Там само. – С. – 124. 
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України. Існують в Україні прихильники салафітського руху або 
організації «ХізбутТахрір».  

Реальний виклик стабільності в регіоні містило посилення 
боротьби за лідерство всередині ісламської умми між різними 
духовними центрами, що нерідко супроводжувалося політичними 
звинуваченнями конкурента у схильності до «тероризму», 
«екстремізму», «фундаменталізму» тощо446. Проте, хоча ісламські 
структури й різняться між собою, і подеколи досить глибоко, однак 
усіх їх єднає настанова на ісламізацію, що за певних обставин 
може бути достатньою підставою для спільних дій не тільки «за», 
але й «проти». Під ісламізацією розуміється запровадження 
ісламського порядку та шаріатського права, за що виступають 
прибічники салафізму, ваххабізму та фундаменталісти. 

Ісламські спільноти України різняться між собою за харак-
тером зовнішньополітичних орієнтацій. У середовищі кримських 
татар і турків-месхетинців вектор симпатій тяжіє до Туреччини. 
Для мігрантів з країн Близького Сходу світоглядні орієнтири 
визначаються політичними процесами в арабських країнах. Kорені 
виникнення та фінансування ДУМУ та «Арраїда» також сягають 
мусульманських країн арабського Сходу. 

ДЦМУ чутливий до вливів з боку мусульманських організацій 
Російської Федерації. Для більшості українських волзьких татар, 
мігрантів та біженців з Кавказького регіону центром тяжіння також 
залишається Російська Федерація, уряд якої проводить активну 
зовнішню політику із творення «єдиного мусульманського 
простору» на пострадянських теренах447. Така політика РФ поси-
лилася після анексії Криму та де-факто окупації частини території 
українського Донбасу. 

                                                 
446 Див.: Шейх Ахмед Тамим. Терроризм и глобализация / А. Тамім // Актуальні 

питання міжконфесійних взаємовідносин в Україні. Зб. наук. матеріалів. – К.: 
Державний департамент у справах релігій, Національний педагогічний інститут          
ім. М.П. Драгоманова, Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН 
України, 2005. – С. 93–96; Маєвська Л.Б. Міжнародні зв’язки Духовного управління 
мусульман України / Л.Б. Маєвська. – Там само. – С. 137–143. 

447 Кирюшко М. Актуальність модернізації політики держави щодо релігії та 
релігійних організацій в Україні (на прикладі ісламських інститутів) / М.І. Ки-
рюшко // Наукові Записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2012. – № 1. – 
С. 214–215. 
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Аналіз тенденцій розвитку у цих середовищах у регіоні 
неможливий без врахування процесів в ісламі в Росії, які знаходять 
й надалі знаходитимуть своє відлуння у відповідних українських 
мусульманських групах. 

Зокрема, для Росії традиційними є два типи ісламу, що зазвичай 
визначаються за територіальною ознакою – татаро-башкирський і 
кавказький. Однак географія ісламу в Російській Федерації 
динамічно змінюється за рахунок масової міграції мусульманського 
населення, в тому числі й до порубіжних з Україною південних 
районів Росії: Ростовської області, Краснодарського краю, Ставро-
полля. Представник російського Фонду Карнегі О. Малашенко 
називає приблизну цифру у 26–30 % мусульман серед населення 
Ставропольського краю, 20 % – Краснодарського краю (при тому 
треба зважати на те, що Краснодарський край до сьогодні 
залишається епіцентром російського шовінізму в РФ. – Н.К.), понад 
10 % – Ростовської області. Він також привертає увагу до розгор-
тання, з одного боку, процесу витіснення з південного регіону вглиб 
центральних районів Росії слов’янського населення мусульман-
ським, а з другого, посилення в регіоні радикальних форм ісламу, 
зокрема, салафізму. 

Крім того, до традиційних типів ісламу в Росії додався новий – 
середньоазійський, представлений кількамільйонною міграцією з 
пострадянських країн Середньої Азії до РФ; у цьому середовищі 
знайшли сприятливий ґрунт для прищеплення й розвитку ради-
кальні ідеї ваххабізму448. Іслам останнього типу ще не проявив себе 
в Україні процесом структуризації, але імпліцитно він присутній у 
середовищі мігрантів з Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, 
які заповнили нішу з постачання східних продуктів споживання на 
міських ринках України. Не виключено, що в цих мігрантських 
середовищах, подібно до Росії, ісламська етноконфесійна іденти-
чність витіснятиме «чисту» етнічну й слугуватиме чинником 
етносоціальної консолідації мігрантів та засобом виживання за умов 
відчуження від соціально-економічних ресурсів.  

                                                 
448 Малашенко А. Ислам для мигрантов средство выживания (1.02.2013) 

[Электронный ресурс] / А. Малашенко. – Режим доступа: http://www.regnum.ru/ 
news/1620375.html; Idem. The Dynamics of Russian Islam (Feb. 1, 2013) [Электронный 
ресурс] / А. Малашенко. – Режим доступа: http://www.carnegie.ru/publica-
tions/?fa=50811# 
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Усім напрямам ісламу в Росії притаманна тенденція до 
радикалізації. Якщо раніше епіцентром радикалізму в країні 
виступав Кавказький регіон, то на сьогодні дослідники конста-
тують його поширення на нових територіях – Башкортастану й 
Татарстану449, з мусульманськими організаціями яких українські 
мусульмани Донбасу підтримують тісні контакти. 

Отож, ісламське середовище Донбасу було неоднорідним за 
етнічним складом громад, культурними традиціями їхніх членів, 
мовними практиками, сповідуваними варіантами ісламу, а також 
етнополітичними орієнтаціями. Це середовище було представлене 
рядом організаційних центрів, провідне становище серед яких 
посідав ДЦМУ, який конкурував у боротьбі за лідерство в регіоні з 
ДУМУ та «Арраїдом». Водночас, ісламська умма на Донбасі була 
явищем динамічним. Мігрантські потоки мусульманського насе-
лення з Росії, Кавказького регіону, країн Середньої Азії формували 
підґрунтя для виникнення нових ісламських структур, а радикалі-
зовані форми ісламу, що вже обійняв свою нішу в геополітичному 
проторі, не обійдуть стороною Україну. 

Ісламське середовище Донбасу не є винятком у практиці 
регіонального політичного класу з мобілізації та інструменталізації 
релігійного чинника у корпоративних інтересах, що ілюструє полі-
тичний проект місцевого олігархату зі створення Партії мусульман 
України. 

Водночас немає підстав виключати можливість використання 
ісламу як каналу політичного та інших впливів з боку регіональних 
ісламських центрів, зорієнтованих на зарубіжні ісламські структури 
й фінансово від них залежних. 

До радикалізації ісламські громади підштовхували націоналіс-
тичні політичні сили в Україні, такі як ВО «Свобода». У заявах цієї 
партії поняття «мусульманин» та «мігрант» ототожнювалися й уза-
гальнювалися в образ «агресивного іноземця». В одній із листівок, 
поширених цією партією у Хмельницькому на знак протесту проти 
можливого будівництва в місті мечеті, ВО «Свобода» вдавалося до 
такої риторики: «Будівництво мечеті в Хмельницькому стане 

                                                 
449 Кто истинные друзья мусульман России? М. Смирнов и Р. Силантьев 

беседуют о проблемах современного российского ислама (30.11.2012) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.religio.ru/journal/18625 
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магнітом для нашестя нелегальних мігрантів […] Мусульманська 
окупація загрожує Україні […] ми не допустимо цього! Не будемо 
спокійно дивитися, як на місці християнських церков будуються 
мечеті. Ми повинні захистити українську християнську культуру і 
наших дітей від агресії з боку мусульман-іноземців. Ми пам’ята-
ємо подвиги козаків, які зі зброєю в руках захищали нашу землю 
від бусурманів, які століттями спустошували українську землю й 
гнали людей у неволю. Тепер настав час сказати тверде “Ні”». Під 
тиском націоналістів міська влада відмовила мусульманській 
громаді у відведенні земельної ділянки для будівництва мечеті. 
Подібного роду кампанії організовувалися ВО «Свобода» в інших 
містах, зокрема й Луганську450. 

Попри етнокультурну, мовну, конфесійну строкатість ісламу 
в Україні та конкурентну боротьбу між його іституціоналізо-
ваними репрезентантами можна з впевненістю стверджувати, що 
міжетнічна та міжконфесійна мусульманська солідарність може 
поставати у цьому середовищі лише внаслідок некомпетентної 
політики влади. Викликом вітчизняному державному управлінню 
в галузі етнополітики, свободи совісті та віросповідання буде 
завдання з недопущення групових ізоляцій мусульманських 
спільнот, вжиття заходів на випередження використання етнічни-
ми та релігійними антерпренерами різного роду мобілізаційних 
технологій, формування у цьому середовищі громадянських 
лояльностей до країни проживання та інклюзивних ідентичностей 
задля інеграції сповідників ісламу в ширший соціально-політи-
чний контекст, відкриття перед ними нових можливостей в 
індивідуальних життєвих стратегіях і групових цілях, що разом 
узяте поєднує завдання етнополітичного менеджменту із 
соціально-економічним розвитком/реформуванням країни. 

Після розв’язання Росією війни на Донбасі окупаційна влада на 
непідконтрольній Україні території взяла курс, згідно з інформацією 
всеукраїнської громадської організаіцї Український центр ісламо-
знавства, на творення нової, паралельної до вже існуючих ісламської 
організації – «Духовного управління мусульман ДНР» з метою 

                                                 
450 Лихачев В. Исламофобия в Украине: новые тенденции (8.09.2011) 

[Электронный ресурс] / В. Лихачев. – Режим доступа: www.eajc.org/page18/news 
25628.html 
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розірвання з’язків ісламських структур регіону з Україною, приду-
шення у цьому середовищі проукраїнських лояльностей451. За 
інформацією муфтія С. Ісмагілова станом на грудень 2014 р. на 
окупованій території продовжували працювати імами в 13 містах452. 

 
Нові релігійні організації та рухи 

 
Нові релігійні організації та рухи на Донбасі творили вкрай 

розмаїте й неоднорідне тло. Вони були представленими               
1) неоорієнтальними релігійними спільнотами, 2) синкретичними 
релігійними рухами (місцевого походження та модифікаціями 
транснаціонального руху Нью ейдж), а також 3) громадами 
українських неоязичників, так званих рідновірів. Навіть узяті 
разом ці організації були нечисленними й перебували на марґінесі 
релігійного і суспільного життя регіону, багато в чому навіть у 
другій декаді 2000-х рр. зберігаючи у своїй діяльності, само-
репрезентаціях та дискурсивних практиках ознаки релігійного 
сплеску неофітів-ентузіастів кінця 1980-х – початку 1990-х рр., 
начебто час для них зупинився. 

Визначення кількісного складу та специфікація новітніх 
релігійних організацій та рухів не видаються можливими, оскільки 
офіційна щорічна статистика відповідних державних управлінських 
структур їх «не бачить» через їхню нечисленність та переважно 
неформальну природу. Як уже зазначалося, українське законо-
давство передбачає можливість діяльності релігійних організацій без 
легалізації їхнього статусу як юридичної особи, чим користуються 
чимало новопосталих громад та рухів, які навіть самі навряд чи 
уповні усвідомлюють власну (квазі)релігійну сутність. Частина 
квазірелігійних організацій – зокрема, сайєнтологів або хаббар-

                                                 
451 Оккупанты в Донбассе и Крыму создают марионеточные исламские 

структуры (12.11.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/okkupanti_v_donbasse_i_krimu_sozdayut_marionet
ochnie_islamskie_strukturi_1683711. У Криму паралельно до кримськотатарського 
Духовного управління мусульман Криму російською адміністрацією створюється 
Таврійський муфтіят. 

452 Матола В. У молитві за ворогів (19.12.2014) / В. Матола [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://society.lb.ua/life/2014/12/ 19/289818_molitvi 
vorogiv.html 
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дистів, – отримують подеколи реєстрацію як громадські організації, 
усвідомлюючи, що у набутті статусу релігійної організації їм буде 
відмовлено через доволі негативну репутацію, якою вони 
користуються у деяких країнах світу. Ще інші – у своїй 
спонтанності та мінливості існують виключно на ентузіазмі та 
релігійному натхненні їхніх лідерів та членів і розчиняються разом 
із неминучим з плином часу зменшенням релігійного запалу й 
зачарування особою провідника453. 

