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АНОТАЦІЯ 

Житкова О. О. Діяльність УАПЦ у м. Києві (1919 – 1930-й роки). – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

за спеціальністю 07.00.01 – «Історія України». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України; Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України. – Київ, 2019. 

У 2019 р. Православна Церква України відновила незалежність і власну 

єдність. Спроба відродити і розбудувати національну православну церкву 

вже мала місце в українській історії у ХХ ст. Українська революція 1917 – 

1921 рр. сприяла створенню Української автокефальної православної церкви 

(УАПЦ). Центром автокефального руху стало місто Київ. Саме в Києві виникли 

перші автокефальні парафії, а місцеві церковні діячі та віряни виявили значну 

активність у процесі творення самостійної православної церкви. У 1921 р. у 

Києві було проведено Перший всеукраїнський православний церковний собор, 

на якому відбулося офіційне заснування УАПЦ, сформовано церковну ієрархію 

та ухвалено канони УАПЦ. У Києві розташовувалися органи церковного 

управління, кафедральний храм УАПЦ та проводилися пастирські курси для 

підготовки нових членів причету. Надзвичайний собор УАПЦ у 1930 р., який 

ухвалив рішення про припинення діяльності керівних органів церкви, також 

проходив у Києві. Впродовж 1919 – 1930-го рр. відбулося становлення, 

організаційне та інституційне оформлення церкви, були реалізовані ключові 

ідеї національної православної церкви, запроваджувалися принципи 

автокефалії та українізації внутрішньоцерковного життя. Дослідження 

діяльності УАПЦ у місті Києві впродовж 1919 – 1930-го рр. дасть можливість 

проаналізувати попередній досвід, на який зможуть спиратися релігійні та 

суспільно-політичні діячі на шляху розбудови української православної 

церкви у сучасну добу. Актуальність теми дисертації обумовлена також 

необхідністю створення в українській історичній науці комплексного 

дослідження діяльності УАПЦ саме у межах міста Києва. 
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У дисертації з’ясовано стан наукової розробки теми, здійснено огляд 

найбільш ґрунтовних праць, пов’язаних із вивченням функціонування УАПЦ 

впродовж 1920-х рр. Окреслена та проаналізована джерельна база роботи та 

її репрезентативність. На основі вивчення широкого кола архівних 

документів фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління України, Центрального державного архіву громадських об’єднань 

України, Державного архіву міста Києва та Галузевого державного архіву 

Служби безпеки України, опублікованих документів, матеріалів періодичних 

видань 1917 – 1930-го рр. та мемуаристики досліджено історію формування 

УАПЦ, діяльності церкви у межах міста Києва та взаємовідносини керівних 

структур УАПЦ та її діячів із органами партійно-державної влади. 

Методологічна база дисертації базується на принципах історизму, 

об’єктивності, комплексності, опори на історичні джерела, систематизації та 

детермінізму. Методологія дослідження спирається також на ряд спеціально-

історичних методів: історико-порівняльний, проблемно-хронологічний, 

статистичний, регіоналістичний, актуалізації. Специфіка теми дисертації 

обумовила використання методів історичної регіоналістики, що дозволило 

дослідити діяльність церковних інститутів і парафій УАПЦ, формування 

державно-церковних відносин у межах міста Києва. У дослідженні було 

застосовано метод районування, на основі якого виокремлене місто Київ як 

окрема територіальна одиниця з притаманною історико-культурною 

специфікою. 

Наукова новизна роботи полягає у комплексному дослідженні 

діяльності структур та парафій УАПЦ саме у межах міста Києва. У 

дисертаційному дослідженні вперше: досліджено діяльність київських 

автокефальних парафій у сфері реформування внутрішньоцерковного життя; 

прослідковано політику партійно-державної влади щодо автокефальних 

парафій міста Києва та керівних органів церкви; введено до наукового обігу 

невідомі раніше дослідникам архівні документи, які висвітлюють діяльність 
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київських автокефальних парафій, розкривають зміст репресивних заходів 

партійно-державної влади щодо діячів УАПЦ у місті Києві. 

Набули подальшого розвитку дослідження передумов створення УАПЦ 

на регіональному рівні; вивчення становлення та організаційних засад 

діяльності УАПЦ у місті Києві; висвітлення діяльності УАПЦ із 

реформування внутрішньоцерковного життя; дослідження організації 

видавничої діяльності УАПЦ та підготовки церковно- та 

священнослужителів; аналіз основних напрямів партійно-державної політики 

в УСРР щодо релігії та церкви загалом і УАПЦ зокрема. 

Практичне значення дисертації полягає у тому, що матеріали 

дослідження можуть бути використані органами державної влади України 

для розробки новітньої концепції державно-церковних відносин, а також при 

написанні праць та підготовці навчальних дисциплін за напрямами історія 

України, історія української культури, історія релігії в Україні. 

У дисертації проаналізовано історіографічну та джерельну базу 

дослідження, окреслено методологічну основу дисертації. Встановлено, що 

наукові праці радянського періоду з теми історії церкви в УСРР 

характеризуються тенденційним підходом до питання, а зарубіжні праці 

розкривають здебільшого загальні аспекти становлення та діяльності УАПЦ 

в Україні. Визначено, що сучасні українські науковці здійснили спробу 

об’єктивного вивчення історії УАПЦ впродовж 1920-х рр. Водночас 

нерозробленим залишається регіональний аспект питання, а саме 

дослідження діяльності УАПЦ у місті Києві. Джерельна база дослідження 

сформована на основі опублікованих та архівних документів, матеріалів 

преси 1919 – 1930 рр. та мемуарної літератури. У дисертації вперше було 

введено до наукового обігу документи фондів Центрального державного 

архіву вищих органів влади та управління України, котрі розкривають зміст 

функціонування пастирських курсів УАПЦ у місті Києві та діяльність 

київських автокефальних парафій. Вперше досліджені документи із фондів 

Галузевого державного архіву Служби безпеки України подають інформацію 
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про методи репресивної політики більшовиків щодо діячів автокефальної 

церкви. Під час написання дисертації застосовувалися загальнонаукові 

(аналізу і синтезу, аналогії, узагальнення, класифікації) та спеціально-

історичні (історико-порівняльний, проблемно-хронологічний, статистичний, 

регіоналістичний, актуалізації) методи. 

У дисертаційному дослідженні проаналізовано значення міста Києва та 

його мешканців для розгортання автокефального руху в Україні, створення 

УАПЦ, організаційного, інституційного та кадрового забезпечення діяльності 

УАПЦ. Розкрито основні передумови поширення автокефального руху 

впродовж 1917 – 1921 рр. та офіційного заснування УАПЦ у місті Києві. 

Охарактеризовано специфіку та динаміку поширення парафій УАПЦ в 

Україні, наростання конфлікту у відносинах УАПЦ з органами партійно-

державної влади впродовж 1920-х рр., що зумовило ліквідацію церкви у 

1930 р. Розкрито діяльність УАПЦ із підготовки нових членів причету для 

автокефальних парафій впродовж 1920-х рр., функціонування 

пастирських (богословських) курсів та роль членів київських автокефальних 

парафій у їх роботі. 

У праці розкрито роль київських парафій УАПЦ у реформуванні 

внутрішньоцерковного життя та проаналізовано стан матеріального 

забезпечення діяльності громад. Подано інформацію про матеріальну базу 

функціонування автокефальних парафій у місті Києві та проаналізовані 

основні джерела прибутків і видатків громад УАПЦ, вузлові питання 

фінансування діяльності церкви. Розкрито роль автокефальних парафій міста 

Києва у запровадженні реформування релігійного життя: запровадження 

української мови богослужінь, переклад релігійної літератури, відродження 

давніх церковних традицій та обрядів, створення нових видів церковних 

служб та свят, оновлення музично-хорового мистецтва. 

У дисертації охарактеризовано вплив адміністративних та економічних 

засобів, антирелігійної агітації і пропаганди, розколу всередині церкви та 

репресивних заходів партійно-державних органів на діяльність УАПЦ у місті 
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Києві. Встановлено, що більшовики застосовували як засіб послаблення 

фінансового становища церкви матеріальні зобов’язання громад УАПЦ або 

позбавлення їх можливості користуватися церковними будівлями та майном. 

Визначено, що регулювання діяльності УАПЦ у місті Києві здійснювалося 

також за допомогою адміністративного тиску через отримання дозволів 

громадами на ведення організаційної діяльності (скликання зборів) або 

здійснення безпосередніх релігійних обрядів. З початку 1920-х рр. радянська 

преса характеризувала діяльність УАПЦ як ворожу, а згодом і 

контрреволюційну й антирадянську. Більшовицька агітаційна кампанія щодо 

УАПЦ мала на меті дискредитацію церкви та її членів. Для послаблення 

УАПЦ радянська влада сприяла утворенню та функціонуванню у середині 

1920-х рр. у місті Києві братства «Діяльно-Христова церква», утвореного 

автокефальними церковнослужителями. У 1927 р. члени братства знову 

приєдналися до УАПЦ. Впродовж 1920-х рр. більшовики застосовували 

репресії щодо представників УАПЦ, обмежували і позбавляли волі та прав, 

окремих діячів УАПЦ засуджували до смертної кари. 

Ключові слова: УАПЦ, автокефалія, Київ, автокефальні парафії, 

реформування внутрішньоцерковного життя, релігійна обрядовість, 

державно-церковні відносини. 

SUMMARY 

Zhytkova O. O. Activity of the UAOC in Kyiv (1919-1930). – Qualifying 

scientific work manuscript copyrighted. 

Thesis for the degree of candidate of historical sciences, specialty 07.00.01 – 

«History of Ukraine». – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry 

of education and science of Ukraine; Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of education and science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The Orthodox Church of Ukraine restored its independence and unity in 

2019. Attempts to revive and build a national Orthodox Church had already taken 

place in the Ukrainian history of the twentieth century. The Ukrainian revolution of 

1917-1921 contributed to the creation of the Ukrainian Autocephalous Orthodox 
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Church (UAOC). The city of Kyiv became the centre of the Autocephalous 

movement. It was in Kyiv that the formation of the Autocephalous movement 

began, and local Church leaders and believers showed significant activity in the 

process of creating an independent Orthodox Church. In Kyiv, the First all-

Ukrainian Orthodox Church Sobor of 1921 took place, at which the official 

creation of the UAOC was announced, the Church hierarchy established and the 

UAOC canons adopted. Kyiv was the location of the Church administration bodies, 

the UAOC Cathedral Church whereas pastoral courses were held to prepare new 

members of the clergy. The UAOC extraordinary Sobor of 1930, which decided to 

terminate the activities of the Church governing bodies was also held in Kyiv. 