До неоорієнтальних організацій у регіоні належать: Всесвітня 
чиста релігія (або Сахаджа йога, м. Луганськ), буддисти (різних 
традицій – школа Карма Каг’ю Діамантового шляху тибетського 
буддизму, японський орден Махасанга Ніпподзан Мьоходзі 
(Луганськ), течія Буддха Хрідая або корейський Сон, традиція 
Ваджраяна, Дхарма Лінг, громади дзогчен (кожного напряму по            
1 громаді); Товариство свідомості Крішни (по 1 громаді в Лу-
ганську й Алчевську), громади індуїстського тантризму (Панчама 
Веда). Як видно із переліку організацій, префікс «нео» означає тут 
нові сàме для цього регіону орієнтальні релігійні течії, а не час 
їхнього виникнення та тривалість існування на батьківщині. 

Об’єднання буддистів школи Каг’ю постало в Луганську у 
1994 р., а статусу релігійної організації набуло у 1997 р. У 1995 р. 
громаду відвідав духовний керівник Релігійного центру україн-
ського об’єднання буддистів школи Каг’ю лама Оле Нідал. У 
2000 р. луганські буддисти розпочали будівництво буддійського 
центру, а у 2011 р. – підготовчі роботи до спорудження першої в 
Україні Ступи Просвітлення, або Ступи перемоги над усіма 
перешкодами. Згідно з проектом будівля мала розташовуватися 
поряд із буддійським центром і майбутнім музеєм східного 
мистецтва в оточенні парку в центрі міста. За переконанням 
місцевих активістів, спорудження Ступи мало принести 
Луганську репутацію «відкритого і толерантного до усіх культур і 
                                                 

453 Див.: Дудар Н. Соціально-психологічні чинники виникнення нових релігійних те-
чій / Н. Дудар // Новітні релігії в сучасній Україні : матеріали круглого столу та науково-
практичної конференції. – К.: VIP, 2000. – С. 94–95; Петрик В.М. Новітні та нетрадиційні 
релігії, містичні рухи у суспільно-політичній сфері України / В.М. Петрик, Є.В. Ліхтен-
штейн, С.В. Сьомін та ін. / за ред. З.І. Тимошенко. – К. : Вид-во Європ. ун-тету, 2002; Па-
рахонський Б.О. Нетрадиційні релігійні культи як питання національної безпеки України 
/ Б.О. Парахонський, С.В. Сьомін // Стратегічна панорама. – 2000. – № 1–2. – С. 200–212. 



   Релігійний чинник етнополітичних процесів на Донбасі...  266 

релігій міста» 454. Джерела не давали змоги оцінити масштаб та 
міру реалістичності таких планів, а війна 2014 р. знищила їх. 

Крім буддистів, у 1990-х рр. на Луганщині також постали 
неоорієнтальні громади Трансцедентальної медитації, вчення Шрі 
Чинмоя, Руху Сант Мат, Сурат Шабд йога, дещо згодом з’явилися 
громади забороненої у Китаї течії Фалуньгун. 

На Луганщині синкретичні релігійні рухи були представлені, 
зокрема, громадою Зоресвітне християнство – вільна релігія 
Таолан (з 1992 р., 1 громада). Місцевий археолог, викладач Луган-
ського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка 
М. Тарасенко між селами Паліївка і Кам’янка Лутугинського р-ну 
самотужки розпочав будівництво утопічного Храму усіх релігій. З 
1999 р. в області розпочали діяльність 2 громади течії Віри Багаї. У 
1993 р. тут безуспішно подавало документи на реєстрацію Біле 
Братство. Уродженцем Луганщини був Порфирій Іванов (помер 
1983 р.), вчення якого – поєднання екологізму зі здоровим 
способом життя – переросло у культ Учителя та поділило 
послідовників на дві течіїї (івановців та порфиріївців), центри яких 
знаходилися, відповідно, у с. Верхньому Кондрючому (місце похо-
вання П. Іванова) та селі Оріхівці (місце народження П. Іванова) 
Лугутинського р-ну і які на довший час стали місцями релігійних 
паломництв послідовників цього вчення з України та Росії. 

У Луганській області були представлені такі (квазі)релігійні 
спільноти, як групи прихильників/сповідників ідей Реріхів, Ошо 
Раджнеша, Рона Хаббарда (Церква сайєнтології). Таким спільно-
там притаманні певні риси Нью ейдж – медитативні практики, 
містицизм, цілительство, абсолютизація здорового способу життя, 
альтернативної медицини, екологізм, підвищена увага до паранор-
мальних явищ, вдосконалення особистих якостей, формування 
«лідерських навичок» членів тощо. 

У 1991 р. донеччанином Дорже Жамбо-ламою (Олег Мужчиль) 
було засновано першу в регіоні буддистську громаду. У 1993 р. він 
же заснував і очолив Духовне управління буддистів України, а 
трохи згодом – організував і став настоятелем єдиного офіційно 
існуючого в країні буддистського монастиря Шейчен-Лінг 
(«Обитель великого знання») у селищі Ольгіне Волноваського р-ну 

                                                 
454 Див.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.religions.unian.net 

/ukr/detail/6164 
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Донецької обл. Монастир існував на пожертви віруючих, прибутки 
від виготовлення монахами препаратів східної медицини та 
лекційної діяльності настоятеля як в Україні, так і за кордоном. 
Дорже Жабмо-лама у мирний час був на Донбасі сотником 
організації «Тризуб ім. С. Бандери», яка з початком війни на Донбасі 
стала осердям Добровольчого українського корпусу «Правий 
сектор». Під час київського Євромайдану місцевий буддист брав 
участь у мітингах проти режиму В. Януковича у Донецьку, а з 
початком військових дій на Донбасі став розвідником у ДУК 
«Правий сектор». За словами Жамбо-лами, з початком війни монахи 
мусили покинути монастир, але місцеві віруючі-прихожани або 
беспосередньо беруть участь у військових діях на українському 
боці, або допомагають Антитерористичній операції як волонтери455. 

Окрему групу серед нових релігійних рухів у регіоні становили 
спільноти українських язичників-рідновірів: Рідна українська 
національна віра (від 1999 р. 1 громада у Стаханові) та «раннньосло-
в’янська» спільнота Вірних правих (1 громада у Луганську). Таким 
спільнотам притаманні органічні, есенціалістські інтерпретації 
етнічності, ідеалізація folk-культури, язичницький пантеїзм з 
рішучим відкиненням християнства як «не нашої»/іудейської релігії, 
підпорядкування індивідуального колективному. 

Разом із війною на Донбасі з’явилися радикальні форми 
язичництва, вододілом між якими стали етнополітичні ідентифікації 
їхніх членів: проукраїнські vs. проросійських. Радикалізація місце-
вого язичництва до великої міри відбулася внаслідок збройного 
зіткнення етнополітичних антагоністів: радикальних членів як 
проукраїнських добровольчих батальйонів, так і (про)російських 
підрозділів бойовиків. 

 З релігійного погляду політичні неоязичники вбачають 
витоки своїх поглядів у ранньослов’янських віруваннях та уявлен-
нях, які, як відомо, неможливо узагальнити через їхню виразну 
регіональну специфіку і про які достовірних даних є обмаль456. 

                                                 
455 Вернер Н. Духовные войны / Н. Вернер (22.12.2014) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://society.lb.ua/war/2014/12/22/290079_duhovnie_voyni.html 
456 Див., зокрема: Токарев С.А. Религиозные верования восточно-славянских 

народов XIX – начала XX века / Отв. ред. С.И. Ковалев. Изд. 2-е. – М.: Книжный 
дом «ЛИБРОКОМ», 2012; бібліографія на С. 156–163. 
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Брак достовірних знань творить ґрунт для фантазій неоязичників 
на задану тему та їхнього вибіркового, довільного підходу до 
«відродження» тих чи інших «прадавніх традицій». Політичні 
погляди та ідеологія груп такого ґатунку перебуває у діапазоні 
правого спектра політичних ідей: від радикально-екстремістських 
та ксенофобсько-ексклюзивних, антизахідних, антисемітських до 
консервативно-традиціоналістських. У такому поєднанні релігії і 
політики релігійні ідеї є похідними від радикальних форм 
націоналізму та політичних поглядів. 

За повідомленням британської журналістки Лілі Хайд з 
окупованого Донецька, у вересні 2014 р. у приміщеннях Гірничої 
академії дислокувався (про)російський неоязичницький батальйон 
«Сварог», до складу якого входило близько 700 осіб. Кількісно у 
батальйоні переважали місцеві жителі, але були там також бійці з 
Росії та інших країн СНД. Бійці «Сварогу» відправляли язичницькі 
ритуали біля ватр в оточенні дерев’яних ідолів, тримаючи в руках 
автомати Калашникова й промовляючи молитви за «перемогу над 
ворогами Росії». Вони сповідували «вищість слов’янської раси» 
(журналіст іронічно зазначає, що у такому разі неправомірно 
воювати проти українців, які також є слов’янами), очищення 
Донбасу від «неруських ворогів» та створення російської держави 
від Атлантики до Тихого океану. Вороги, за твердженням коман-
дира батальйону Олега Варгана (псевдонім), «за рівнем свого ево-
люційного розвитку не досягли рівня людей». Після «перемоги» 
проросійські неоязичники – усвідомлено чи ні, повторюючи кліше 
нацистських пропагандистських дискурсів з притаманною їм 
абсолютизацією природи, рустикально-пасторального здорового 
способу життя – декларували намір приділяти більше уваги «духо-
вному пробудженню Донбасу», відновленню регіону, зокрема, за-
провадженню органічного землеробства, створенню на «звільненій 
території» «садів Едему»457. 

                                                 
457 Hyde Lily. Ukraine’s pagan pro-Russian rebels dream of a new Eden / L. Hyde // 

The Times. – 2014. – 27 Sept. (See: http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/ 
europe/article4218998.ece). Топос «садів Едему» є одним із центральних у 
нацистській ідеології (у більшовицькій риториці його аналогом був топос 
«світлого майбутнього»), що виконував функцію тієї «вищої» мети, для 
досягнення якої годилися будь-які злочинні методи. Наприклад, під час відвідин 
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Від початку військових дій на Донбасі проукраїнський напрям 
радикального неозичництва виявився представленим бійцями, що 
склали осердя спецпідрозділу МВС добровольчого батальйону 
«Азов» під керівництвом харків’янина А. Білецького, лідера 
громадської парамілітарної націоналістичної організації «Патріот 
України». Організація була відновлена у 2005 р. після розриву             
А. Білецького з Соціал-національною партією України, яка обрала 
поміркованіший політичний курс та змінила назву на Всеукраїн-
ське об’єднання «Свобода». У серпні 2014 р. командир батальйону 
«Азов», бійці якого уславилися мужністю та вправністю у боях за 
Донбас, отримав звання підполковника МВС, а у жовтні був 
обраний депутатом Верховної Ради України. 

Очолювана А. Білецьким організація «Патріот України» пози-
ціонувала себе як соціал-націоналістична, у питаннях етнічності 
обстоювала принципи расової теорії. У програмних документах 
організації нація як поняття інтерпретувалася як «замкнена гене-
тична популяція», що «має право позбуватися на своїй території 
іншорасової домішки шляхом депортації її носіїв на історичну 
територію їх проживання», а також [має право] «покращувати 
власне здоров’я через впровадження расового, євгеністичного та 
екологічного законодавства»458. 

Расові погляди в ідеології «патріотів» логічно – як для організа-
ції, що сповідувала радикальний націоналізм та відвертий расизм, – 
поєднувалися зі стилізованим під давнину слов’янським язичниц-
твом, реанімацією зображення свастики як солярного арійського/ 
ранньослов’янського символу та стилізацією кирилиці під готичний 
шрифт, що викликало асоціації з німецьким націонал-соціалізмом. 
                                                                                                            
А. Гітлером 6 серпня 1941 р. окупованого Житомира, де напередодні військами 
СС було винищено кілька тисяч євреїв, фюрер на злеті своїх військових перемог 
також посилався на те, що окупована земля має стати «Едемським садом» для 
німців, які захищатимуть край від «азійської орди», до якої було зараховано 
місцеве населення (Цит. за: Вестлі Б. Війна мого батька / Б. Вестлі. – К.: 
Український центр вивчення історії Голокосту, 2014. – С. 122). 