Between 1919 and 1930 the Church went through the period of formation, 

organizational and institutional making, the key ideas of the national Orthodox 

Church were developed, consisting in the introduction of the principles of 

autocephaly and Ukrainization of the internal church life. The study of the UAOC 

activitу in Kyiv has a value to analyse the previous experience, which might of use 

for religious, civic and political leaders on the way of building the Ukrainian 

Orthodox Church in contemporary times. The relevance of the thesis' topic is also 

due to the need to create in Ukrainian historical science a comprehensive study of 

the UAOC activity within the boundaries of the city of Kyiv. 

The thesis defines the state of scientific development of the topic, the review 

of the most significant works related to the study of the UAOC functioning during 

the 1920s. The research major sources and their representativeness have been 

identified and analysed. The history of formation of the Ukrainian Autocephalous 

Orthodox Church, the Church activity in the city of Kyiv and the relationship of 

UAOC governing structures and its leaders with the party and state authorities has 

been researched based on the study of a broad spectrum of archive records from 

the Central state archive of supreme bodies of power and government of Ukraine, 

Central state archive of public organizations of Ukraine, the State archive of Kyiv 

city and the Sectoral state archive of the Security service of Ukraine, as well as of 

published documents, materials of periodicals from 1919 to 1930 and memoirs. 



8 
 

The methodological basis of the thesis is based on the principles of 

historicism, objectivity, integrated approach, reliance on historical sources, 

systematization and determinism. The research methodology is also based on a 

number of specific historical methods: historical-comparative, chronological, 

statistical, regionalistic, and of nowadays relevance. The specificity of the thesis 

topic led to the use of methods of historical regionalism, which allowed to study 

the activities of Church institutions and UAOC parishes, the making of the state-

church relations in the city of Kyiv. The study also applies the method of zoning, 

which allows to consider the city of Kyiv as a separate territorial unit with its 

inherent historical and cultural specificity. 

The scientific novelty of the work consists in a comprehensive study of the 

UAOC structures and parishes activities the within the city of Kyiv. The thesis 

research for the first time: studies the activity of the Kyiv autocephalous parishes 

in reforming the internal church life; traces the policy of the party and the 

government with regards to the autocephalous parishes and the governing bodies of 

the Church in the city of Kyiv; introduces into academic discourse previously 

unknown to researchers archival documents illustrating the activities of the Kyiv 

autocephalous parishes, discloses the content of repressive measures from the party 

and the government with regards to the UAOC figures in Kyiv. 

The thesis advances further research of the prerequisites for the 

establishment of the UAOC at the regional level; study of the UAOC formation 

and organizational foundations in Kyiv; coverage of the UAOC endeavours to 

reform internal church life; study of the organization of UAOC publishing activity 

and training of priests and clerics; analysis of the main directions of the party and 

state policy in the Ukrainian SSR on religion and the Church in general and the 

UAOC in particular. 

Practical value of the thesis is that the research can be used by the state 

authorities of Ukraine to develop a new concept of church-state relations, as well 

as in writing papers and preparing teaching courses on the history of Ukraine, 

history of Ukrainian culture, history of religion in Ukraine. 
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The thesis analyses the historiographical and source base of the research, 

determines its methodological basis. It is established that scientific works of the 

Soviet period on the history of the Church in the Ukrainian SSR are characterized 

by a tendentious approach to the issue, while foreign studies mainly focus on 

general aspects of UAOC formation and activity in Ukraine. The thesis concludes 

that modern Ukrainian scholars have attempted an objective study of the UAOC 

history in the 1920s. At the same time, the regional aspect of the issue remains 

undeveloped, namely the study of the UAOC activity in Kyiv. The historical 

sources of the research have been formed on the basis of published and archival 

documents, press materials of 1919-1930 and memoirs. The thesis introduces into 

scientific usage documents of archive records from the Central state archive of 

supreme bodies of power and government of Ukraine related to the functioning of 

the UAOC pastoral courses in Kyiv and the activity of Kyiv autocephalous 

parishes. Documents from the archive records of the Sectoral state archive of the 

Security service of Ukraine, that provide information about the methods of 

Bolsheviks repressive policy against the autocephalous church, were studied for 

the first time. The thesis applies general scientific (analysis and synthesis, 

analogies, generalizations, classifications) and special historical (historical-

comparative, chronological, statistical, regionalistic, and of nowadays relevance) 

methods. 

The thesis analyses the importance of the city of Kyiv and its inhabitants for 

the development of the autocephalous movement in Ukraine, the creation of the 

UAOC, organizational, institutional and human resources backing of the UAOC 

activity. The thesis reveals the main preconditions from the spread of the 

autocephalous movement during 1917–1921 and the UAOC official establishment 

in Kyiv. The research describes the specifics and dynamics of the UAOC parishes 

development in Ukraine, the growing conflict in the relations of between the 

UAOC and the party and state bodies during the 1920s, which led to the liquidation 

of the Church in 1930. The activities of the UAOC in training new members of the 

clergy for autocephalous parishes during the 1920s, the functioning of 
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pastoral (theological) courses and the role of members of Kyiv autocephalous 

parishes in their work are also put under light. 

The thesis reveals the role of the UAOC Kyiv parishes in reforming the 

internal church life and analyses the state of material support for parishes' 

activities. There is information on the material base of autocephalous parishes 

functioning in Kyiv and an analysis of main sources of UAOC parishes income and 

expenditure, key issues of financing the activity of the Church. The thesis reflects 

the role of Kyiv autocephalous parishes in implementing the religious life reform: 

introduction of the Ukrainian language into worships, translation of religious 

literature, revival of ancient Church traditions and rituals, creation of new types of 

church services and holidays, renewal of musical and choral art. 

The thesis characterizes the impact of administrative and economic 

measures, anti-religious agitation and propaganda, schism within the Church and 

repressive policy of party and state bodies on the UAOC activity in Kyiv. It was 

found that the Bolsheviks used material obligations of UAOC parishes or 

depriving them of the opportunity to use Church buildings and property as a means 

of weakening the financial situation of the Church. The research showed that the 

regulation of the UAOC in Kyiv was also carried out through obliging parishes to 

obtain permits for conducting organizational activities (convening meetings) or 

direct religious practice. Since the early 1920s, the Soviet press has characterized 

the UAOC activity as hostile, and, later, as counter-revolutionary and anti-Soviet. 

The Bolshevik propaganda campaign with regard to the UAOC was aimed at 

discrediting the Church and its members. To weaken the UAOC, the Soviet 

government, in the mid-1920s, promoted the creation and functioning in Kyiv of 

the brotherhood "Active-Christ Church", bringing together autocephalous 

clergymen. In 1927, the members of the brotherhood returned to the UAOC. 

During the 1920s, the Bolsheviks used repressive measures against representatives 

of the UAOC, which were reflected in the restriction and deprivation of liberty and 

rights, as well as in the application of the death penalty, mainly for conducting 

anti-Soviet activities. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. В житті українського суспільства традиційно важливу 

роль відіграє церква. Релігійно-церковне життя в Україні на сучасному етапі 

характеризується трансформаційними процесами в православних церквах. 

Триває розбудова Православної Церкви України, яка отримала автокефальний 

статус 6 січня 2019 р. відповідно до Патріаршого та Синодального Томосу, 

наданого Вселенським Патріархатом. Православна Церква України розгортає 

свою діяльність, спираючись на національні церковні традиції та здобутки 

попередників. 

Спроба відродити і сформувати національну православну церкву вже мала 

місце в українській історії у ХХ ст. Українська революція 1917 – 1921 рр. сприяла 

створенню Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). Центром 

автокефального руху стало місто Київ. Перший митрополит УАПЦ 

В. Липківський у праці з історії української православної церкви називав Київ 

«осередком церковного життя для всієї України» [218, c. 59]. Саме в Києві 

розпочалося формування автокефального руху, виникли перші автокефальні 

парафії, а місцеві церковні діячі та віряни виявили значну активність у процесі 

творення самостійної православної церкви. Внаслідок несприятливих суспільно-

політичних умов автокефалія української церкви фактично декларувалася тричі 

у 1919 р., 1920 р. та 1921 р. У Києві було проведено Перший всеукраїнський 

православний церковний собор 1921 р., на якому відбулося офіційне заснування 

УАПЦ, сформовано церковну ієрархію та ухвалено канони УАПЦ. У Києві 

розташовувалися органи церковного управління, кафедральний храм УАПЦ та 

проводилися пастирські курси для підготовки нових членів причету. 

Надзвичайний собор УАПЦ у 1930 р., який ухвалив рішення про припинення 

діяльності керівних органів церкви, також проходив у Києві. 

Впродовж 1919 – 1930-го рр. у Києві відбулося становлення, організаційне 

та інституційне оформлення УАПЦ, були реалізовані ключові ідеї національної 

православної церкви, котрі полягали в запровадженні принципів автокефалії та 

українізації внутрішньоцерковного життя. Дослідження діяльності УАПЦ у місті 
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Києві дозволяє проаналізувати попередній досвід, на який зможуть спиратися 

релігійні та суспільно-політичні діячі на шляху розбудови української 

православної церкви у сучасну добу. Актуальність теми дисертації також 

обумовлена відсутністю в історіографії комплексного дослідження теми 

діяльності УАПЦ у місті Києві. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано у межах програми науково-дослідницьких робіт 

«Україна в загальноєвропейських історичних процесах: пошуки 

цивілізаційного вибору», затвердженої вченою радою історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (державний 

реєстраційний номер 16БФ046-01). 

Мета дослідження – проаналізувати основні напрями діяльності УАПЦ 

у місті Києві крізь призму функціонування парафій УАПЦ та взаємовідносин 

з органами радянської влади. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

- охарактеризувати історіографію, джерельну базу та методологічну 

основу дослідження; 

- розкрити передумови створення УАПЦ; 

- дослідити специфіку становлення, організаційної розбудови, 

діяльності та ліквідації вищих церковних інституцій УАПЦ у місті 

Києві; 

- висвітлити діяльність УАПЦ із підготовки священнослужителів та 

церковнослужителів у місті Києві; 

- проаналізувати роль київських парафій УАПЦ у реформуванні 

внутрішньоцерковного життя; 

- прослідкувати застосування радянською владою економічних та 

адміністративних засобів впливу на діяльність парафій УАПЦ у місті 

Києві; 

- висвітлити основні напрями більшовицької антирелігійної агітації 

та пропаганди, спрямованої проти діяльності УАПЦ у місті Києві; 
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- прослідкувати організацію органами партійно-державної влади 

розколу всередині УАПЦ та проведення репресій проти церковних 

діячів і вірян автокефальних парафій міста Києва. 