458 Цит. за: Соловей А. Игры «Патриота», или как в Донецке День рождения 
УПА отмечали (19.10.2009) // [Электронный ресурс] / А. Соловей. – Режим доступа: 
http://www.ostro.org/articles/article-72549/. На сайті ГО «Патріот України» станом на 
літо–зиму 2014 р. представлено мінімальну кількість інформації з посиланням на те, 
що відбувається процес оновлення змістовного наповнення сайту. 
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Від 2006 р. в організації «Патріот України» було започатковано 
щорічні зібрання (17 вересня) членів на нічні святкування-церемонії 
на руїнах ранньослов’янського поселення Донець (XI–XIII ст.) (міс-
цевість Карачівка у Харкові). У той час Андрій Білецький був 
дописувачем до РУН-вірівського інтернет-видання українських 
неоязичників послідовників Лева Силенка «Слово оріїв» (РУН-
вірівці виводять походження українців від оріїв/аріїв). В опублі-
кованій у 2008 р. статті «Український расовий соціал-націоналізм – 
ідеологія організації “Патріот України”» 29-річний випускник cum 
laude історичного факультету Харківського національного універ-
ситету, який захистив диплом з історії УПА, А. Білецький 
проголошував «основною містичною ідеєю» очолюваної ним 
організації «витворення […] національної надспільноти – єдиного 
біологічного організму, який буде складатися з нових людей – 
фізично, інтелектуально й духовно розвинутих осіб. З маси 
індивідумів має постати нація, а зі слабкої сучасної людини – 
надлюдина». Серед першочергових завдань висувалася необхідність 
«расового очищення нації»: «Українці – це частина (причому одна з 
найбільших і найякісніших) європейської білої раси. Раси-творця 
великої цивілізації, найвищих людських досягнень. Історична місія 
нашої нації у це переломне сторіччя – очолити й повести за собою 
Білі Народи всього світу в останній хрестовий похід за своє 
існування. Похід проти очолюваного семітами недолюдства»459. 

Провідні дослідники сучасного українського правого радика-
лізму Антон Шеховцов, Андреас Умланд, В’ячеслав Ліхачов харак-
теризують ідеологію «Патріота України» як неонацистську460. 

                                                 
459 Див.: Білецький А. Український расовий соціал-націоналізм – ідеологія 

організації «Патріот України» // Слово оріїв. – 2008. – № 5 [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://www.slovoor.info/SO35/St35Vid.htm 

460 У Преамбулі до одного з програмних текстів «Патріота України» говориться: 
«Наш Націоналізм є расовим, соціальним, великодержавно-імперським, антисис-
темним (антидемократичним і антикапіталістичним), самодостатнім, войовничим і 
безкомпромісним. Свою ідеологію Український Соціал-Націоналізм будує на 
максималізмі, національно-расовому егоїзмі, любові до свого, нетерпимості до 
ворожого й активізмі, здатному бути залізним тараном для знищення чужої сили, 
що перешкоджатиме Українській Нації та Білій Расі». – Цит. за: Лихачев В. Что нам 
в них не нравится-I: Андрей Билецкий (5.11.2014) / В. Лихачев [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://corneliu.livejournal.com /227914.html 
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Батальйон «Азов», що постав на основі «Патріота України», за 
основу власної символіки взяв неонацистську: «вольфсангель» 
(«вовчий крюк») у вигляді накладання одна на одну літер I та N          
(А. Білецьким пояснюється це скорочення від слів ідея нації, хоча 
правомірним буде припустити, що організація, яка сповідує нео-
нацистські ідеї, матиме й відповідну символіку) та «шварце зонне» 
(«чорне сонце») у вигляді багатопроменевої свастики із округлими 
лопастями. Використання «Азовом» неонацистської символіки 
викликало занепокоєння у багатьох іноземних спостерігачів та 
завдавало іміджевих втрат антитерористичній операції461.  

Війна на Донбасі не тільки актуалізувала перед тим вкрай 
маргінальні крайньоправі сили в Україні та запезпечила їм прохо-
дження до Верховної Ради України восени 2014 р., але стала 
центром тяжіння також для багатьох праворадикальних, імперських 
угруповань з Російської Федерації, що воювали на Україні під такою 
самою неонацистською символікою. Диверсійно-штурмова розвіду-
вальна група петербурзьких неоязичників «Русич», яка входила до 
складу загону під керівництвом російського терориста О. Бєднова 
(Бетмен) – знищеного разом зі спільниками на Луганщині 1 січня 
2015 р. найімовірніше російськими спецслужбами, що таким чином 
намагалися підпорядкувати єдиному російському військовому 
командуванню автономні підрозділи бойовиків, – також мала на 
прапорі стилізовану у вигляді чорного сонця свастику, а для напи-
сання назви групи використовувався рунічний шрифт. До складу 
цієї ж групи входив загін неонацистів з Росії «Ратибор», що 
головним своїм ворогом проголосив «укро-хозарів»462. 

                                                                                                            
Відповідь А. Білецького на критику опонентів див.: Андрей Билецкий: 

«Половина “Азова” говорит на русском языке. Но они умирают и убивают за 
Украину» (10.12.2014) / интервью взял Е. Шварц [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://lb.ua/news/2014/12/10/288683_andrey_biletskiy_ polovina 
_azova.html 

461 Лихачев В. Что нам в них не нравится-I: Андрей Билецкий (5.11.2014) /              
В. Лихачев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://corneliu.livejournal.com 
/227914.html 

462 Про хозарський міф у російській радикальній політичній ідеології див.: 
Шнирельман В.А. Хазарский миф: идеология политического радикализма в 
России и ее истоки. – М., Иерусалим: Мосты культуры, Гешарим, 2012. 
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Напередодні виборів восени 2014 р. до Верховної Ради України 
А. Білецький на запитання про те, чи змінилися його політичні 
погляди від часу активного входження у політику, відповів: «Ми від 
себе не відходили. Все, що є за душею у “Азова” – випливає з його 
правої ідеології, зі спадщини “Патріота України”»463. 

Отож, військові дії на Донбасі супроводжувалися війною 
ідентичностей, представленої крайньоправими (про)російськими 
та українськими силами – політичними, ідеологічними, етнічними 
опонентами, що вибудовували антагоністичні ідентичності на 
спільній крайньоправій ідеологічній основі, складовою якої було 
ad hoc сконструйоване неоязичництво. 

Стосовно ж «автохтонних» неоязичників та інших нових 
(квазі)релігійних спільнот – далеких від політики, – то до початку 
російсько-української війни на Донбасі їхні структури були доволі 
аморфними, а діяльність непомітною. У звітах місцевих органів 
виконавчої влади зазначалося, що вони, як правило, «не виявляли 
ознак ведення організаційної діяльності»464, перебуваючи на 
марґінесі суспільно-політичних процесів. 

До війни новітні релігійні організації та рухи не стільки впли-
вали на місцеве релігійне життя, скільки збурювали доволі тради-
ціоналістську громадську думку. Проведені місцевими дослідни-
ками серед жителів Луганська соціологічні опитування виявили, 
що населення міста досить негативно ставилося до поширення в 
регіоні нових релігійних організацій, як пізньопротестантських 
напрямів, так і східних, синкретичних та язичницьких: 49 % опита-
них негативно поставилися до нових релігійних рухів, 16 % – 
радше негативно, ніж позитивно465. У цьому громадська думка 
збігалася з позицією традиційних християнських церков Донбасу, а 
упривілейована в регіоні УПЦ час від часу зверталася до місцевих 
органів влади з вимогами заборонити діяльність такого роду 
релігійних організацій («деструктивних сект»). 

                                                 
463 Лихачев В. Что нам в них не нравится-I: Андрей Билецкий (5.11.2014) /              

В. Лихачев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://corneliu.livejournal.com 
/227914.html 

464 Інформаційний звіт. Луганська область. 2011 р. – С. 10. 
465 Форостюк О. Луганщина релігійна. – С. 65–66. 
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Громадська думка регіону, хоча й характеризувалася негати-
вним ставленням до нових релігійних організацій та рухів, однак 
виявлялася толерантнішою до «іншого», порівняно з рештою 
регіонів країни. Про це свідчили дані здійснюваного Інститутом 
соціології НАН України щорічного моніторингу рівня міжетнічної 
толерантності населення України за шкалою Богардуса, що характе-
ризує ступінь ізоляціоністських настроїв у суспільстві на етнічному 
ґрунті. Соціологи Є. Головаха та Н. Паніна зазначали, що станом на 
2006 р. ізоляціоністські настанови були найбільш поширеними серед 
населення західних регіонів України – 60 %, у Центрі до них 
виявилися схильними 50 % населення, на Півдні – 43 %, на Сході – 
39 %466. Відкритість Донбаського регіону до «іншого» пояснювалася 
місцевим соціокультурним контекстом: етнічне інтерпретувалося у 
цьому «плавильному котлі» переважно в категоріях культури, а 
індустріальний характер занепалої недомодернізованої економіки 
залишав доволі скромне місце для релігії. 

Представникам органів виконавчої влади на місцях доводило-
ся маневрувати між реальним станом справ у релігійно-церковній 
сфері, фобіями населення, пов’язаними з іншуванням нових явищ у 
релігійному й суспільному житті, та претензіями «традиційних» 
церков на монополію впливу і доступу до влади. Попри це місцева 
влада звітувала до центру про профілактику неіснуючих загроз у 
релігійно-церковному житті: «Впродовж звітного періоду в регіоні 
не відмічено тенденції до зростанння кількості цих [тобто нових. – 
Н.К.] релігійних спільнот, а також були відсутні доведені факти, 
котрі засвідчували, що представники наявних новітніх релігійних 
громад порушують чинне законодавство, негативно впливають на 
психологічний та моральний стан населення, ведуть деструктивну 
антигромадську діяльність. Тож робота з запобігання та профілак-
тики можливого негативного впливу релігійної практики окремих 
новітніх релігій продовжується»467. 
                                                 

466 Головаха Е. Национальная толерантность и идентичность в Украине /                 
Е. Головаха, Н. Панина // Национально-гражданские идентичности и толерантность. 
Опыт России и Украины в период трансформации / под ред. Дробижевой Л., 
Головахи Е. – К.: Ин-т социологии НАН Украины, Ин-т социологии Российской 
Академии наук, 2007. – С. 63–64. 

467 Інформаційний звіт. Луганська область. 2011 р. – С. 11. 
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Ідеться, очевидно, не стільки про загрози з боку нових релігій-
них організацій та рухів, скільки про виклики, які вони становлять: 
1) традиціоналістським дихотомічним настановам громадської 
думки «свій–чужий» в областях, де регіональна ідентичність 
сягала найвищих позначок, порівняно з рештою країни,                   
2) «традиційним» церквам (чи то «національним», як позиціонують 
себе УГКЦ та УПЦ КП, чи то «історичній» УПЦ), які не мають 
досвіду перебування у ситуації змагальності з «іншим», а також               
3) стереотипам етнополітичного та державно-церковного менедж-
менту регіональних управлінських структур, яким би мінімальним 
й нефаховим цей менеджмент не був. 

Навряд чи буде помилкою припустити, що до розв’язання війни 
у 2014 р. Донбаський регіон являв собою певний майданчик, де 
стихійно – без усвідомлюваної, цілеспрямованої та послідовної 
політики з боку держави, за умов відсутності стратегічного бачення 
засад регіональної етнополітики та політики у сфері державно-
церковних відносин, а також усупереч однобічній підтримці з боку 
регіональної влади УПЦ (в юрисдикції Московського патріархату) – 
опрацьовувалися моделі взаємодії та співіснування, так само як і 
взаємопоборювання, відмінних світоглядних (у тому числі етнополі-
тичних) і культурних цінностей, розгорталася конкурентна боротьба 
альтернативних ідентичностей за вплив на особу та спільноту. 