Об’єктом дослідження є діяльність Української автокефальної 

православної церкви у місті Києві у 1919 – 1930-му рр. 

Предметом дослідження є форми, методи, напрями діяльності УАПЦ та 

її парафій у місті Києві та взаємовідносини між УАПЦ та органами радянської 

влади. 

Хронологічні рамки дисертаційної роботи охоплюють період з 1919 р. 

по 1930-й р. Нижня межа обумовлена ухваленням Радою Народних Міністрів 

Директорії УНР 1 січня 1919 р. закону «Про вищий уряд Української 

автокефальної православної соборної церкви», котрий проголосив створення 

УАПЦ, і початком формування парафій автокефальної церкви у місті Києві. 

Верхня межа обумовлюється рішенням Надзвичайного собору УАПЦ у 

1930 р., який проходив у місті Києві, припинити діяльність керівних органів 

церкви. Для з’ясування витоків створення УАПЦ автор виходить за означені 

хронологічні рамки. 

Географічні рамки дослідження визначені специфікою регіонального 

дослідження та охоплюють місто Київ. 

Методологічну основу дослідження склали принципи історизму, 

об’єктивності, комплексності, опори на історичні джерела, систематизації та 

детермінізму. Під час написання дисертації застосовувалися загальнонаукові 

методи: аналізу і синтезу, аналогії, узагальнення, класифікації. Методологічна 

основа дослідження спирається також на ряд спеціально-історичних методів: 

історико-порівняльний, проблемно-хронологічний, статистичний, 

регіоналістичний, актуалізації. Специфіка теми дисертації обумовила 

використання методів історичної регіоналістики, що дозволило дослідити 

діяльність церковних інститутів і парафій УАПЦ, формування державно-

церковних відносин у межах м. Києва. 
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Наукова новизна роботи полягає у комплексному дослідженні 

діяльності структур та парафій УАПЦ саме у межах міста Києва. 

Вперше: 

- досліджено діяльність київських автокефальних парафій у сфері 

реформування внутрішньоцерковного життя; 

- прослідковано політику партійно-державної влади щодо 

автокефальних парафій міста Києва та керівних органів церкви; 

- введено до наукового обігу невідомі раніше дослідникам архівні 

документи, які висвітлюють діяльність київських автокефальних 

парафій, розкривають зміст репресивних заходів партійно-державної 

влади щодо діячів УАПЦ у місті Києві. 

Набули подальшого розвитку: 

- дослідження передумов створення УАПЦ на регіональному рівні; 

- вивчення становлення та організаційних засад діяльності УАПЦ у 

місті Києві; 

- висвітлення діяльності УАПЦ із реформування 

внутрішньоцерковного життя; 

- дослідження організації видавничої діяльності УАПЦ та 

підготовки церковно- та священнослужителів; 

- аналіз основних напрямів партійно-державної політики в УСРР 

щодо релігії та церкви загалом і УАПЦ зокрема. 

Практичне значення дисертації полягає у тому, що матеріали 

дослідження можуть бути використані органами державної влади України для 

розробки новітньої концепції державно-церковних відносин, а також при 

написанні праць та підготовці навчальних дисциплін за напрямами історія 

України, історія української культури, історія релігії в Україні. 

Апробація результатів дослідження здійснена шляхом оприлюднення 

основних положень і висновків дисертації на міжнародних і всеукраїнських 

конференціях: Шевченківська весна – 2016. XIV Міжнародна наукова 

конференція студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 2016 р.); Дні 
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науки історичного факультету – 2016. ІХ Міжнародна наукова конференція 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні науки історичного 

факультету» (м. Київ, 2016 р.); VIII Міжнародна наукова конференція 

«Українська Церква в історії українського державотворення». До 100-ліття 

Української революції, державного органу в справах релігій та боротьби за 

автокефалію (м. Київ, 2018 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Українська революція 1917 – 1921 рр.: апогей національно-визвольної 

боротьби ХХ ст.» (м. Хмельницький, 2018 р.); 7-ма науково-практична 

конференція «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання» 

(м. Одеса, 2019 р.). 

Публікації. Основний зміст дисертаційного дослідження викладено в 15 

публікаціях, з них 5 статей надруковано у фахових виданнях (з них три 

входить до міжнародної індексації Index Copernicus), 1 – у закордонному 

виданні та 9, що додатково відображають результати дисертаційного 

дослідження. 

Структура дисертації обумовлена метою і завданням дослідження та 

побудована за проблемно-хронологічним принципом. Дисертація складається 

з переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів (10 підрозділів), 

висновків, списку використаних джерел і літератури (268 найменувань на 

27 сторінках), додатків (5 додатків на 7 сторінках). Основний текст викладено 

на 168 сторінках. Загальний обсяг роботи становить 218 сторінок. 
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Розділ 1. Історіографія, джерельна база та методологічна основа 

дослідження 

1.1. Історіографія дослідження 

Діяльність Української автокефальної православної церкви у 1920-х рр. 

стала важливим фактором впливу на хід суспільно-політичних та культурних 

процесів в Україні. Відтак, вже незабаром після офіційного заснування церкви 

та її інституціоналізації УАПЦ стала об’єктом уваги ряду дослідників. 

Відповідно до проблемно-хронологічного підходу, праці із теми 

дисертації можна поділити на наступні групи: радянська історіографія, праці 

зарубіжних дослідників та сучасна українська історіографія. 

Для праць радянського періоду, в яких автори торкалися діяльності 

церкви в УСРР у 1920 – 1930-х рр., характерна тенденційність та 

заангажованість з ідеологічних міркувань, оскільки церква розглядалася як 

ідейний супротивник партійно-державної влади. Початок дослідженню 

проблеми поклали праці 1920 – 1930-х рр., які вирізнялися різкою критикою 

діяльності релігійних організацій, «реакційності» та світоглядної 

«відсталості» церкви. Так, Д. Ігнатюк критикував розвиток церковного руху в 

Україні у першій половині ХХ ст. [114; 115]. Безпосередньо дискредитації 

національного церковного руху, зокрема автокефального, присвячені праці 

І. Сухоплюєва, Ю. Самойловича та Б. Кандідова [203; 249; 252]. 

Радянська історіографія другої половини 1930 – початку 1950-х рр. в 

умовах становлення та розвитку сталінської тоталітарної системи державного 

управління базувалася на інтерпретації офіційних документів, які визначали 

політику держави і ВКП(б)-КПРС у галузі релігії. Дослідження радянських 

вчених практично не розкривали регіональні аспекти створення та діяльності 

релігійних громад в Україні [227; 244; 264]. Наприклад, у працях 

Ом. Ярославського третього тому збірника «Проти релігії та церкви» 

висвітлюються здебільшого загальні питання, основні методи та напрями 

антирелігійної боротьби в СРСР. 
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Праці у 1950-х – на початку 1980-х рр. з історії церкви першої половини 

ХХ ст. також були написані в руслі марксистсько-ленінської методології та 

критики релігійного світогляду. Наприклад, робота М. Шейнмана 

«Обновленська течія в Російській православній церкві після 

Жовтня» («Обновленческое течение в Русской православной церкви после 

Октября») [262], дослідження М. Голодного «Радянське законодавство про 

релігійні культи» [172] та Ю. Розенбаума «Радянська держава і 

церква» («Советское государство и церковь») [247]. тощо. Подані у 

дослідженнях висновки можна екстраполювати і на державно-церковні 

відносини в УСРР як однієї з республік СРСР. У радянській історіографії 

відсутні праці із теми історії церкви, які би досліджували питання саме у 

регіональному ключі на прикладі м. Києва. 

В умовах втілення проголошеної М. Горбачовим політики «перебудови» 

з другої половини 1980-х рр. розпочався новий етап у розвитку радянської 

історичної науки [215, c. 315]. Демократизація суспільства, поява нового 

політичного мислення сприяли тому, що марксистська парадигма історії 

більше не відповідала викликам часу [202, c. 394]. Перед українським 

суспільством постало завдання повернути втрачену історичну пам’ять. Усе ж 

це завдання науковці не могли виконати у повному обсязі, оскільки історична 

наука залишалася в рамках радянської ідеології та була підконтрольна 

партійно-державним органам. 

На межі 1980 – 1990-х рр. історична наука переживала методологічну та 

історіографічну кризу [253, c. 421]. Відтак, наприкінці 1980-х – 1991 рр. 

загострилася полярність поглядів істориків на ключові проблеми української 

історії, в тому числі й щодо висвітлення внутрішніх процесів у православній 

церкві в Україні впродовж 1920-х рр. та взаємовідносини держави і церкви в 

радянський період. 

Кінець 1980 – початок 1990-х рр. характеризується послабленням 

ідеологічного контролю над історіописанням, що пояснюється загальними 

суспільно-політичним процесами в СРСР, зокрема системною політичною та 
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соціально-економічною кризою. Дослідники у сфері аналізу політичного 

терору отримали можливість глибше аналізувати раніше замовчувані 

проблеми історії України, поширеними стають теми механізму втілення 

карально-репресивних заходів радянської влади та пов’язані з цими питання 

державно-церковних відносин. Однією із перших праць початку 1930-х рр. з 

історії української церкви стала стаття Л. Пилявця «Автокефалія православної 

церкви на Україні» [231]. Автор використав доступну джерельну базу і 

приділив увагу короткому огляду історії становлення православної церкви в 

Україні, актуалізації питання відродження української автокефальної церкви 

на початку ХХ ст. та ключовим етапам функціонування УАПЦ та інших 

православних церковних об’єднань впродовж 1920-х рр. 

Отже, радянська історіографія з теми діяльності церкви в Україні у 

1920 – 1930-х рр. характеризувалася тенденційним підходом. Церква 

розглядалася як ідеологічний супротивник, головною метою праць було 

утвердження атеїстичного світогляду та необхідності боротьби із релігією, 

методи більшовицької релігійної політики замовчувалися або подавалися як 

необхідна об’єктивна умова. Дослідження з історії церкви радянського періоду 

розглядали історію церкви загалом у межах території України. Праці, які би 

розкривали проблему в регіональному розрізі, у радянській історіографії 

відсутні. 