Війна поклала край релігійному розмаїттю на окупованій 
території Донбасу. Один з місцевих священнослужителів УПЦ 
свідчить, що «вперше за останні 24 роки ми можемо говорити про 
суттєве зниження сектантської активності на територіях, що 
контролюються ЛНР та ДНР. […] З Новоросії пішли уніати.  […] 
Приклад уніатів наслідували філаретівці. […] У середовищі 
пізньопротестантських сект відбувся розкол […] З Новоросії зникли 
мормони, […] психокульти, цілителі. […] У глибокому підпіллі 
знаходяться харизмати. Більшість з них, звісно, стали на бік Києва. 

До війни луганчани вже були звикли до регулярних киртанів 
кришнаїтів. Тепер цьому покладено край. Відсутні не лише 
киртани, але не видно навіть розповсюджувачів кришнаїтської 
літератури. Звісно, припинили діяльність на території Новоросії 
комерційні культи. […] Не так активно, як раніше, але про-
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довжують діяльність єговісти. У лавах ополченців зустрічаються 
рідновіри. На боці Новоросії опинилася певна частина івановців. 
Інші […] підтримали незалежну Україну. Активізувалися у 
Новоросії псевдоправославні рухи та секти», які вшановують Івана 
Грозного, Григорія Распутіна, отрока  В’ячеслава Чебаркульського, 
місцевого «старця Филипа» тощо468.  

Отож, «руський мир» і «торжество руського православ’я» 
обернулися для більшості міноритарних релігійних організацій на 
окупованих територіях Донбасу на криваву війну проти свободи 
совісті та віросповідання, знищення основних прав особи і 
громадянина та переслідування за релігійною та етнічною 
ознаками, знищення політичних опонентів, що супроводжувалися 
мобілізацією православного консерватизму та сектантства, 
політичного православ’я та постанням феномену неонацистського 
«православного фашизму». 

                                                 
468 Алексий Слюсаренко, клирик храма святых Гурия, Самона и Авива 

(Луганск). Новороссия: заметки православного религиоведа (Выступление на 
Рождественских чтениях, [Москва], 23.01.2015) (27.01.201) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.facebook.com/notes/протоиерей-алексий-слюсаренко/ 
новороссия-заметки-православного-религиоведа-выступление-на-рождественских-
чтени/767762116625146 
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ВИСНОВКИ 
 

Важливими чинниками регіональних етнополітичних процесів, 
формування специфіки їх соціокультурного компонента є етнічні та 
релігійні фактори. Закономірність та очевидність їх впливу на сферу 
етнополітики особливо характерна для територій зі складними 
історичними обставинами, строкатістю етноконфесійної структури, 
значним культурним конгломератом, протилежними ідеологічними і 
духовними уподобаннями різних груп населення. Саме таким 
регіоном на теренах України є сучасний Донбас. 

Послуговуючись знаннями особливостей розвитку релігії та 
наявними матеріальними артефактами, фахівці переконливо 
доводять, що зародження релігії на теренах Донбасу розпочалося 
водночас із заселенням краю первісними людьми. Спроби рекон-
струкції вірувань фіксують наявність поховальних культів, фети-
шизму, культу предків, мисливських культів серед племен епохи 
нижнього палеоліту, мезоліту, неоліту та енеоліту. Від XV ст. до 
н.е. територія сучасного Донбасу з появою тут іранських народів 
(срубників, кіммерійців, скіфів, сарматів) стає зоною релігійних 
впливів зі значним змістом центрально-азійських та передньоазій-
ських традицій і поширеним пантеоном багатобожжя. З племенами 
готів, що з’явилися на теренах краю у часи великого переселення 
народів (від II ст. н.е.), пов’язують поширення тут елементів 
християнства аріанського спрямування та скандинавського 
язичництва. Входження Донбасу до ареалу впливу Хазарського 
каганату (на початку VII ст. н.е.), основна маса населення якого 
сповідувала кочові культи (тенгріанство), поклало початок               
(з VIII ст. н.е.) поступового витіснення з донецьких степів 
багатобожжя монотеїстичними релігіями – іудаїзмом, ісламом та 
християнством, яке проникало сюди з античних міст Кримського 
півострова. Після тривалого перебування у краї (середина XI – 
перші десятиліття XIII ст.) численні пам’ятки сакральної культури 
залишили по собі половці. Попри тісні контакти і досить активні 
взаємовпливи східних слов’ян і половецьких степовиків останні, на 
відміну від скандинавів, за винятком незначної частини населення, 
не були асимільовані автохтонами і надалі сповідували кочові 
культи. З XIV ст., коли офіційною релігією Золотої Орди стає 
іслам, досить відчутною у регіоні виявилася ісламська присутність. 
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Новий етап у релігійній історії донецького степу (кінець XIV–
XVI ст., Дике поле) пов’язаний зі звільненням під тиском Великого 
князівства Литовського сучасної Центральної України від безпо-
середнього політичного контролю Ординської держави й значного 
відсунення на схід територіальних володінь останньої, включно з 
частиною Дикого поля. У культурно-історичному контексті зміни, 
що постали після цих подій, знаменували завершення понад 
столітньої епохи штучно насаджуваної ізоляції цих територій від 
контактів із західною (європейсько-латинською) цивілізацією і пере-
важаючих впливів на них Євразійського «Pax Mongolica», синкрети-
зованих після ісламізації Золотої Орди впливами мусульманського 
Сходу і традиційними цивілізаційними впливами занепадаючої 
Візантійської імперії. Саме в цей час східно-європейський степ 
почав заселятися біглими з колишніх земель Київської Русі селя-
нами та холопами – представниками нижчих соціальних прошарків, 
які, не ставши миттєво щирими прибічниками нового християн-
ського віровчення, у більшості своїй були носіями «двовір’я». З 
релігійної точки зору, двовір’я переселенців характеризувалося не 
лише синкретизмом християнства та східнослов’янського язич-
ництва, а й змішанням з християнством та язичництвом елементів 
інших релігій. Селянсько-козацька колонізаційна хвиля освоєння 
Дикого поля, як і подальше активне залюднення теренів Донбасу під 
час війни під проводом Б. Хмельницького, куди, рятуючись від 
бойових дій, втікали тисячі селян з Правобережної України, супро-
воджувалося подальшим посиленням тут впливів християнського 
віровчення, насамперед його православного напряму. Сучасні дос-
лідники висловлюють цілком слушні припущення, що селянсько-
козацька колонізація вже на тому етапі у перспективі сприяла 
інкорпорації земель Дикого поля до складу Московської держави та 
перетворення її на Російську імперію. Незаперечним є той факт, що 
поява та життєдіяльність на східно-європейських просторах коза-
цьких спільнот забезпечила тут якісно новий формат співіснування 
європейської та азійської цивілізацій, християнського й мусуль-
манського світів. Козацтво стало своєрідним оборонним валом 
християнського світу, забезпечуючи його поширення на Схід. 

Особливий вплив на подальше освоєння просторів Дикого поля, 
як і перебіг етнічних та релігійних процесів у краї, справили 
російсько-турецькі війни. Успішність їх завершення, завоювання 
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Північного Причорномор’я та ліквідація Кримського ханства спри-
чинили посилення впливів Російської імперії на теренах Донбасу, 
активізацію їх заселення східнослов’янським населенням (селянами 
з Центральної Росії, Правобережної України і Слобожанщини), а 
також вихідцями з Балкан, християнським населенням Криму. 
Значне розширення православного анклаву регіону відбулося у сере-
дині XVIII ст., коли царським урядом була дозволена іноземна 
колонізація запрошеним на військову службу сербам, хорватам, 
болгарам, чорногорцям, румунам, у більшості своїй православних за 
конфесійною належністю. Істотне поповнення цього анклаву 
пов’язане із переселенням до безлюдних земель Приазов’я та Кубані 
у кінці 70-х років XVIII ст. православного населення Кримського 
півострова – греків, вірмен, волохів, грузинів, болгар. Саме в цей час 
продовжувалося інтенсивне формування поліетнічного ландшафту 
поселенської структури Донбасу, своєрідності його етнокультурних 
та етноконфесійних традицій, активізувалося й урізноманітнювалося 
релігійне життя. Суттєве розширення етноконфесійного спектра 
Донбасу відбувалося на рубежі XVIII–XIX ст. і пов’язане було, 
насамперед, з активною колонізацією регіону німецькими пере-
селенцями, переважну частину яких становили протестанти різних 
сповідань (меноніти, лютерани, реформати), а також католики та 
групи релігійних сектантів (євангелісти, хіліасти та ін.). 

Певної етноконфесійної специфіки релігійному комплексу 
Донбасу додавала і присутність тут ряду груп віруючого насе-
лення, що відокремилися від офіційного православ’я і тривалий 
час зазнавали жорстких гонінь як з боку царського уряду, так і 
Православної церкви. Саме Донбас у 70–80-х рр. XVIII ст. став 
місцем притулку для політично та релігійно переслідуваних осіб, 
які і надалі дотримувалися давніх обрядів після церковного 
розколу XVIII ст. Певної популярності, особливо серед сільського 
населення регіону, набули об’єднання старообрядників, представ-
лених кількома течіями й злагодами (попівщиною, єдиновір’ям, 
безпопівщиною), а також групи «духовних християн» (христовіри, 
скопці, духобори, молокани).  

Отже, на кінець XIX ст. на Донбасі сформувалася поліетнічна 
структура населення, яка налічувала 30 етнічних груп (українці, ро-
сіяни, греки, німці, євреї, татари, білоруси, серби, молдавани та ін.), 
серед яких за кількісним складом їх представників спостерігалося 
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абсолютне домінування українців (62,5 %) та росіян (24,2 %). 
Особливості етнічної структури регіону справляли свій вплив і на 
релігійну сферу соціуму, визначали його віросповідний спектр, 
релігійну активність і духовні практики. Переважна більшість 
населення Донбасу (близько 90 %) сповідувала православ’я, 
протестантизм – понад 3 %, римо-католицький культ – 1,7 %, старо-
обрядництво – 0,2 % і лише 0,1 % – іслам. Нечисленними групами 
представлені були віруючі вірмено-григоріанської та вірмено-
католицької церков, а також англікани, караїми, іудеї. 

Тривале співіснування полінаціонального та поліконфесій-
ного за складом населення Донбасу визначало ускладненість та 
суперечливість тих процесів, які відбувалися на його релігійному 
полі. Український та російський сегменти православного анклаву, 
зберігаючи релікти давньослов’янських вірувань, становили 
основний масив внутрішньоконфесійної контактної зони, в межах 
якої перебували і їх одновірці з Молдови, Греції, Сербії з 
притаманними їм особливостями релігійного культу. Понад те, 
православний комплекс не був ізольований і від впливів 
релігійних практик католицьких, протестантських, іудейських та 
мусульманських згромаджень, діючих на теренах Донбасу. Як 
наслідок, формування етноконфесійного простору регіону відбу-
валося в умовах активної релігійної взаємодії та взаємовпливів, 
непоодиноких проявів прозелітизму та індоктринації, загострення 
релігійних протиріч і конфліктів. Особливої специфіки цьому 
процесу додавала легітимізована віросповідна монополія Росій-
ської православної церкви та її зрощення з державою, політика 
державних та офіційних церковних інституцій щодо обмеження 
самостійності й поступової ліквідації етнічних ознак обрядово-
культової практики іноправославних об’єднань, національно-
культурної асиміляції та русифікації їх прихильників. 

Аналіз релігійних процесів як складової етнополітичної історії 
Донбасу 1920–1980 рр. дає підстави стверджувати, що вони цілком 
віддзеркалювали і корелювалися з тими домінуючими тенден-
ціями, які були характерними для політики партії і радянської 
держави щодо релігії, церкви і віруючих в СРСР взагалі і УРСР 
зокрема. Ця політика у межах досліджуваного періоду містила у 
своєму розвитку п’ять головних фаз. 
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Перша фаза містила формулювання ідеологічних постулатів 
нової радянської моделі релігійної політики, в основу яких було 
покладено інтернаціоналістський пафос «світової пролетарської 
революції з його класовою демократією», безжалісним ставлен-
ням до релігії як «знаряддя експлуататорських класів» та церкви 
як одного з принципових структурних елементів зруйнованого 
суспільно-політичного й ідейного простору. 