Українські історики діаспори з середини ХХ ст. аналізували історію 

української церкви, спираючись на іншу методологію. Питанню теоретико-

концептуальних засад автокефалії церкви та формам її реалізації присвячена 

праця «Автокефалія» О. Лотоцького [220; 221], котрий був міністром 

ісповідань уряду Гетьманату П. Скоропадського та виїхав за кордон у 

1920-х рр. У другому томі автор подає специфіку становлення православних 

церков. У контексті характеристики російської церкви О. Лотоцький 

розкриває особливості державно-церковних відносин у СРСР, виникнення 

«обновленського» руху. У межах загального огляду церковного руху часів 

Української революції у праці побіжно згадується діяльність УАПЦ. 
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Центральною темою в контексті розгляду становища православної церкви 

впродовж 1920-х рр. стала проблема становлення та розвитку національної 

церкви в Україні. Ґрунтовна праця представника західної діаспорної 

історіографії І. Власовського «Нарис історії Української Православної 

Церкви» у чотирьох томах охоплює період від Х до ХХ ст. та містить цінний 

матеріал для дослідників історії церкви. У 1961 р. у США була опублікована 

перша частина четвертого тому праці, котра охоплює період 1917 – 1930 рр. і 

розкриває питання поширення автокефального руху та становлення парафій 

УАПЦ [170; 171]. Автор навів значний фактичний матеріал, присвячений 

становленню організаційної структури УАПЦ, діяльності релігійних громад та 

окремих представників автокефального руху. І. Власовський побіжно 

окреслив діяльність національної православної церкви у м. Києві, зокрема й у 

контексті реформування внутрішньоцерковного життя, формування 

матеріальної бази церкви та особливості взаємовідносин органів партійно-

державної влади та УАПЦ м. Києва.У праці «Історичні підвалини УАПЦ» Н. 

Полонська-Василенко охарактеризувала поширення християнської віри від 

часів Київської Русі, утворення української православної церкви та її 

підпорядкування російській церкві. У книзі проаналізовано відновлення 

самостійної української православної церкви за часів Української революції та 

формування УАПЦ, яку автор назвала видатним явищем в історії української 

церкви [236].Детальна інформація з історії УАПЦ міститься у книзі священика 

та історика церкви Д. Бурка «Українська Автокефальна Православна Церква – 

вічне джерело життя», опублікованій у США у 1988 р. [169]. У праці 

розглянуто державно-церковні відносини впродовж 1920 – 1930 рр., ключові 

етапи становлення УАПЦ, вплив політики партійно-державної влади на 

згортання автокефального руху, а також наведені біографічні довідки про 

діячів автокефальної церкви. Частина поданого матеріалу ґрунтується на 

дослідженні діяльності УАПЦ у м. Києві, значну увагу автор приділив 

характеристиці становища київських автокефальних парафій. 
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Зарубіжні дослідники впродовж ХХ ст. приділяли увагу дослідженню 

державно-церковних взаємовідносин та історії церкви в Україні впродовж 

1920 – 1930-х рр. Серед дослідників більшовицької релігійної політики варто 

виокремити постать Д. Періса, який у 1990-х рр. досліджував суспільно-

політичні та культурні процеси радянської доби. Його праця «Штурм небес. 

Радянський Союз войовничих безбожників» є важливим історіографічним 

джерелом для розкриття концептуальних та нормативно-правових засад 

радянської церковної політики. Д. Періс був одним із тих вчених, яким вперше 

надали доступ до раніше закритих радянських архівів, саме тому у виданій у 

1998 р. книзі дослідник репрезентував новий підхід до аналізу антирелігійної 

політики більшовиків у 1917 – 1941 рр. [268]. 

Переслідуванню української церкви (як УАПЦ, так і греко-католиків), 

репресивній політиці влади щодо національної церкви в Україні присвячена 

праця вихідця з України, науковця та громадського діяча Г. Лужницького 

«Переслідування і знищення української церкви російськими 

більшовиками» («Persecution and Destruction of the Ukrainian Church by the 

Russian Bolsheviks») [267]. 

Значну увагу діяльності УАПЦ приділив у своїх дослідженнях 

канадський історик та громадський діяч українського походження 

Б. Боцюрків. У публікації «Рух за українізацію в Російській православній 

церкві. Українська автокефальна православна церква» («Ukrainization 

Movements within the Russian Orthodox Church, and the Ukrainian Autocephalous 

Orthodox Church») автор розкрив витоки формування та поширення 

автокефального руху в м. Києві та розповсюдження «обновленського» руху в 

Україні, зокрема, «Соборно-єпископської церкви» та «Братського об’єднання 

парафій Української православної автокефальної церкви» [266]. Автор 

наголошував на визначальному впливі політики радянської влади на 

православний рух в Україні впродовж 1920-х рр. Б. Боцюрків дійшов 

висновку, що поширення руху за українізацію православної церкви, а саме в 

УАПЦ, було обумовлено запровадженням культурної політики українізації, а 



26 

 

також прагненням більшовиків сприяти діяльності УАПЦ для створення 

ідейного опонента російській православній церкві. У книзі «Українські церкви 

за радянської влади: два дослідження» («Ukrainian churches under Soviet rule: 

two case studies») вміщені дві праці Б. Боцюрківа з теми функціонування 

автокефальної та греко-католицької церков в умовах панування 

більшовицького політичного режиму [265]. В одній із праць збірника під 

назвою «Українська автокефальна православна церква, 1920 – 1930: 

дослідження релігійної модернізації» автор проаналізував запровадження в 

УАПЦ принципів аполітичності, автокефалії, соборності, українізації та 

християнізації внутрішньоцерковного життя та відносини державно-партійної 

влади з УАПЦ впродовж 1920-х рр. 

Отже, у зарубіжних працях з історії церкви першої половини ХХ ст. 

розкрито здебільшого лише загальні аспекти діяльності УАПЦ в Україні, 

зосереджено увагу на вивченні концептуальних засад функціонування церкви. 

Значна увага приділена вивченню державно-церковних відносин в СРСР у 

першій половині ХХ ст. У той же час дослідження з теми діяльності УАПЦ 

саме у межах м. Києва серед доробку закордонних авторів відсутні. 

Сучасні українські дослідники, використовуючи здобутки зарубіжних 

авторів, продовжили дослідження теми. Лише після розпаду СРСР у 1991 р. 

науковці України отримали змогу досліджувати усі аспекти взаємодії владних 

структур та релігійних громад, становлення та діяльність окремих течій у 

православ’ї, у тому числі й УАПЦ. Вчені приділяли увагу вивченню специфіки 

релігійного процесу впродовж 1920-х – кінця 1930-х рр. в Україні, 

дослідженню правового регулювання взаємовідносин радянської держави та 

церкви, репресіям проти священнослужителів та вірян. 

Українські науковці всебічно розглянули період Української революції 

1917 – 1921 рр., коли відбулося загальне політичне й культурне піднесення 

українського суспільства та збільшення популярності автокефального руху. 

Значний внесок у дослідження історії церковного руху 1917 – 1921 рр. 

здійснив В. Ульяновський. У працях «Церква в Українській Державі. 1917 – 
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1920 рр. (доба Української Центральної Ради)» та «Церква в Українській 

Державі. 1917 – 1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського)» розкрито 

державно-церковні взаємовідносини, політика урядів Центральної Ради та 

Гетьманату П. Скоропадського у сфері релігії. На основі широкої джерельної 

бази автор розглянув внутрішньоцерковне життя періоду Української 

революції, у тому числі і витоки діяльності УАПЦ [259; 260]. У посібнику 

Б. Андрусишина «Церква в Українській Державі. 1917 – 1920 рр. (доба 

Директорії УНР)» розкрито взаємовідносини держави і церкви періоду 

Директорії Української Народної Республіки, розглянуто міжконфесійні 

відносини на прикладі прихильників української автокефальної церкви та 

прибічників російської церкви [164]. Значна увага у працях дослідників 

приділена м. Києву як центру політичного та культурного життя України в 

роки революції. Дисертаційна робота О. Ткачук присвячена процесу 

виникнення та розвитку церковно-православного руху з метою створення 

національної православної церкви в 1917 – 1921 рр. [255]. Дослідниця 

проаналізувала динаміку та географію поширення українського церковно-

православного руху, простежила етапи організаційного оформлення УАПЦ та 

дослідила кількісний склад її парафій й особливості функціонування. Значна 

увага у праці приділена м. Києву як центру виникнення автокефального руху 

в Україні. Праці з історії церкви у роки Української революції дозволяють 

прослідкувати зародження та розвиток автокефального руху впродовж 1917 – 

1921 рр. та вплив політики органів державної влади на внутрішньоцерковне 

життя. 

Українські науковці дослідили концептуальні засади взаємовідносин 

держави та церкви в Україні, основні напрями та наслідки партійно-державної 

політики щодо церкви. Теоретична та організаційна основа політики органів 

радянської влади щодо релігійних об’єднань досліджена у працях В. Пащенка 

«Держава і православ’я в Україні: 20 – 30-ті роки ХХ ст.» [229] та «Свобода 

совісті в Україні: Міфи і факти 20 – 30-х років» [230]. У монографії В. Пащенка 

у співавторстві з А. Киридон «Більшовицька держава і православна церква в 
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Україні. 1917 – 1930-ті роки» на основі ґрунтовної бази документальних 

джерел проаналізовані концептуальні засади та реалізація більшовицької 

релігійної політики впродовж 1917 – 1930-х рр., значна увага приділена 

висвітленню впливу заходів органів радянської влади на функціонування 

УАПЦ [228]. У монографії В. Силантьєва «Більшовики і Православна церква 

в Україні в 20-ті роки» («Большевики и Православная церковь на Украине в 

20-е годы») досліджено характер державно-церковних відносин в Україні, а 

також проаналізовано політико-правове та економічне становище 

православного духовенства та вірян впродовж 1920-х рр. [250]. У 

дисертаційному дослідженні В. Силантьєва «Влада і православна церква в 

Україні (1917 – 1930 рр.)» проаналізовано проблеми поширення 

«обновленського» руху в Україні, головні аспекти внутрішньоцерковного 

життя та процес українізації православних громад, основні засади та форми 

реалізації політики органів влади щодо церкви впродовж 1918 – 

1930-го рр. [251]. У дисертації А. Киридон «Державно-церковні відносини в 

радянській Україні (1917 – 1930-ті роки)» здійснено аналіз більшовицької 

політико-правової моделі державно-церковних відносин та механізми її 

реалізації, подано структурну характеристику релігійної мережі впродовж 

1917 – 1930-х рр., окреслено методи діяльності органів партійно-державної 

влади у взаємовідносинах із релігійними об’єднаннями на прикладі 

Української автокефальної православної церкви та Української православної 

церкви [205]. У працях ґрунтовно досліджено становлення державно-

церковних відносин, механізми регулювання радянською владою релігійного 

життя, основні методи атеїзації суспільства та спроби протидії цьому з боку 

священнослужителів та мирян. Розкриття даних тем підтверджується значним 

джерельним матеріалом (нормативно-правові акти, документи державних 

органів та громадських організацій, статистичні відомості та мемуаристика), 

частина якого стосується реалізації радянської релігійної політики та 

діяльності УАПЦ у м. Києві. Аналогічні теми були розкриті та поглиблені 

також у монографії А. Киридон «Держава – церква – суспільство: інверсна 
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трансформація в Україні» [204]. У статті «До питання про взаємини УАПЦ і 

радянської влади в середині 1920-х років» А. Киридон розкрила питання 

діяльності УАПЦ та її взаємовідносин із органами партійно-державної влади 

впродовж 1924 – 1926 рр. [207]. 

Значна частка праць сучасних українських дослідників історії 

православної церкви в Україні впродовж 1920 – 1930-х рр. присвячена 

вивченню течій в українському православ’ї початку ХХ ст. і впливі на нього 

суспільно-політичних реалій, зокрема, більшовицької релігійної політики. У 

статті С. Білоконя «Православні єпархії України 1917 – 1941 рр.» подані дані 

щодо мережі поширення різних православних конфесій та їх системи 

управління на території України впродовж 1917 – 1941 рр. [168]. Наслідки 

репресивної політики органів радянської влади стосовно церкви та вірян 

наприкінці 1930-х рр. розкриті у статті О. Бажана «Репресії серед духовенства 

та віруючих в УРСР в часи «великого терору»: статистичний аспект» [167]. 

Географічні межі праць із теми державно-церковних відносин та наслідків 

більшовицької релігійної політики охоплюють територію України, водночас, 

відсутні праці, безпосередньо по м. Києву. 

Сучасний дослідник О. Ігнатуша у монографії «Інституційний розкол 

православної церкви в Україні: генеза і характер (XIХ ст. – 30 ті рр. XX ст.)» у 

ретроспективі розглянув передумови виникнення відцентрових позицій у 

православній церкві та особливості цього процесу в першій половині ХХ ст. 

на українських теренах, багато уваги приділивши автокефальному 

рухові [201]. Розколу російської православної церкви як формі послаблення 

поширення православ’я серед населення приділив увагу О. Тригуб у 

монографії «Розкол Російської православної церкви в Україні (1922-39 рр.): 

між державним політичним управлінням та реформацією» [258]. Праця 

розкриває питання розколу РПЦ та місце радянських органів влади у його 

виникненні, а також особливості створення та діяльності нових православних 

конфесій загалом в Україні. 
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Внаслідок сприяння радянської влади постала «обновленська» церква та 

ряд інших релігійних об’єднань, заснованих на ідеях необхідності 

реформування православної церкви в Україні. Темі поширення 

«обновленського» руху впродовж 1920-х рр. в УСРР присвячена стаття 

С. Жилюк «Утвердження і розвиток Обновленської церкви в Україні в 20-х 

роках ХХ століття» [173]. У статті О. Колесник «Участь Павла Погорілка в 

релігійному житті Поділля» [213] розглянуто утворення та функціонування 

«Братського об’єднання парафій Української православної автокефальної 

церкви» («БОПУПАЦ») та роль священика П. Погорілка у діяльності 

об’єднання. У праці на прикладі діяльності священика на Поділлі розглянуто 

регіональний аспект діяльності православної церкви у 1920-х рр. У статті 

Л. Пилявця «Взаємовідносини між православними церквами в Україні в 

умовах становлення тоталітаризму» розкриті питання утворення нових течій 

та церков в українському православ’ї, в тому числі й УАПЦ, взаємовідносини 

між цими об’єднаннями та державно-церковні відносини у контексті 

існування нових православних громад впродовж 1920 – 1930-х рр. [232]. 

З метою послаблення авторитету УАПЦ більшовики сприяли створенню 

та діяльності братства «Діяльно-Христова церква». Розкольницька діяльність 

органів партійно-державної влади щодо української православної церкви 

впродовж 1920-х рр. проаналізована у статті А. Киридон ««Собор єпископів 

України» та «Діяльно-Христова Церква» як вияв оновлення церковного життя 

в умовах утвердження тоталітаризму» [209]. У статті «Діяльно-Христова 

церква в Україні: проблемне поле досліджень» А. Киридон окреслила вузлові 

питання, котрі потребують подальшого дослідження в контексті вивчення 

проблеми створення та функціонування «Діяльно-Христової церкви» [206]. 

Діяльності братства «ДХЦ» присвячені дослідження Л. Пилявця, 

Д. Кузовенкова та В. Клоса. Так, Д. Кузовенков у статті ««Автономія в 

автокефалії»: причини виникнення українського православного церковного 

братства «Діяльно-Христова Церква»» вказував, що причиною виникнення 

братства в стали протиріччя у середовищі вищого церковного керівництва 



31 

 

УАПЦ у 1920-ті рр. [216]. Натомість Л. Пилявець у статті «Хрещениця ДПУ. 

З історії Діяльно-Христової церкви» [234] та В. Клос у дослідженні «Свято-

Михайлівський Золотоверхий собор та «Діяльно-Христова церква» (1924 – 

1927 рр.)» наголошували на безпосередньому впливі органів радянської влади 

на утворення та діяльність «ДХЦ» [212]. Відкритим залишається питання 

впливу функціонування «ДХЦ» на діяльність автокефальних громад м. Києва 

та ставлення вірян та церковних діячів УАПЦ у м. Києві до братства. 

Джерелознавчому аспекту теми діяльності УАПЦ приділена значна 

увага у науковому доробку І. Преловської. Проблеми визначення структурно-

джерелознавчих особливостей, класифікації документів УАПЦ, аналізу 

архівних документів з апологетичними творами автокефальних діячів, 

богослужбовими та гомілетичними працями, церковно-полемічними 

публікаціями ідеологів УАПЦ та її ідейних опонентів, висвітлення специфіки 

джерел особового походження з історії УАПЦ, визначення інформаційного 

потенціалу церковних періодичних видань УАПЦ в Україні та за кордоном, 

дослідження стану збереження, обліку та використання нецерковних джерел 

періоду 1917 – 1939 рр. розкриті у її докторській дисертації [237]. Джерельній 

базі питання репресій органів радянської влади щодо діячів УАПЦ присвячена 

стаття І. Преловської «Переслідування та ліквідація УАПЦ (УПЦ) (1921–

1938 рр.): огляд архівно-кримінальних справ ГДА СБ України та ЦДАГО 

України». Автор проаналізувала документи слідчих справ керівних діячів 

УАПЦ та наголосила, що пошук, дослідження і публікація архівно-

кримінальних справ проти діячів УАПЦ (УПЦ) мають велике значення для 

з’ясування причин ліквідації наступниці УАПЦ у 1937 – 1938 рр. [241]. 

Значний внесок у дослідження біографій репресованих діячів УАПЦ зробили 

упорядники біографічного довідника «Репресовані діячі Української 

Автокефальної Православної Церкви (1921–1939)» І. Бухарєва, В. Даниленко, 

В. Окіпнюк та І. Преловська [245]. На основі архівних даних дослідники 

підготували довідки про 86 церковних діячів, частина з яких у певний час 

здійснювали свою працю на території м. Києва. Відтак, вивчення біографій 
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окремих представників автокефального руху дає змогу визначити найбільш 

типові репресивні методи органів радянської влади щодо членів УАПЦ. 

Водночас залишається актуальною тема вивчення біографій репресованих 

діячів УАПЦ, котрі працювали саме в київських автокефальних парафіях. 

Питанню заснування та функціонування Всеукраїнської православної 

церковної ради як керівного органу УАПЦ присвячена стаття О. Ткачук 

«Всеукраїнська православна церковна рада: створення та діяльність» [254]. У 

статті «ВПЦР як центральна ланка УАПЦ: досвід нетривалої еволюції (1921 – 

1927 рр.)» О. Ігнатуша проаналізував структуру ВПЦР та її трансформацію у 

період між Першим та Другим всеукраїнськими православними церковними 

соборами УАПЦ [200]. 

Українські дослідники приділили увагу вивченню загальноцерковних 

соборів УАПЦ, їх передумов, безпосереднього проведення та значення. 

Л. Пилявець у статті «Всеукраїнський Православний Церковний Собор 

Української Автокефальної Православної Церкви, 14-30 жовтня 1921 р. (до 75-

річчя з дня відкриття)» розглянув передумови скликання Першого 

всеукраїнського православного церковного собору УАПЦ 1921 р., розкрив хід 

та проаналізував ухвали собору. Дослідник дійшов висновку, що рішення 

собору були доленосними, оскільки закріпили автокефалію, соборноправність 

та аполітичність церкви та затвердили українізацію внутрішньоцерковного 

життя [233]. Вивченню Другого всеукраїнського православного церковного 

собору УАПЦ 1927 р. присвячені праці І. Преловської та А. Киридон. 

І. Преловська у статті ««Собор самопізнання» Української автокефальної 

православної церкви» окреслила передумови проведення церковних зборів 

1926 – 1927 рр., заходи радянської влади із впливу на ухвали собору [239]. 

Автор вказувала, що Другий всеукраїнський православний церковний собор 

був фактично спроектований більшовиками, котрі й продиктували рішення 

про усунення з посади митрополита В. Липківського та обрання нового 

вищого керівництва УАПЦ. А. Киридон у статті «Шлях до «Собору 

самопізнання»: До 80-ї річниці Другого Всеукраїнського Православного 
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Церковного Собору УАПЦ» здійснила реконструювання подій підготовки до 

собору, проаналізувала роль партійно-державної влади у визначенні програми 

собору, значну увагу звернувши на Передсоборну нараду 1927 р. як 

«репетицію» майбутнього собору. Автор дійшла висновку, що сценарій 

Другого всеукраїнського православного церковного собору був сформований 

і затверджений саме на Передсоборній нараді, а за допомогою проведення 

загальноукраїнських церковних зборів більшовицька влада мала намір 

остаточно поставити УАПЦ під свій контроль [210]. Актуальним залишається 

висвітлення ролі м. Києва як центру автокефального руху в проведенні 

загальноцерковних соборів УАПЦ. 