Започатковані у перше пореволюційне десятиліття правові 
традиції державно-церковних відносин залишилися у спадок періо-
ду зміцнення та еволюції радянського тоталітарного режиму. 
Декларуючи свободу совісті та відокремлення церкви від держави, 
маючи зовнішньо ліберальний зміст багатьох статей, радянське 
законодавство містило такі юридичні механізми, які надавали 
можливість державі істотно обмежувати чи й навіть припиняти 
діяльність релігійних об’єднань, фактично руйнуючи тим самим 
церковну інституційну організацію. Обережно користуючись 
такими механізмами в перші роки радянської влади, тоталітарний 
режим, утвердивши свої позиції, активно застосовував їх у 
наступні періоди, коли боротьба з релігією стала пріоритетним 
напрямом державної політики. 

Визначеним меті і завданням релігійної політики підпорядко-
вувалося формування партійно-державного механізму контролю за 
релігійним життям. Вирішення цих завдань мало здійснюватися 
шляхом тісного поєднання широкої антирелігійної пропаганди з 
активними діями пролетарської держави, у системі яких особливе 
місце відводилося репресивно-каральним органам. 

Головною мішенню радянської церковної політики постала 
Російська православна церква, до єпископату, духовенства й вірних 
якої були застосовані відвертий терор і насилля. Антирелігійна 
політика режиму спрямовувалася на провокування розколу й 
послаблення православного простору. Сприяючи посиленню ворож-
нечі між духовенством і віруючими Української православної, 
Української автокефальної православної, Української синодальної 
та Української соборно-єпископської церков, влада послаблювала 
духовний потенціал православного комплексу і його спротив 
політиці упослідження церкви. 

Друга фаза, яка розпочалася наприкінці 1920-х рр., позначена 
новим ідеологічним контентом релігійної політики. Антирелігій-
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ний наступ режиму, який здійснювався до цього під гаслами 
боротьби з «тихонівщиною» і «церковним монархізмом» за одно-
часної певної толерації національно-церковних рухів як противаги 
Російській православній церкві, в умовах широко задекларованих 
програм соціалістичного будівництва ставив за мету якнайшвидше 
покінчити з «класовими ворогами» та «носіями ворожої ідеології й 
остаточного викорінення релігії у свідомості мас». 

Кампанія масового закриття храмів та молитовних будинків 
супроводжувалася активним витісненням релігії зі сфери сус-
пільного життя, а терор 1930-х рр. охопив усі без винятку верстви 
суспільства. Фізичне знищення священнослужителів й активних 
віруючих, які, незалежно від їхньої віросповідної та національної 
належності, кваліфікувалися як політична опозиція більшовизму, 
поряд з тотальною руйнацією інституційної релігійності, унемож-
ливили подальше легальне релігійне життя. 

За умов високого рівня релігійних запитів населення 
відбувався вимушений відхід церкви у підпілля, спостерігалися 
поширення псевдоправославних, катакомбних течій, гуртування 
навколо релігійних авторитетів віруючих з виразними анти-
радянськими настроями, активізація форм нелегальної діяльності 
(облаштування підпільних церков, відправлення богослужінь, 
здійснення релігійних треб). 

Відсутність відвертого адміністративного пресингу та 
переслідування за віру з боку окупаційного режиму з початком 
німецько-радянської війни, екстремальні обставини воєнного часу, 
образи на безбожну радянську владу кліру та вірян стимулювали 
повернення до традиційних форм релігійної практики, відродження 
активного релігійного життя. Легалізуючи діяльність релігійних 
громад та сприяючи пожвавленню релігійно-церковного життя, 
окупаційна влада та її спецслужби цілеспрямовано впливали на 
конфесійну ситуацію в Україні виключно з метою досягнення своїх 
воєнно-політичних цілей – максимально можливого використання 
церковних утворень, єпископату та кліру для зміцнення позицій 
німецької адміністрації та підриву лояльності населення до 
радянського ладу. 

Третя фаза характеризувалася послабленням тиску на 
найбільші релігійні спільноти країни, фаворитизацією Руської 
православної церкви, реставрацією її патріаршого центру й 



   Релігійний чинник етнополітичних процесів на Донбасі...  282 

управлінських структур, відтворенням, незмірно більш низького, 
порівняно з дореволюційним часом, рівня елементарного парафія-
льного життя. РПЦ стала частиною неоімперської радянської 
конструкції, яка демонструвала і за змістом, і за стилістикою 
тяглість від старої російської імперської традиції. Інтернаціо-
налістська риторика остаточно заступалася великодержавним 
російським шовінізмом, російський народ фактично визнавався 
імперієстворюючим, «головним народом», а його Церкві надавався 
особливий статус. Конкуренти РПЦ на релігійній сцені зазнавали 
дискримінації, маючи розчинитися в ній або підлягаючи цілко-
витому знищенню (так звані «бузувірські секти»). 

Водночас, тотальний контроль над Церквою охопив усі її рівні. 
Пом’якшення у ставленні до РПЦ як інституції та її керівництва 
поєднувалося з системними порушеннями прав віруючих і право-
славних парафій, закриттям храмів місцевими органами влади. 

Ця ж фаза позначена масовими репресіями стосовно низки релі-
гійних організацій та їхніх членів, депортаціями цілих категорій 
віруючих (греко-католики, Свідки Єгови, істинно-православні хрис-
тияни, ряд п’ятидесятницьких течій, адвентисти-реформісти та ін.). 

Четверта фаза розгорнулася після смерті Й. Сталіна. Зміст цієї 
політичної зміни пов’язаний із прагненням «ідеологічних яструбів» 
у партійно-державному керівництві привести ідеологічну складову 
системи індоктринації населення у цілковиту відповідність з орто-
доксальними ленінськими положеннями, принципово посиливши її 
«науково-атеїстичний» сегмент. 

Остаточно обраний з кінця 1950-х рр. новий курс спирався на 
псевдонаукові уявлення щодо природи і соціальних функцій релігії, 
а також ролі релігії у процесі побудови безкласового суспільства. 
Такі уявлення, які суперечили навіть підвалинам марксистської 
теорії в цій сфері, виходили з того, що радянська система суспільно-
економічних відносин, яка визначалася як соціалістична, сприяла 
відчуженню людини від релігії, а отже, підривала її соціальне 
коріння. Релігія існувала лише завдяки діяльності її агентів та 
релігійно-інституційної інфраструктури. Ізоляція і блокування 
впливу цих агентів та ліквідація інституційної складової релігійного 
комплексу вели до цілковитого подолання власне релігії. 

Ці засади стали відправними у здійсненні жорсткої широко-
масштабної антирелігійної кампанії з викоріненням видимих 
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виявів релігійності (закриття діючих храмів і молитовних будин-
ків, зняття з реєстрації й відмови в реєстрації релігійних об’єднань 
та священнослужителів, припинення діяльності більшості монас-
тирських комплексів та духовних навчальних закладів), бруталь-
ного примушування релігійних організацій та їх керівництва до 
радикального обмеження своєї активності, грубого порушення 
прав віруючих і релігійних свобод. Здійснювався антирелігійний 
наступ під гаслами утвердження науково-атеїстичного світогляду 
та контролю за дотриманням законодавства про культи. 

Вірогідно, що цей етап, виходячи з ідеологічного постулату 
про неприпустимість релігії в комуністичному суспільстві, мав 
хронологічно збігатися із часом завершення його будівництва. На 
користь цього говорять і ті численні звіти та інформації в партійні 
й урядові органи, в яких розклад релігійних громад і закриття 
церков, припинення діяльності інших церковних інституцій 
пояснювалися не інакше як дедалі зростаючим відходом віруючих 
від релігії та її замиранням.  

Утім, реальний стан справ менш за все стверджував подібні 
висновки. На масове закриття церков і молитовних будинків, адмі-
ністративне втручання у внутрішні справи церкви, дискримінацію й 
переслідування віруючі та духовенство відповідали потоком скарг, 
заяв на адресу партійних і урядових інстанцій, центральних установ, 
редакцій газет і журналів. Лише за 1962 р. уповноваженому РСРПЦ 
в Україні надійшло 357 скарг з вимогою відновлення на обліку 
знятих з реєстрації релігійних громад і священиків, повернення 
раніше вилучених з користування культових споруд та ін469. 

Не спричинився адміністративний тиск і до зниження 
релігійної обрядовості. Дані офіційної статистики свідчать, що в 
роки найвищого піднесення антицерковної акції (1961–1962 рр.) 
обрядова активність віруючих зросла. Якщо 1961 р. питома вага 
охрещених від загальної кількості новонароджених в Україні 
становила 41 %, то 1962 р. – 41,2 % (відповідно, в Донецькій 
області – 41,6 % та 38,3 %, Луганській – 23,2 % та 20,1 %)470. 

Безпосереднім результатом антирелігійної політики стало і те, 
що з метою збереження впливу на віруючих, підтримки їхніх 

                                                 
469 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 294. – Арк. 14. 
470 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5663. – Арк. 52. 
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релігійних уподобань Церква змушена була пристосовуватися до 
реальної дійсності, змінюючи тактику й форми своєї діяльності. 
Запровадженням нової практики заочного відправлення релігійних 
обрядів, завуальований зміст проповідей пізніше будуть названі 
радянськими релігієзнавцями своєрідною «модернізацією» церко-
вного життя, яке значно важче піддавалося державному контролю. 

Очевидними були й поширення підпільних форм існування 
церкви, активізація сектантських організацій та наростання опози-
ційних настроїв, що стали відповіддю віруючих на спрямованість і 
зміст релігійної політики держави. 

Специфічність архітектоніки, в якій історично відбувалось 
укорінення протестантської традиції в Україні, зумовлювала 
виняткову складність партійно-радянської політики щодо пізньо-
протестантських спільнот, яка в означений період зреалізовувалася 
за трьома головними лініями. Перша з них спрямовувалася на 
цілковиту ліквідацію окремих релігійних напрямів, найбільш чис-
ленними з-поміж яких були адвентисти та Свідки Єгови. Друга – 
це політика продовження централізації управління протестант-
ськими спільнотами, яка мала на меті об’єднання євангельських 
християн з баптистами та асиміляцію п’ятидесятництва в 
новоствореному союзі. І третя – це придушення будь-яких виявів 
дисидентства на релігійному ґрунті і боротьба з прихильниками 
Ради Церков євангельських християн-баптистів. Усі ці три лінії 
існували на тлі змінюваної загальнополітичної ситуації в країні, а 
також серйозних трансформацій партійно-державної церковної 
політики: від сталінського «релігійного непу» до хрущовської 
антирелігійної кампанії і «лібералізованого» формату цієї політики 
за часів Л. Брежнєва. 

Початок п’ятої фази, яка розпочалася майже одразу після 
усунення від влади М. Хрущова (вже 27 січня 1965 р. Президія 
Верховної Ради СРСР ухвалила постанову «Про деякі факти 
порушення соціалістичної законності стосовно віруючих», яка, 
однак, не підлягала друкові), позначився певним переглядом 
найбільш одіозних і репресивних підходів попереднього періоду, 
хоча загальна спрямованість релігійної політики залишилася 
незмінною. Не відмовляючись від атеїстичної роботи, партійні 
органи намагалися надати їй наукового змісту. У цей час 
з’явилися деякі соціологічні праці, де імпліцитно був присутній 
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більш-менш адекватний аналіз процесів, що відбувалися в 
релігійному середовищі. 

Державний контроль за діяльністю релігійних інституцій 
залишався тотальним і досить жорстким. Усі призначення на 
єпископські кафедри, посади старших пресвітерів і проповідників 
вимагали згоди центральних і місцевих партійних органів, органів 
держбезпеки. Звітність релігійних центрів, управлінь, навіть 
окремих громад перед відповідними державними органами стала 
обов’язковою. Детальне звітування вимагалося в разі відвідин 
релігійними діячами закордонних країн та зустрічей з іноземними 
діячами в СРСР. Церковна періодика (в Україні видавався лише 
один орган Українського екзархату РПЦ «Православний вісник») 
піддавалася багатоступеневому цензуруванню. 

Серйозні ресурси задіювалися для проникнення у громади, які 
діяли неофіційно або підпільно; практика «розкладу релігійного 
підпілля», яке з роками лише поширювалося, залишалася 
відповідальним напрямом діяльності органів держбезпеки. Залиша-
лася безроздільно домінуючою репресивна лінія щодо віруючих 
низки течій і деномінацій (прихильників Ради Церков ЄХБ, п’яти-
десятників, Свідків Єгови). Адміністративний вплив та репре-
сивно-каральні заходи з припинення діяльності «сектантських 
екстремістів» використовувалися як основний метод подолання 
еміграційних настроїв серед віруючих. 