Сучасні українські дослідники в своїх розвідках висвітлювали окремі 

напрями діяльності УАПЦ. Так, питання перекладу автокефальними діячами 

релігійних текстів українською мовою розкрите у статті А. Зінченка 

«Переклади богослужбової літератури українською мовою у 1919 – 

1921 рр.» [193]. У статті А. Киридон «Рух за церковне оновлення: українізація 

православних парафій (1917-1921)» розкрито особливості становлення та 

поширення автокефального руху в роки Української революції та практики 

українізації православних громад у вказаний період [211]. Статтю 

І. Преловської «Проблеми українізації церковного життя в документах 

Української Автокефальної Православної Церкви у 1920-их рр.» присвячено 

огляду джерел, котрі розкривали проблему здійснення українізації УАПЦ, а 

також безпосередні заходи із організації внутрішньоцерковного життя на 

національних засадах [238]. І. Преловська приділила увагу освітній діяльності 

УАПЦ. У статті «Організація навчальних закладів УАПЦ в Києві у 1920-х 

роках (На матеріалах фондів №3984 і Р-5 ЦДАВО України)» автор розкрила 

джерелознавчі аспекти питання організації духовної освіти та підготовки 

членів кліру українських православних парафій [240]. Питання діяльності 

УАПЦ у сфері українізації внутрішньоцерковного життя та внеску 

національної інтелігенції у процес українізації розкрите у статті І. Романько 

«Діяльність УАПЦ в умовах Українського Відродження 20-х років 
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XX ст.» [248]. Водночас уточнення та комплексного вивчення потребує тема 

різних аспектів діяльності керівних органів та громад УАПЦ саме у межах 

м. Києва впродовж 1920-х рр. 

Розвиток церковного музично-хорового мистецтва ХХ ст. знайшов 

відображення у дослідженнях сучасних українських авторів, котрі 

розкривають здебільшого творчу діяльність українських композиторів. У 

статті «Національний ідеал в Літургіях українських композиторів 

ХХ століття» Т. Мартинюк звернула увагу на розвиток церковного співу та 

особливості типології, тематики, сюжетності, жанрово-стильової специфіки 

літургії як музичного твору у ХХ ст., приділивши увагу дослідженню 

діяльності тісно пов’язаних із автокефальним рухом українських композиторів 

К. Стеценка та М. Леонтовича у сфері написання нових літургій [222]. Питання 

становлення авторського стилю К. Стеценка у галузі церковної музики 

розкрито у статті Н. Костюк «Деякі аспекти формування авторського стилю в 

богослужбовій творчості Кирила Стеценка першого десятиліття ХХ століття» 

[214]. Автор наголосила на зверненні композитором до традицій українського 

церковного мистецтва та зробила припущення, що на стилістику К. Стеценка 

вплинула ідея українізації внутрішьоцерковного життя УАПЦ. У статті 

«Літургія Порфирія Демуцького (1922): стилістика в контексті ідеї 

загальнонародного співу в церкві» О. Засадна також наголошувала на впливі 

ідеї відродження давніх церковних традицій, у тому числі і в музично-

хоровому мистецтві, на творчість композитора П. Демуцького [189]. 

Допоміжний характер для вивчення матеріального становища УАПЦ у 

1920-х рр. має стаття П. Ямпольця «Роздрібні ціни приватного ринку України 

в роки непу», у якій здійснено комплексний аналіз змін у роздрібних цінах на 

основні продукти та товари широкого вжитку впродовж 1920-х рр. [263]. 

Порівняння даних цін із вартістю в натуральному еквіваленті навчання та 

оплати праці викладачів пастирських курсів дає змогу визначити рівень 

матеріального забезпечення діячів УАПЦ. Статті О. Мовчан «Прибутки 

робітничих родин в УСРР у 1920-ті рр.» і «Товаропостачання робітників УСРР 
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в умовах переходу до форсованої індустріалізації. 1928-1929 рр.» розкривають 

специфіку соціально-економічної політики та матеріального становища 

населення УСРР впродовж 1920-х рр. [223; 224]. 

Для більш комплексного розуміння специфіки утворення автокефальних 

парафій у м. Києві використано праці дослідників історії міста. Особливості 

топографії Києва, виникнення його окремих територіальних складових та 

адміністративно-територіальний поділ міста впродовж ХІХ – ХХ ст. розкриті 

у праці М. Рибакова «Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва» [246]. 

Статті дослідниці С. Архипової присвячені формуванню поділу м. Києва на 

райони впродовж 1920 – 1930-х рр., а також динаміці розширення меж міста 

за період кінця ХІХ ст. – початку ХХІ ст. [165; 166]. 

Сучасні дослідники приділили увагу вивченню повсякденного життя 

православного духовенства 1920-х рр. Так, стаття А. Киридон «Духовенство в 

радянській Україні 1920 – 1930-х рр.» присвячена аналізу стану православного 

духовенства та його пристосування до нових суспільно-політичних реалій 

впродовж 1920 – 1930-х рр. [208]. У другій частині колективної монографії 

«Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921 – 

1928 рр.)» автори розглянули православне духовенство як суспільний стан, 

окреслили джерела існування та побутові умови існування православних 

священнослужителів, особливості їх соціальної адаптації впродовж 

1920-х рр. [225]. У дослідженнях побіжно подаються відомості і щодо стану 

духовенства УАПЦ. 

У першій частині монографії «Доля церковної старовини в 

Україні. 1917 – 1941 рр.» О. Нестуля розглянув основні проблеми збереження 

історико-культурної спадщини культового призначення в Україні за часів 

Української революції та у перше десятиріччя радянської влади [226]. Поміж 

іншого, дослідник розкрив питання знищення матеріальної бази церкви 

більшовиками, в тому числі і на прикладі майна автокефальних парафій 

м. Києва. Питання вилучення культових цінностей із Софії Київської, їх 

подальша доля та пам’яткоохоронна діяльність Старокиївської парафії УАПЦ 
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впродовж 1920 – 1930-х рр. розглянуті в статтях С. Іванисько [198; 199]. Автор 

наголошувала на значному впливі релігійної політики органів партійно-

державної влади в економічній сфері на можливість якісного збереження 

св. Софії як історико-культурної пам’ятки. Діяльність Старокиївської парафії 

та роль Софійського собору в історії автокефального руху як центрального 

храму УАПЦ впродовж 1920 – 1930 рр. дослідила І. Преловська у статті 

«Софія Київська – головний осередок Української Автокефальної церкви у 

1920 – 1930-х рр.» [242]. Більшого вивчення потребує питання впливу 

становища Старокиївської парафії як центральної парафії УАПЦ на діяльність 

церкви в межах м. Києва та вплив економічної політики більшовиків на 

матеріальне становище київських автокефальних парафій. 

Ряд сучасних вітчизняних авторів розкривають внесок в українську 

історію та культуру окремих персоналій – провідних діячів УАПЦ. Так, 

значний внесок у дослідження постаті першого митрополита УАПЦ 

В. Липківського зробив А. Зінченко. Автор у дисертації та низці наукових 

праць комплексно дослідив діяльність та творчу спадщину В. Липківського, 

розкрив його роль у формуванні ідеології та організації УАПЦ [190; 191; 192; 

194; 195; 196; 197]. У заключному слові монографії «Визволитися вірою: 

життя і діяння митрополита Василя Липківського» автор називав митрополита 

духовним лідером української самобутності та закликав вивчати його творчу 

спадщину задля можливості запровадження запропонованих В. Липківським 

реформ у сучасне церковне життя. Значення першого митрополита УАПЦ для 

розвитку автокефального руху та становлення української церкви висвітлено 

в одному із розділів книги Я. Файзуліна та В. Гінди «Україна. У вогні 

минулого століття: постаті, факти, версії» [261]. Дослідження філософських 

поглядів В. Липківського здійснено у дисертації В. Курила [217]. Постаті 

В. Чехівського та його внеску в культурний розвиток України присвячені 

статті А. Трембіцького «Науково-освітня діяльність Володимира Чехівського» 

та «Освітньо-педагогічна діяльність Володимира Чехівського», в яких 
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розкривається роль діяча у функціонуванні «Братства робітників слова» і 

пастирських курсів [256; 257]. 

Із зникненням ідеологічних обмежень українські дослідники почали 

активно досліджувати раніше замовчувані аспекти радянської політики, а саме 

репресії. Науково-документальне видання В. Пристайка та Ю. Шаповала 

«Справа «Спілки визволення України»: невідомі документи і факти» 

присвячене всебічному аналізу справи «Спілки визволення України», котра 

була сфальсифікована радянською владою [243]. УАПЦ звинуватили у 

причетності до діяльності «СВУ». Відтак, у книзі подаються відомості про 

репресивні заходи, застосовані більшовиками до національної православної 

церкви та окремих її діячів. Зокрема, у праці подано інформацію про 

безпосередню участь у масштабному показовому судовому процесі у 1930 р. 

церковних діячів УАПЦ з м. Києва В. та М. Чехівських, котрі опинилися на 

лаві підсудних. 

У колективній праці українських авторів «Політичний терор і тероризм 

в Україні. ХІХ–ХХ ст.: Історичні нариси» під загальною редакцією В. Смолія 

проаналізовано витоки та формування каральної системи радянської влади від 

початку її становлення, механізм здійснення репресивних заходів проти усіх 

верств суспільства, у тому числі й щодо церковних діячів та мирян [235]. 

Таким чином, сучасні українські дослідники зробили спробу об’єктивно 

вивчити тему становлення та функціонування УАПЦ, розкрили окремі аспекти 

діяльності церкви та її діячів, дослідили тему державно-церковних відносин в 

Україні та раніше замочуваний аспект репресій щодо релігійних діячів та 

релігійних громад. Водночас актуальним залишається створення комплексної 

праці із теми становлення та діяльності УАПЦ у м. Києві як центрі 

автокефального руху. 

Отже, наукові праці, в яких висвітлювалася діяльність УАПЦ, можна 

поділити на групи: радянська, зарубіжна та сучасна українська історіографія. 

Праці із теми розкривали окремі аспекти функціонування УАПЦ або 

взаємовідносин церкви із органами партійно-державної влади. Аналіз 
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історіографії дозволяє стверджувати про актуальність дослідження діяльності 

УАПЦ у межах м. Києва впродовж 1920-х рр. 
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1.2. Характеристика джерельної бази 

Всебічне та ґрунтовне вивчення діяльності УАПЦ у м. Києві вимагає 

залучення широкого комплексу історичних джерел. Увесь масив джерельної 

бази дисертації за принципом походження джерел було умовно поділено на 

наступні групи: 

1) опубліковані документи; 

2) неопубліковані документи, які зберігаються в архівах; 

3) періодичні видання 1919 – 1930-го рр.; 

4) мемуаристика. 

Значну частку джерельної бази дисертації склали опубліковані 

документи: нормативно-правові акти, постанови, протоколи, ухвали та 

рішення загальноцерковних соборів УАПЦ і супровідні документи, 

статистичні дані тощо. 