В останній фазі партійно-державної церковної політики 
найбільш очевидною стала контрадиктивність двох полюсів, між 
якими впродовж усієї радянської історії коливався партійно-
державний курс щодо релігії, церкви і віруючих. 

На одному з цих полюсів були ідеологічні принципи, які 
виходили з необхідності безкомпромісної, послідовної і безперерв-
ної боротьби з релігією в усіх, навіть прихованих її виявах. На 
необхідності такої боротьби партійні документи наголошували аж 
до припинення існування КПРС у 1991 р. Так чи інакше, більш або 
менш непримиренно релігія сприймалася як єдиний незаборонений 
світогляд й ідейний конструкт, котрий відверто протистояв 
марксизму і тотальності ленінсько-сталінської доктрини.  

Другий полюс цієї політики був представлений прагматичним 
підходом до релігії і релігійних інституцій. Релігія розглядалася як 
серйозний чинник соціальної мобілізації, зміцнення націонал-
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патріотизму, канал ефективної комунікації та індоктринації. Релігія 
мала не викорінюватися, а існувати у виокремленому для неї 
соціально-культурному гетто, її вияви – від інституційного до 
особистісного – мали бути тотально контрольованими державними 
органами, а структури – інфільтровані агентами органів держ-
безпеки. Церква у цьому підході могла б виконувати додаткові 
функції соціального контролю, а також розв’язувати деякі з 
історично притаманних їй завдань (наприклад, боротьба з 
девіантною поведінкою підлітків, догляд за невиліковно хворими 
тощо, чого їй так і не було дозволено). Релігійні інституції 
надавали також значні можливості для вирішення різного роду 
зовнішньополітичних завдань. Сили, які розташовувалися на цьому 
полюсі, не були зацікавлені у невмотивованому конкретними 
цілями тискові на релігійні організації, існуванні релігійного 
підпілля, зростанні протестних настроїв у релігійному середовищі і 
подальшій критиці СРСР як країни, де брутально порушуються 
елементарні релігійні свободи і права громадян.  

Саме починаючи з другої половини 1960-х рр. обидві лінії 
існували в радянській церковній політиці одночасно. Між прибі-
чниками кожної з них іноді виникали суперечності, але загалом 
вони притлумлювалися тим, що «прагматична лінія» здебільшого 
мала зовнішньополітичне спрямування. В політиці, яка здійснюва-
лася в Україні, домінувала «ідеологічна лінія», при цьому досить 
часто ця політика була більш жорсткою і безжальною щодо церкви 
й віруючих, ніж у багатьох інших республіках СРСР. 

Партійно-державна політика у релігійні сфері, яка здійсню-
валася в Україні, як і на Донбасі зокрема, не досягла принципових 
цілей, котрі висувалися її організаторами. Вона мала своїм наслід-
ком різке зменшення кількості релігійних громад і сакральних 
об’єктів, але не привела до суттєвого зникнення релігійної обрядо-
вості населення і рівня підтримки ним релігійних інституцій. Не 
були вирішені й такі принципові завдання, як викорінення суто 
української духовно-культурної традиції, унеможливлення наймен-
ших зв’язків між релігійними інституціями й неінституційованою 
релігійністю, з одного боку, та національними інспіраціями – з 
іншого, а також абсорбції п’ятидесятництва в Союзі євангельських 
християн-баптистів, припинення організованої діяльності Свідків 
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Єгови, ряду інших заборонених течій. Дискримінація віруючих 
громадян, репресії проти їхніх лідерів привели до консолідації 
релігійного підпілля, перетворення його на серйозне джерело 
спротиву політиці режиму. 

Водночас, досить глибокими системними і вибухонебезпечними 
виявилися наслідки радянської політики у релігійній сфері – серйозні 
конфліктогенні зони, деформації релігійноцерковного життя, ізоляція 
цілих груп віруючих та їхнє відчуження від «світу цього», часом у 
гранично жорстких формах блокування каналів трансляції релігійного 
досвіду і знань, інфільтрація релігійних інституцій агентами спец-
служб, обмеження всього багатства виразів релігійного життя 
храмовою огорожею й культовою практикою, жорстке регулювання 
соціально-демографічних параметрів майбутніх діячів культу і 
цілковитий контроль за церковними елітами тощо. 

Породжені цими наслідками проблеми значною мірою 
сформували конфігурацію релігійно-суспільних відносин на етапі 
горбачовської перебудови й унезалежнення України. Кристалізація 
церковної інфраструктури, по суті справи, у понівеченому вигляді, 
анемічність структур традиційних для України церков та їхня 
низька конкурентоспроможність перед тиском закордонних 
місіонерських інституцій та новітніх релігійних рухів, високий 
рівень конфліктогенності релігійного середовища, нездатність 
церков протистояти належним чином спокусам сервілізму перед 
посткомуністичними урядами в обмін на розв’язання їхніх 
проблем, однобічна підтримка певних політичних сил, які репре-
зентують лише частину суспільства – всі ці проблеми релігійного 
життя України 1990 – початку 2000-х рр. набагато серйозніше, ніж 
вважається, закорінені у релігійній політиці радянського режиму.  

Попри неуникненні для «перехідного періоду» аберації в 
реалізації в незалежній Україні принципу свободи совісті та 
віросповідання сама можливість вільного користування грома-
дянами релігійними свободами спричинилася до сплеску масової 
релігійності, потужного розвитку традиційних церков, легалізації 
заборонених за радянських часів та виникнення чималої кількості 
нових релігійних організацій. 

Від другої половини 1980-х рр. хвиля релігійного «ренесансу» 
набирала сили на Заході України й помітно спадала на 
українському Півдні та Сході. Однак з початком 2000-х рр. приріст 
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релігійної мережі в країні починає відбуватися за рахунок східних 
та південних регіонів країни після того як, відбулося її насичення 
на Заході та у Центрі. На Сході України рівень декларованої 
релігійності населення почав поволі зростати, хоча й залишався 
одним з найнижчих у країні (разом із Півднем).  

Соціологічні опитування Центру О. Разумкова подавали таку 
динаміку зростання рівня релігійності населення на Сході України 
(для порівняння у дужках подано найвищі показники, що є 
притаманними Західному регіону): у 2000 р. – 48,1 % від загальної 
кількості респондентів на Сході назвали себе віруючими (87,9 %), 
2010 р. – 65,6 % (89,2 %), 2013 р. – 58,5% (86,0 %),  
2014 р. – 62,5 % (93,0 %). За характером релігійність населення 
Сходу у 2014 р. мала такий вигляд: крім 62,5 % тих, хто називав 
себе віруючими, 11, 5% вагалися між вірою і невір’ям, 7,8 % 
заявили про себе як невіруючих, а 3,9 % – як переконаних атеїстів, 
для 9,7 % респондентів питання стосовно їхньої релігійності було 
іррелевантним («байдуже»), а для 4,2 % виявилося важко 
відповісти на нього. Віросповідна структура жителів Сходу мала у 
2014 р. такий вигляд: 71,6 % респондентів задекларували себе 
православними (більше православних лише у Центрі – 79,5 %),          
3,8 % – «просто християнами», 0,9 % – протестантами, 0,6 % – 
римо-католиками, 0,4 % – мусульманами (більше лише на Півдні – 
0,5 %), 0,3 % – буддистами (найбільший показник у країні), а            
21,7 % – не віднесли себе до жодного з віросповідань (також 
найбільший показник у країні)471. 

Факт, що кількість «православних» (71,6 %) на Сході 
перевищувала кількість власне «віруючих» (62,5 %), свідчив про 
виконання православ’ям, яке чисельно традиційно переважало в 
регіоні, низки функцій, не пов’язаних безпосередньо з релігією. 
Тут правомірно говорити і про можливе пов’язання етнічних, 

                                                 
471 Україна–2014: суспільно-політичний конфлікт і Церква (інформаційні 

матеріали) // Інформаційні матеріали підготовлені до чергового засідання пос-
тійно діючого Круглого столу «Релігія і влада в Україні: проблеми взаємо-
відносин» 15 травня 2014 р. – К.: Центр Разумкова, 2014. – С. 18–19. 

Дослідження проведене 25–29 квітня 2014 р. в усіх регіонах України за 
винятком АР Крим. Опитано 2 012 респондентів віком від 18 років. Теоретична 
похибка вибірки – 2,3 %. До Східного регіону в дослідженні віднесено Дніпро-
петровську, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Харківську області. 
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культурних самоідентифікацій з релігійними («віра батьків», 
українець/ росіянин-православний, татарин-мусульманин, єврей-
іудей тощо), і про популярні в регіоні росієцентричні 
етнополітичні міфи та політичні лояльності, складовою яких 
виступав політизований православний чинник («слов’янська 
єдність/ братерство», «Свята Русь», «русский мир», «православне 
козацтво»), але, насамперед, про потужну інструменталізацію 
православ’я місцевим олігархічно-політичним класом/ кланом з 
метою легітимізації монопольного доступу до політичного, 
економічного та соціального ресурсу регіону. 

У Донбаському регіоні православ’я було представлене 
кількісно неспівмірними, але церковно, ідеологічно і політично 
конкуруючими організаціями: домінуючою Українською право-
славною церквою (УПЦ в юрисдикції Московського патріархату) 
та нечисленними церквами з неврегульованим статусом – УПЦ 
Київського патріархату (УПЦ КП) та маргіналізованою 
Українською автокефальною православною церквою (УАПЦ). 
Місцева УПЦ ідеологічно, культурно і, як засвідчили події війни 
2014 р. на Донбасі, до великої міри політично перебуває у сфері 
впливу залежного від режиму В. Путіна в Росії Московського 
патріархату. Альтернативна православна церква УПЦ Київського 
патріархату від початку виникнення позиціонувала себе як 
«національна церква», при тому особливо не специфікуючи 
означення «національна»: етнічні й політичні смисли тут вияви-
лися перемішаними, одні чи другі актуалізуються ad hoc. Водночас 
проукраїнська політична складова – у вигляді абсолютизації 
національної, суверенної української державності – завжди була 
присутньою у самовизначенні УПЦ КП як офіційно заявлена 
першопричина її самопроголошення та відокремлення від УПЦ. 

Роль релігійного чинника в суспільно-політичних процесах на 
Донбасі визначається високим рівнем інструменталізації регіона-
льним політичним класом Української православної церкви як з 
метою власної легітимації та профілювання сильної окремішньої 
регіональної ідентичності (внутрішній аспект), так і плекання й 
закріплення проросійських політичних, ідеологічних, культурних 
лояльностей на основі російських неоімперських міфів (зовнішньо-
політичний аспект). Така ідентичність мала виразний відцентро-
вий, анти/не- український характер. 
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Внутрішньо- та зовнішньополітичні регіональні пріоритети 
зумовили факт дискримінації національно – (етно-)культурно, полі-
тично – зорієнтованих церковних інституцій (УПЦ КП, УГКЦ), 
«нетрадиційних» для регіону протестантських організацій, новітніх 
релігійних спільнот. Українська ідентичність стереотипізувалася у 
пейоративних термінах 1) в руслі радянського політико-ідеологі-
чного дискурсу як «буржуазно-націоналістична», «бандерівська»,             
2) в руслі російської антизахідної риторики як «проамериканська», 
«західноєвропейська», що має на меті знищити споконвічні цінності 
«русского мира», де світ маніхейськи поляризовано на добро і зло, 
біле й чорне. В обох випадках українська ідентичність опинялася по 
боці зла. 

Під час війни на Донбасі саме такі релігійні організації 
першими зазнали переслідувань з боку проросійських сепаратистів 
та бойовиків. Всі вони мали згорнути діяльність, якнайшвидше 
відкликати духовенство з регіону через безпосередню загрозу 
їхньому життю. 