Політику радянської влади щодо церкви розкриває ряд нормативних 

документів. Важливу роль для розуміння умов формування та функціонування 

УАПЦ у контексті суспільно-політичних умов періоду 1920-х рр. відіграють 

декрет Ради Народних Комісарів РСФРР про свободу совісті, церковні та 

релігійні об’єднання 1918 р., декрет Тимчасового робітничо-селянського 

уряду України «Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви» 

1919 р., Конституція УСРР 1919 р. та 1929 р. та інші документи. Репресивну 

політику більшовиків щодо УАПЦ відображено у листуванні церкви із 

органами радянської влади, проекті резолюцій Надзвичайного собору про 

ліквідацію УАПЦ 1930 р., протоколах допиту автокефальних діячів 

В. Чехівського, М. Мороза, спогадах сучасника подій священика Д. Бурка та 

інших матеріалах слідчих справ, опублікованих у журналі «З архівів ВУЧК–

ГПУ–НКВД–КГБ» [130; 142; 144-146; 159]. У збірнику «Українська 

інтелігенція і влада: Зведення секретного відділу ДПУ УСРР 1927 – 1929 рр.» 

вміщені документи, котрі висвітлюють зміст на наслідки репресивних заходів 

більшовиків щодо представників української інтелігенції впродовж 1920-х рр., 

в тому числі й діячів УАПЦ [116-118]. Знищення більшовиками матеріальної 
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бази церкви у контексті проведення кампанії із вилучення церковного майна 

та цінностей задля боротьби із голодом відображені у матеріалах збірника 

«Голод 1921 – 1923 років в Україні» [97]. 

Значну частину джерельної бази дисертації складають матеріали зі 

збірників «Перший Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ 

14 – 30 жовтня 1921 року: документи і матеріали» та «Другий Всеукраїнський 

Православний Церковний Собор УАПЦ 17 – 30 жовтня 1927 року: документи 

і матеріали» [106; 137]. У книгах містяться документи щодо підготовки та 

організації соборів УАПЦ 1921 р. та 1927 р. (інструкції ВПЦР, протоколи 

передсоборних засідань і зборів, статут УАПЦ 1926 р. та ін.), безпосередній 

хід соборів (стенограми засідань) та їх рішення. Ухвали Першого 

всеукраїнського православного церковного собору та канони УАПЦ були 

опубліковані окремо у 1946 р. у Німеччині під назвою «Діяння 

Всеукраїнського Православного Церковного Собору в м. Києві 14 – 30 жовтня 

н. с. 1921 р.» [105]. 

Велика кількість джерельного матеріалу міститься у збірнику 

«Мартирологія Українських Церков: У 4-х т.». Перший том праці, 

опублікований у 1987 р. представниками української діаспори Канади й США, 

був присвячений висвітленню діяльності УАПЦ. У книзі надруковані 

документи у справі скликання Всеукраїнського церковного собору від 1917 р., 

відозва Об’єднаних рад українських православних парафій від 1919 – 1920 рр., 

відозва ВПЦР до українського православного громадянства із проголошенням 

автокефалії української церкви від 1920 р., статистичні дані про створення 

парафій та округ УАПЦ від 1926 – 1927 рр. У збірнику опубліковані також і 

матеріали мемуарного характеру. Зокрема, спогади голови ВПЦР у 1924 – 

1926 рр. протодиякона В. Потієнка про Перший всеукраїнський православний 

церковний собор та діяльність УАПЦ у першій половині 1920-х рр. [134, c. 33-

34, 52-54, 64-69, 106-120, 395-399, 902-903, 904]. 

Науково-документальне видання В. Пристайка та Ю. Шаповала «Справа 

«Спілки визволення України»: невідомі документи і факти» містить значний 
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документальний матеріал, котрий сформувався у ході судової справи «Спілки 

визволення України» [243]. Свідчення, протоколи допиту, доповідні записки 

та інші документи дають можливість більш комплексно проаналізувати 

методи та зміст репресивної політики органів радянської влади. 

Архівні джерела репрезентовані матеріалами фондів Центрального 

державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО 

України), Центрального державного архіву громадських об’єднань 

України (ЦДАГО України), Державного архіву міста Києва (Держархів 

м. Києва) та Галузевого державного архіву Служби безпеки України (ГДА 

СБУ). Певна частина матеріалів фондів архівів уже була опрацьована 

дослідниками, однак документальна база потребує поглибленого аналізу та 

вивчення саме в контексті висвітлення діяльності київських парафій УАПЦ та 

їх керівних структур у межах м. Києва. 

Основний джерельний масив із теми дисертації у ЦДАВО України 

зосереджений у фонді 3984 «Українська автокефальна православна церква, 

м. Київ». В опрацьованих матеріалах фонду збережена внутрішня 

документація УАПЦ, а саме протоколи зборів ВПЦР та парафіяльних рад 

автокефальних громад м. Києва; звітні доповіді та протоколи засідань відділів 

Церковної ради; заяви від членів кліру автокефальних парафій; листування 

ВПЦР із парафіями УАПЦ; кошториси витрат церкви; статути, проекти 

статутів та інші організаційні документи; проекти друкованих видань УАПЦ; 

заяви, списки та письмові роботи вступників на пастирські курси, а також інші 

матеріали, пов’язані із освітньою діяльністю УАПЦ тощо. Вивчення 

документів дає можливість дослідити нормативну та організаційну базу 

функціонування УАПЦ, виокремити сфери діяльності вищого церковного 

керівництва та автокефальних парафій м. Києва та безпосередні заходи із 

реформування внутрішньоцерковного життя та забезпечення роботи 

богословських курсів, які були організовані у м. Києві. 

У фонді 3984 ЦДАВО України міститься також зовнішня документація 

УАПЦ, котра репрезентована листуванням керівних органів церкви та 
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окремих автокефальних парафій м. Києва із органами партійно-державної 

влади. Вивчення документів дозволяє виділити специфіку взаємовідносин 

УАПЦ та більшовиків впродовж 1920-х рр. та виокремити репресивні 

тенденції у політиці радянської влади щодо національної церкви у межах 

м. Києва. 

Інформація із діяльності УАПЦ у м. Києві та взаємовідносин церкви із 

органами радянської влади містяться у фонді Р-5 «Народний комісаріат 

внутрішніх справ УРСР (НКВС)» ЦДАВО України. Зокрема, в описах 2 та 3 

фонду зберігаються документи щодо зречення сану священнослужителями 

православних церков впродовж 1920-х рр., в тому числі й УАПЦ; дані щодо 

проекту духовного закладу УАПЦ «Богословника» (Богословської Академії) 

та спроб його реалізації; відомості щодо взаємовідносин парафій м. Києва із 

місцевими органами радянської влади. 

Матеріали фонду 1 «Центральний Комітет Комуністичної партії 

України (ЦК КПУ), м. Київ (1918 – 1991)» ЦДАГО України розкривають зміст 

політики більшовицької партії щодо церкви загалом та УАПЦ зокрема, а також 

дають змогу виокремити конкретні приховані мотиви репресивних заходів 

радянської влади щодо української церкви та окремих її діячів. Матеріали 

фонду 269 «Колекція документів «Український музей в Празі» (1925 – 1948)» 

ЦДАГО України висвітлюють взаємозв’язок вищого керівництва УАПЦ із 

українськими церковними осередками за кордоном впродовж 1920-х рр., 

зокрема у Чехословаччині. Дослідження документів архіву здійснено 

безпосередньо з метою виокремлення специфіки взаємовідносин органів 

партійної влади із УАПЦ саме у м. Києві. 

У Державному архіві міста Києва містяться документи, котрі 

розкривають тему діяльності Старокиївської парафії УАПЦ впродовж 

1920-х рр., а також дані про збереження власне Софійського собору як 

історико-культурної пам’ятки та вплив політики радянської влади на долю 

кафедрального собору УАПЦ. Вивчення документів архіву дає змогу 
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виокремити загальні риси матеріального становища Старокиївської парафії як 

центральної громади УАПЦ у м. Києві. 

У фонді 6 «Кримінальні справи на реабілітованих осіб» Галузевого 

державного архіву Служби безпеки України (ГДА СБУ) містяться слідчі 

справи репресованих більшовиками у другій половині 1920-х рр. діячів УАПЦ 

В. Чехівського, П. Гордовського та Ю. Жевченка. Вивчення змісту документів 

дає змогу прослідкувати репресивні заходи та типовий механізм побудови 

радянськими спецслужбами фальсифікованих обвинувачень саме щодо членів 

автокефальних парафій м. Києва. 

Джерельну основу дисертації доповнюють матеріали періодичних 

видань часів Української революції 1917 – 1921 рр. та радянських 

республіканських та місцевих київських газет і журналів. Наприклад, 

публікації у газеті «Київська думка» («Кіевская мысль») та «Вістях Київського 

губернського революційного комітету» («Известиях Киевского губернского 

революционного комитета») дають додаткові відомості про зародження і 

становлення церковного руху в часи революційних подій 1917 – 1921 рр. У 

матеріалах друкованого органу Всеросійського центрального виконавчого 

комітету «Вісті ВЦВК» («Известия ВЦИК») за 1922 р. вміщені дані про 

розгортання кампанії з вилучення церковного майна та цінностей. Хід кампанії 

та відомості про конфіскаційні заходи щодо автокефальних парафій м. Києва 

містяться у «Вістях ВУЦВК» за 1922 р. 

У друкованому органі Київського губернського (пізніше – окружного) 

виконавчого комітету та губернської (окружної) ради профспілок 

«Пролетарська правда» («Пролетарская правда») за 1921 – 1930 рр. містить 

фактичний матеріал, який розкриває тему церковного життя та механізми 

державно-церковних відносин впродовж 1920-х рр. у м. Києві. Так, публікації 

газети подають додаткову інформацію про розвиток автокефального руху у 

м. Києві впродовж 1920-х рр., розкривають наслідки кампанії із вилучення 

церковних цінностей для київських громад УАПЦ. Матеріали «Пролетарської 

правди» дають змогу розкрити зміст репресивної політики більшовиків щодо 
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Української автокефальної православної церкви на прикладі аналізу 

публікацій з теми організованих радянською владою судових процесів у 

справах «Козачої ради» та «Спілки визволення України», у діяльності яких 

обвинувачувалися, поміж інших, і діячі УАПЦ. У статтях розкрито власне хід 

судових процесів, а також ставлення до «контрреволюційних» організацій, 

зокрема, «СВУ», населення м. Києва. 