Лише УПЦ (в юрисдикції Московського патріархату) 
працювала у цей час на Донбасі без перешкод з боку місцевих 
сепаратистів та окупаційних російських військових структур, 
нарікаючи виключно на дії української влади та українських 
військовиків. Керівництво УПЦ зазначало, що внаслідок бойових 
дій на території Донецької та Луганської областей упродовж 2014 
р. із 1 100 функціонуючих храмів було знищено 9 та різною мірою 
ушкоджено 77. Згідно з даними статистичного звіту Департаменту 
у справах релігій та національностей станом на 1 січня 2014 р. у 
цих двох областях функціонувало 1 185 храмів та пристосованих 
для богослужінь приміщень УПЦ. Тобто і в абсолютних, і у 
відносних величинах втрати УПЦ, порівняно з іншими релігійними 
організаціями в регіоні, були найменшими. За інформацією УПЦ 
на кінець 2014 р. на Донеччині та Луганщині працювало 1 100 
священнослужителів та понад 350 ченців. Останні доступні дані 
державної статистистичної звітності станом на 1 січня 2013 р. 
подають цифру у 997 священнослужителів УПЦ (без церковно-
служителів і монахів) у двох областях Донбасу. Можна побачити, 
що під час військових дій у регіоні кількість духовенства УПЦ не 
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скоротилася472. Очільник Луганської єпархії повідомляв про 
загибель у 2014 р. двох єпархіальних священнослужителів473, не 
уточнюючи при тому, що сталося це на окупованій проросій-
ськими сепаратистами та бойовиками території. 

Наприкінці грудня 2014 р. керівництво УПЦ оприлюднило 
зверенення до президента України з приводу пограбування 
«невідомими особами, що були одягнені у війському форму та 
назвалися військовослужбовцями Збройних сил України»474, 
заміської резиденції митрополита Донецького Іларіона у с. Піски 
Ясинуватського р-ну. Йшлося про ті самі Піски, що слугували 
базою підтримки українських захисників аеропорту в Донецьку, і 
що були майже вщент знищені внаслідок багатомісячних обстрілів 
сил сепаратистів по українським військовим, і що їх мусили 
полишити майже усі мешканці села. 

Під час успішної фази наступу українських збройних сил 
з’явилося звернення предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрія 
(Березовського) від 31 липня 2014 р. до президента України з 
приводу порушень прав і свобод віруючих УПЦ українськими 
військовиками на території Донецької єпархії. У зверненні було 
наведено три випадки порушення прав віруючих УПЦ: 1) 13 липня 
озброєні військовослужбовці батальйону «Донбас» увійшли до 
Свято-Михайлівського храму в Червоноармійську, але на прохання 
віруючих полишили храм. Наступного дня відбулася зустріч між 
настоятелем храму О. Кондратюком та представниками батальйону 
«Донбас» у міському відділі міліції, під час якої, за твердженням 
священика, на його адресу лунали бездоказові звинувачення (без 
конкретизації які саме); 2) 30 липня невідомі озброєні особи у 
військовій формі здійснили обшук у помешканні священика І. Сер-
гієнка у с. Червоноармійське Новоазовського р-ну, вимагаючи від 

                                                 
472 Інформацію взято з таких джерел: Інформаційний звіт. Донецька область. 

2012. – С. 1; Інформаційний звіт. Луганська область. 2012. – С. 1; «Звернення 
Священного Синоду Української Православної Церкви до Президента України 
П.О. Порошенка у зв’язку із кризовою ситуацією в українському суспільстві». – 
Церковна православна газета. –2014. – № 24 (грудень). – С. 5. 

473 Церковна православна газета. – 2015. – № 1 (січень). – С. 11. 
474 Звернення Священного Синоду Української Православної Церкви до Пре-

зидента України П.О. Порошенка у зв’язку із кризовою ситуацією в українському 
суспільстві. – Церковна православна газета. – № 24 (грудень). – С. 5. 
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нього віддати до сільради установчі документи на Свято-
Олександро-Невський храм разом із угодою дарування усього 
церковного майна та полишити у дводенний термін територію 
України; 3) 30 липня знущанню й тортурам на блокпосту було 
піддано благочинного Амвросієвського округу Є. Підгорного за 
звинуваченням у допомозі сепаратистам та підтримці режиму 
Януковича; у помешканні священика у с. Родники було здійснено 
обшук, конфісковано 3 тис. гривень, автомобіль, церковні 
нагороди475. 

У розвиток звернення глави УПЦ до президента України від 
31 липня 2014 р. патріарх Московський Кирил (Гундяєв) 18 серпня 
звернувся до ООН, Ради Європи та ОБСЄ з листом стосовно 
«численних фактів грубого порушення прав духовенства та віру-
ючих Української Православної Церкви», збагаченому дезінфор-
мацією про «трагічну загибель ряду священнослужителів» УПЦ, які 
стали «жертвами внутрішнього українського конфлікту», та 
«кричущі випадки насильства над кліриками УПЦ, постійні спроби 
утисків та залякування представників духовенства. Зазначалися 
вкрай тяжкі матеріальні збитки, що були завдані храмам і 
монастирям […]476». Аналогічно й президент Російської Федерації 
В. Путін у жовтні 2014 р. закликав до захисту прав УПЦ, в якої 
«силоміць» відібрали 18 храмів477, тоді як реально йшлося про 
перехід дюжини парафій УПЦ на Заході країні з юрисдикції УПЦ до 
УПЦ КП на знак протесту проти політичної позиції керівництва та 
частини духовенства УПЦ стосовно розв’язаної Росією війни проти 
України. У той же час УПЦ офіційно заявляла про «захоплення» 
лише 14 парафій. Отож, релігійний чинник – тема «захисту» УПЦ 
                                                 

475 Киев. Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры обращается к 
Президенту Украины по факту нарушения прав верующих (31.07.2014) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pravoslavye.org.ua/2014/07/киев-
местоблюститель-киевской-митро-8/ 

476 Предстоятель Русской Православной Церкви обратился в ООН, Совет 
Европы и ОБСЕ с письмом о фактах притеснения Украинской Православной 
Церкви в условиях вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украины 
(19.08.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mospat.ru/ru/2014/ 
08/19/news106923/ 

477 Путин заявил о недопустимости притеснения Украинской православной 
церкви (14.10.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.inter-
fax.ru/world/401755 
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від «київської хунти» та «фашистів»/«бандерівців»/«карателів» 
тощо – став вагомою складовою інформаційної війни під час 
військової агресії Російської Федерації проти України, в якій брали 
участь – прямо або опосередковано – і представники УПЦ. 

У цілому ж, домінування упродовж років незалежного 
існування України православ’я на Донбасі та однобічне фаворити-
зування УПЦ з боку місцевої влади не позначалося на факті 
надзвичайного розмаїття релігійного життя в краї. Місцеві 
міноритарні релігійні організації та рухи можна умовно поділити 
на 1) протестантські та неопротестантські, 2) ісламські, 3) релігійні 
організації представників етнічних спільнот, 4) нові релігійні 
організації та рухи. 

Протестантська мережа Донбасу – неоднорідне і строкате 
явище, широкий простір для діяльності зарубіжних місіонерів – за 
кількісними показниками поступається лише найчисельнішій у 
регіоні УПЦ. З етнополітичної точки зору протестантські 
організації як такі характеризуються іррелевантним ставленням до 
питань етнічності та її есенціалістських маркерів. Горизонтальний 
вимір діяльності цих спільнот зорієнтований великою мірою на 
локальну соціальну практику – конкретну допомогу «тут і тепер», 
а вертикальний – через вивчення Біблії та дотримання її настанов 
визначається трансцендентним, що маркує ідентичність особи чин-
никами віросповідними, поза- або трансетнічними. Такі чинники 
визначають чутливість протестантського середовища до питань 
свободи віросповідання як основного права особи та соціального 
служіння ближньому. Події війни 2014 р. на Донбасі засвідчили 
максимальну соціальну зорієнтованість діяльності представників 
місцевих протестантських спільнот за відсутності – і це було 
принциповим в їхній позиції – будь-яких політичних декларацій чи 
оціночних суджень. 

Етнічна строкатість Донбасу не корелюється безпосередньо із 
досить скромно представленими в регіоні релігійними організа-
ціями міноритарних етнічних спільнот. Рівень релігійності 
представників цих спільнот – якщо за показник брати створені 
представниками етнічних меншин релігійні організації – в цілому 
узгоджується із тим загальним станом речей у регіоні, що засвідчує 
один з найнижчих в Україні рівнів релігійності населення, зокрема, 
майже вдвічі нижчим, ніж на Заході країни. Низький рівень 
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релігійності населення пояснює переважання етнокультурного 
компонента в життєдіяльності багатьох релігійних громад пред-
ставників етнічних менших. Такі релігійні організації функціо-
нують переважно у «капсульному режимі», не маючи реального 
потенціалу до зростання через надто виразну присутність 
етнокультурної складової у їхніх самоідентифікаціях, трактування 
релігії як іманентної складової народної культури. 

Ісламське середовище Донбасу, де чисельно домінують 
волзькі татари, є неоднорідним за етнічним складом громад, 
культурними традиціями їхніх членів, мовними практиками, 
сповідуваними варіантами ісламу, а також етнополітичними 
орієнтаціями. Це середовище представлене низкою організаційних 
центрів, провідне становище серед яких займає Духовний центр 
мусульман України (центр у м. Донецьку), який конкурує у 
боротьбі за вплив у регіоні з Духовним управлінням мусульман 
України та «Арраїдом» (організаційні центри двох останніх 
розташовано у м. Києві). Водночас, ісламська умма на Донбасі 
становить динамічне явище. Мігрантські потоки мусульманського 
населення з Російської Федерації, Кавказького регіону, країн 
Середньої Азії формують підґрунтя для виникнення нових 
ісламських структур, а радикалізовані форми ісламу, що вже 
зайняв свою нішу в геополітичному просторі, не обійдуть 
стороною Україну. 

Ісламське середовище Донбасу не є винятком у практиці 
регіонального політичного класу з мобілізації та інструменталізації 
релігійного чинника у корпоративних інтересах, що ілюструє 
політичний проект місцевого олігархату зі створення та ліквідації 
після виконання покладених на неї функцій Партії мусульман 
України. Водночас, немає підстав виключати можливість вико-
ристання ісламу як каналу політичного та інших впливів з боку 
регіональних ісламських центрів, зорієнтованих на зарубіжні 
ісламські структури й фінансово залежних від них. 

Попри етнокультурну, мовну, конфесійну строкатість ісламу в 
Україні та конкурентну боротьбу між його іституйованими репре-
зентантами можна з впевненістю стверджувати, що міжетнічна та 
міжконфесійна мусульманська солідарність може виникати у 
цьому середовищі лише внаслідок некомпетентної політики влади. 
Викликом вітчизняному державному управлінню в галузі етно-
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політики, свободи совісті та віросповідання становитиме завдання 
з недопущення групових ізоляцій мусульманських спільнот, 
вжиття заходів на випередження стосовно можливості вико-
ристання етнічними та релігійними антерпренерами різного роду 
мобілізаційних технологій, формування у цьому середовищі 
громадянських лояльностей до країни проживання та інклюзивних 
ідентичностей задля інтеграції сповідників ісламу в ширший 
соціально-політичний контекст, відкриття перед ними нових 
можливостей в індивідуальних життєвих стратегіях і групових 
цілях, що разом узяте поєднує завдання етнополітичного менедж-
менту із соціально-економічним розвитком/реформуванням країни. 

Останній помітний складник релігійного поля Донбасу – 
вкрай різноманітні нові релігійні організації та рухи. Вони пред-
ставлені 1) неоорієнтальними релігійними спільнотами,                  
2) синкретичними релігійними рухами (місцевого походження та 
модифікованими зразками транснаціонального руху Нью ейдж), а 
також 3) громадами українських неоязичників, так званих 
рідновірів. Навіть узяті разом ці організації були нечисленними й 
перебували на марґінесі релігійного і суспільного життя регіону, 
багато в чому зберігаючи у своїй діяльності, саморепрезентаціях 
та дискурсивних практиках ознаки (квазі-)релігійного сплеску 
неофітів-ентузіастів кінця 1980-х – початку 1990-х рр. 

Громадська думка в регіоні, як це зазвичай трапляється, не 
надто прихильно ставилася до такого роду новітніх релігійних 
організацій. Йшлося, очевидно, не стільки про загрози з боку цих 
структур, скільки про виклики, які вони становили 1) традиціо-
налістським дихотомічним настановам громадської думки «свій–
чужий», 2) «традиційним» церквам (чи то «національним», як 
позиціонують себе УГКЦ та УПЦ КП, чи то «історичній» УПЦ), 
які не мають досвіду перебування у ситуації змагальності з 
«іншим», а також 3) стереотипам етнополітичного та державно-
церковного менеджменту місцевих управлінських структур, яким 
би мінімальним і нефаховим цей менеджмент не був. 

Війна 2014 р. внесла зміни в церковно-політичне життя 
регіону. З одного боку, проросійські, «русскомирские» культурні й 
церковні симпатії безпосередньо в середовищі УПЦ набули 
виразно політичного характеру. Певна частина представників 
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духовенства УПЦ відкрито стали на бік місцевих сепаратистів, 
терористів, російських найманців та кадрових військових, 
сподіваючись на анексію регіону Російською Федерацією за 
прикладом українського Криму. Деякі священнослужителі зі 
зброєю в руках брали безпосередню участь у військових діях на 
боці сепаратистів478, зокрема, й у лавах терористичної «Російської 
православної армії». Військові експерти зазначали, що на приходах 
УПЦ надавали допомогу сепаратистам, монастирі використо-
вувалися для перебування терористів, зберігання арсеналів зброї 
(найскандальніший випадок – надання прихистку сепаратистам 
Святогірською лаврою)479. 

Місцеве духовенство УПЦ вдавалося до практик освячення 
бойових прапорів підрозділів проросійських колобарантів на 
Луганщині та Донеччині – «в крепость и утверждение кресто-
именитому воинству и в победу над вся враги»480. Митрополит 
Іоанікій (Кобзєв), який до 2012 р. керував Луганською та 
Алчевською єпархією УПЦ та входив до складу Священного 
Синоду УПЦ, 4 листопада 2014 р. взяв участь в урочистостях з 
нагоди «обрання» главою «Луганської народної республіки» 
сепаратиста І. Плотницького й уділив йому благословення481. 
                                                 

478 Найбільшого розголосу набула історія настоятеля одного з храмів на 
Луганщині, члена Донського козацтва В. Марецького. Див.: На Луганщине с боем 
задержали 13 «казаков»-террористов ЛНР (26.05.2014) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://news.liga.net/photo/politics/1889451-na_luganshchine_s_boem_ 
zaderzhali_13_terroristov_ lnr.htm#1 

479 Тымчук Д. Итоги 6 августа [2014 г.]: многоликая «пятая колонна» 
[Электронный ресурс] / Д. Тымчук. – Режим доступа: http://sprotyv.info/ 
ru/news/3218-itogi-6-avgusta-mnogolikaya-pyataya-kolonna 

480 «По благословению» двух епископов УПЦ освящено знамя бригаде 
«вооруженных сил» ЛНР для «великой победы» над Украиной (27.11.2014) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.religion.in.ua/ news/ 
ukrainian_news/27590-po-blagosloveniyu-dvux-episkopov-upc-osvyashheno-znamya-briga-
de-vooruzhennyx-sil-luganskoj-narodnoj-respubliki-dlya-velikoj-pobedy-nad-ukrainoj.html; 
Луганский митрополит отмежевался от освящения боевого знамени «так называемой 
ЛНР» (28.11.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.religion.in.ua/ 
news/ukrainian_news/27591-luganskij-mitropolit-otmezhevalsya-ot-osvyashheniya-boevo-
go-znameni-tak-nazyvaemoj-lnr. html  

481 Митрополит УПЦ принял участие в инагурации главы «Луганской 
народной республики» (10.11.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.religion.in.ua /news/vazhlivo/27392-mitropolit-upc-prinyal-uchastie-v-inau-
guracii-glavy-luganskoj-narodnoj-respubliki.html 
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Дії сепаратистів і терористів проти інших церков у регіоні 
відбувалися на користь місцевих структур УПЦ. Йдеться і про 
захоплення бойовиками молитовного дому євангельських хрис-
тиян-баптистів у м. Антрацит Луганської обл. у вересні 2014 р., і 
пропозицію бойовиків перебрати у власність УПЦ приміщення 
єпархіального управління та кафедрального собору УПЦ КП в 
Луганську, які залишилися без нагляду внаслідок військових дій у 
регіоні тощо. Речники УПЦ в центрі хоча офіційно й спросто-
вували такі закиди, однак допомоги братам-християнам в регіоні, 
де ті зазнавали переслідувань, не пропонували. 

Представники церковної верхівки УПЦ в краї прогнозовано 
самоусунулися від політичних оцінок війни, а закликами до 
безумовного «примирення» і «припинення братовбивчої війни» 
дефакто виступали проти інтересів української держави. На 
вищому церковному рівні воліли говорити про геополітику, 
зіткнення інтересів Заходу і Сходу, місцевих колабораціоністів та 
бандитів при тому називали, услід за російською пропагандою, 
виключно ополченцями, факт агресії з боку Росії замовчувався, 
тож і агресор жодного разу не був названий агресором482. 

Натомість під приводом захисту інтересів цивільного населення 
регіону місцеві ієрархи нерідко виступали на боці проросійських 
сил. Зокрема, митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон 
(Шукало) звернувся до президента України з листом-проханням 
«спростити можливість отримання жителями регіону», непідконтро-
льного юрисдикції української держави, пенсійного забезпечення 
після введення в дію указу президента від 14 листопада 2014 р. 
Згідно з цим указом Україна призупиняла виплату пенсій на окупо-
ваній території483, надавши можливість жителям регіону отримувати 
пенсії та інші соціальні виплати поза її межами. 

                                                 
482 Див., зокрема: Митрополит Онуфрий: «Христос – это мир. И все, кто с 

Ним, должны прекратить братское кровопролитие» (интервью вел В. Анисимов) 
(5.08.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pravoslavye.org.ua/ 
2014/08/ митрополит-онуфрий-христос-это-ми/ 

483 Митрополит Иларион направил обращение к Президенту Украины с 
ходатайством о пенсионерах Донбасса (17.11.2014) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://donetsk.church.ua/2014/11/17/mitropolit-ilarion-napravil-obrashhenie-k-
prezidentu-ukrainy-s-khodatajjstvom-o-pensionerakh-donbassa/. Див. також: Церковна 
православна газета. – 2014. – № 22 (листопад). – С. 11. 
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По-перше, митрополит не міг не знати, що проведення 
сепаратистами 2 листопада 2014 р. на окупованій території нелегі-
тимних місцевих виборів фактично руйнує Мінські домовленості, 
одним з рішень яких було фінансування Києвом усіх потреб 
регіону. Митрополит не звернувся тоді ані до місцевих сепара-
тистів із застереженнями щодо можливих наслідків порушення цих 
домовленостей, ані до місцевих жителів із пересторогою не брати 
участь у протиправних діях. Україна ж навіть фізично на той час не 
мала можливості доставляти готівкові кошти в окупований регіон. 
На початку листопада міністр праці і соціальної політики пові-
домляв, що на непідконтрольних Україні територіях бойовиками 
було пограбовано 20 інкасаторських машин на суму понад 100 млн 
грн.484, що призначалися для соціальних та інших обов’язкових 
виплат місцевому населенню. 

По-друге, звернення митрополита збіглося зі зміною тактики в 
політиці російського президента В. Путіна щодо знищення 
державного суверенітету України: усвідомивши неможливість 
подальшої ескалації прямих військових дій, останній обрав шлях 
«втискування» Донбасу назад до України на умовах Кремля і 
коштом державного бюджету України. Митрополит Іларіон як 
досвідчений церковний політик, який представляє проросійське 
крило в єпископаті УПЦ, не міг не усвідомлювати політичний 
підтекст свого звернення до президента України. 

По-третє, оскільки йдеться про представника Церкви вступає в 
силу такий аргумент, як моральний імператив. Митрополит, який 
дозволяв собі користуватися предметами люкс-класу у цьому й за 
мирних часів депресивному регіоні, який у подіях на Донбасі 
вбачав лише «громадянське протистояння, що переросло у зброй-
ний конфлікт», і жодним словом не засудив ані дії проросійських 
колабораціоністів, ані військову агресію Росії проти України, 
навряд чи мав моральне право виступати від імені «найменш 
захищених прошарків населення – пенсіонерів та інвалідів» й 
апелювати до «розуміння» державою «величезної соціальної 
значущості» виплати пенсій на окупованій території. 

                                                 
484 Див.: С начала АТО террористы ограбили 20 инкассаторских авто с 

соцвыплатами. Это более 100 миллионов гривен, – Розенко (5.12.2014) 
[Электронный ресерус]. – Режим доступа: http://censor.net.ua/news/314960  
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Протилежну позицію у питанні припинення соціальних виплат 
на непідконтрольній юрисдикції України території Донбасу 
обстоювали представники УПЦ Київського патріархату. «Якщо ви 
відокремилися від України, і люди голосували за це, – запитував 
глава УПЦ КП, – на що ви розраховували? Ви розраховували на 
свої сили, ви думали, що, утворивши свою мікродержаву, ви 
будете жити краще? То спробуйте. Ви ж сказали, що годуєте 
Україну, – тепер прогодуйте себе. […] Що стосується пенсій, то 
так звана влада там податки збирає, от з них хай і платить людям. 
Місцеві підприємці сплачують же податки не до Києва, а до так 
званих народних республік…»485. «Коли обирали ж так звані 
“ДНР” і “ЛНР”, думали, а чи можете існувати самостійно? Події, 
які там зараз відбуваються, свідчать про те, що ці так звані 
республіки існувати самі по собі не можуть. Вони не можуть 
забезпечити себе всім необхідним: шахти закриваються, заводи 
зруйновані, зарплати немає, пенсії не виплачуються… […] 
Населення Донбасу буде жити добре, коли воно буде разом з усім 
українським народом. Але якщо воно буде робити такі помилки, як 
уже зробило, то повинно тепер страждати і навертатися до Бога, 
молитися, щоб Господь змінив цю ситуацію»486. 

Водночас, коректна оцінка позиції УПЦ стосовно війни                  
2014 р. на Донбасі має брати до уваги ширший суспільно-
політичний контекст. Необхідно враховувати не лише патріотичне 
піднесення в суспільстві і його безпрецедентну мобілізацію та 
консолідацію на захист суверенності країни та проти російської 
агресії, але й той факт, що на рівні найвищого політичного 
керівництва країни офіційної кваліфікації подій на Донбасі як 
розв’язаної Росією військової агресії проти України не відбулося. 
Така багато в чому вимушена позиція керівництва держави 
створювала можливість для продовження безкарної діяльності 
проросійських сил у країні, в тому числі уможливлювала амбіва-
лентну політику УПЦ під час війни на Донбасі. 

                                                 
485 Патріарх Філарет: «Перемога буде за нами, бо Господь завжди на стороні 

правди» (інтерв’ю брали М. Підвезяний, Р. Сокол). – Голос Православ’я. – 2015. – 
№ 2 (січень). – С. 4–5. 

486 Святіший Патріарх Філарет: «Населення Донбасу житиме добре, коли воно 
буде разом з усім українським народом». – Голос Православ’я. – 2014. – № 24 
(грудень). – С. 7. 
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Разом з тим, з початком війни концепт «русского мира» 
остаточно виявив свою неоімперіалістичну, реваншистську, міліта-
ристську сутність, втративши релігійно-культурну складову, яка 
знаходила своїх прихильників в Україні. 

Нові суспільно-політичні процеси в Україні, початок яким 
поклали сепаратистська «російська весна» 2014 р. та розпочата 
Росією неконвенційна – але від того не менш кривава – війна проти 
України, потребують окремого дослідження. Війна в регіоні 
радикально розмежувала минуле не лише українського Донбасу від 
його сучасного й майбутнього, але й усього проекту суверенної 
української держави. Нова критична для України ситуація актуалі-
зувала питання про (не-)адекватність та (не-)дієвість державного 
управління у таких галузях національної безпеки, як етнополіти-
чний менеджмент, державно-церковні відносини, регіональна 
політика, що є складовими системи управління в державі, насе-
лення якої під час кризових подій кінця 2013 – початку 2014 рр. 
однозначно сформулювало запит на якнайшвидші радикальні 
демократичні реформи. 
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