У щоденній робітничій газеті Київського окружного комітету КП(б)У, 

окружної профради та міськради «Київський пролетар» («Киевский 

пролетарий») за 1930 р. вміщені дані про постанови Надзвичайного собору 

УАПЦ 28 – 29 січня 1930 р. та про ліквідацію церкви. Автори газетних статей 

розкривали у публікаціях «контрреволюційний» зміст діяльності УАПЦ та 

активно висвітлювали судовий процес у справі «Спілки визволення України» 

та участь діячів УАПЦ у роботі «СВУ». Аналогічно антирадянська діяльність 

церкви та зв’язок її представників із «Спілкою визволення України» у 1930 р. 

розкривалися на шпальтах газети «Молодий пролетар», друкованого органу 

Київського окружного комітету ЛКСМУ. В друкованому органі Окружного 

бюро Комуністичного дитячого руху (Комдитруху) «Київський піонер» також 

були вміщені статті на тему судового процесу «СВУ», ставлення до нього 

піонерів та їх батьків, участі у діяльності контрреволюційної організації 

представників УАПЦ, зокрема, митрополита УАПЦ В. Липківського. 

Зміст радянської антирелігійної агітації та пропаганди яскраво 

відображений в науково-популярному антирелігійному друкованому органі 

«Безвірник». Аналіз публікацій видання за 1924 – 1930 рр. дає змогу 

виокремити загальні тенденції у ставленні більшовиків щодо церкви та 

прослідкувати поглиблення репресивної політики партійно-державної влади 

щодо УАПЦ та її діячів впродовж 1920-х рр. 

У контексті вивчення матеріалів періодичних видань особлива увага 

приділена дослідженню періодики саме м. Києва, що дозволяє виокремити 

особливості релігійного життя та специфіку відносин місцевих органів 

радянської влади та церкви у місті. 
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У середині ХХ ст. за кордоном були опубліковані праці першого 

митрополита УАПЦ В. Липківського, присвячені вивченню історії української 

православної церкви. Так, у дослідженні «Православна Христова церква 

українського народу», котра вийшла друком у Мюнхені у 1951 р., подано 

короткий огляд історії української церкви, проблеми її соборності (з Х ст.) та 

безпосередньо становлення УАПЦ [219]. Велику цінність для дослідження 

історії національної православної церкви має праця В. Липківського 

«Відродження церкви в Україні. 1917 – 1930», котра була опублікована у 

Торонто у 1959 р. [218]. Автор розглянув становлення, діяльність та 

внутрішньоцерковне життя УАПЦ. Значна частина матеріалу подана на основі 

аналізу діяльності київських автокефальних парафій та керівних органів 

церкви, котрі розташовувалися у м. Києві. Однак дослідження ґрунтується на 

спогадах автора, відтак актуальним є уточнення та об’єктивний аналіз поданої 

ним інформації. 

Щоденники українського громадського та культурного діяча 

С. Єфремова дають змогу прослідкувати ставлення представників 

національної інтелігенції до розвитку автокефального руху та виокремити 

невідомі або замовчувані факти взаємовідносин УАПЦ із органами радянської 

влади у м. Києві впродовж 1920-х рр. [107]. 

Отже, мемуарна література дає змогу глибше дослідити діяльність 

УАПЦ у м. Києві впродовж 1920-х рр., оскільки саме у спогадах сучасників 

часто зосереджена та інформація, котра замовчувалася представниками 

радянської історіографії. Водночас мемуарні праці мають суб’єктивний 

характер, а тому слід об’єктивно та критично аналізувати їх зміст. 

Таким чином, використання офіційних документів органів влади, 

опублікованих матеріалів слідчих справ, організаційних документів, канонів 

УАПЦ та документів органів вищого церковного управління, спогадів, 

архівних джерел та матеріалів, періодичних видань 1917 – 1930-го рр. дало 

змогу всебічно дослідити діяльність УАПЦ у місті Києві. Джерельна база 
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дисертації є достатньо широкою для ґрунтовного висвітлення теми та 

виконання мети й завдань дисертаційного дослідження. 
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1.3. Методологічні засади дослідження 

Для вивчення діяльності УАПЦ у м. Києві впродовж 1919 – 1930-го рр. 

було використано низку методологічних принципів. Першоджерела та праці 

дослідників із теми вивчено та проаналізовано із використанням загально-

наукових та спеціально-історичних методів. 

Принципи методології дослідження діяльності УАПЦ обумовлюються 

спектром проблематики та специфікою вирішення вузлових питань теми, які 

включають елементи соціальної історії України, історії релігії і церкви, 

історичної регіоналістики, соціології, історичної психології. 

Міра співвідношення та ступінь використання методів дослідження 

визначалися характером об’єкта і предмета, історичним ракурсом постановки 

дослідницьких завдань і можливостями джерельної бази. 

Основу методології дисертаційної роботи склали принципи історизму, 

об’єктивності, комплексності, опори на історичні джерела, систематизації та 

детермінізму. 

Принцип історизму дав змогу дослідити особливості становлення та 

інституціоналізації Української автокефальної православної церкви в УСРР, 

основні напрями діяльності УАПЦ у м. Києві, а також специфіку державно-

церковних відносин в контексті становлення національної православної 

церкви впродовж 1920-х рр. 

Принцип об’єктивності дозволив ґрунтовно проаналізувати джерельну 

базу, виходячи із розуміння тенденційності першоджерел, створених у процесі 

функціонування партійно-державної влади. Використання принципу 

об’єктивності дозволило неупереджено і критично оцінити більшовицьку 

політику щодо церкви загалом та УАПЦ зокрема. 

Комплексний принцип, використаний шляхом залучення праць 

української історіографії у поєднанні із неопублікованими раніше архівними 

матеріалами, полягав у висвітленні основних напрямів діяльності УАПЦ у 

м. Києві. Комплексне висвітлення взаємовідносин керівних органів та 

релігійних громад УАПЦ у м. Києві з партійними та державними органами 
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влади здійснене шляхом дослідження реалізації політики більшовиків щодо 

УАПЦ у м. Києві, спрямованої на зменшення популярності церкви серед 

населення, обмеження діяльності церкви засобами адміністративного та 

економічного впливу, репресивними заходами щодо церковних діячів, а також 

протидії представниками УАПЦ запровадженню радянської релігійної 

політики. 

Принцип опори на історичні джерела пов’язаний із використанням та 

аналізом архівних джерел, матеріалів періодичної преси та опублікованих 

документів. Принцип системності дозволив розкрити цілісність об’єкта 

дослідження з урахуванням впливу об’єктивних і суб’єктивних чинників, а 

саме внутрішньої політики держави, її устрою і суспільно-політичного ладу в 

період становлення радянської тоталітарної системи. 

Широко використаний автором принцип детермінізму, співвідношення 

внутрішніх і зовнішніх чинників історичного процесу дозволили дослідити 

причини і динаміку впровадження атеїстичної моделі взаємовідносин влади і 

церкви, а також виявити особливості діяльності УАПЦ у специфічних 

суспільно-політичних та культурних умовах. 

Під час написання дисертації застосовувалися загальнонаукові (аналізу 

і синтезу, аналогії, узагальнення, класифікації) та спеціально-

історичні (історико-порівняльний, проблемно-хронологічний, статистичний, 

регіоналістичний, актуалізації) методи. 

Завдяки використанню загальнонаукових методів дослідження 

проаналізовано історіографію та комплекс історичних джерел, що дало змогу 

відтворити цілісну та об’єктивну картину періоду 1920-х рр. 

Застосування історико-порівняльного методу дослідження дало 

можливість виокремити специфіку діяльності УАПЦ як національної церкви 

та проаналізувати зміни у внутрішньоцерковному житті, запроваджені 

керівними органами церкви та автокефальними парафіями.  

Проблемно-хронологічний метод дав змогу виділити вузлові питання та 

здійснити синхронне вивчення окремих подій і явищ у межах історичного 



49 

 

періоду. Він став визначальним у побудові структури дисертаційної роботи. 

Розкриття змісту питання через призму хронологічної послідовності зумовили 

дослідження теми створення УАПЦ та становлення організаційних засад її 

діяльності. Проблемний підхід став ключовим у дослідженні формування та 

функціонування релігійних громад УАПЦ у м. Києві та характеристиці 

взаємовідносин парафій УАПЦ із партійними та державними органами влади 

у м. Києві. 

Застосування методів історичної регіоналістики дозволило дослідити 

діяльність церковних інститутів і парафій УАПЦ, формування державно-

церковних відносин у межах м. Києва. У дослідженні було застосовано метод 

районування, на основі якого було виокремлено м. Київ як окрему 

територіальну одиницю з притаманною історико-культурною специфікою. За 

допомогою методу генералізації було відібрано найбільш істотні та характерні 

риси діяльності УАПЦ саме в межах м. Києва. Структурно-функціональний 

метод дозволив виокремити роль національних культурних та громадських 

діячів регіону у становленні та функціонуванні УАПЦ. 

Для аналізу кількісних показників у дисертації був використаний 

статистичний метод. Статистичний аналіз даних дозволив вирахувати 

специфіку та динаміку утворення автокефальних приходів у м. Києві та 

особливості створення громад братства «Діяльно-Христова церква». 

Вибірковий метод дозволив створити репрезентативну вибірку даних з теми 

рівня матеріального забезпечення автокефальних парафій м. Києва та 

церковних діячів УАПЦ. Застосування методу контент-аналізу до масиву 

історичних документів, сформованих внаслідок діяльності державно-

партійної влади, свідчить про репресивний, антигуманний зміст політики 

радянської влади щодо православної церкви, спрямованість на 

підпорядкування релігійного світогляду ідеології більшовиків. Даний метод 

був використаний під час аналізу змісту й специфічних рис ухвал церковних 

зборів УАПЦ й автокефальних парафій, преси і церковних видань УАПЦ 

тощо. 
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Таким чином, методологічна база дисертації включає в себе 

загальнонаукові та спеціально-історичні методи. Висвітлення історичних 

реалій, суспільно-політичних та культурно-релігійних процесів засновується 

на принципах історизму, об’єктивності та науковості в контексті 

комплексного підходу до вивчення історії. 

Отже, дослідження радянської, зарубіжної та сучасної української 

історіографії з теми дисертації дозволяє зробити висновок про відсутність в 

сучасній вітчизняній історичній науці комплексної праці з питання діяльності 

Української автокефальної православної церкви впродовж 1920-х рр. у 

регіональних межах м. Києва. 

Дослідження радянського періоду характеризувалися здебільшого 

відсутністю об’єктивного підходу до аналізу діяльності церкви та її інституцій 

впродовж 1920-х рр. Праці зарубіжних авторів присвячені загальним аспектам 

діяльності православної церкви в Україні та державно-церковним відносинам 

в СРСР. Сучасні українські дослідники зробили спробу об’єктивно вивчити 

формування та функціонування саме УАПЦ, розкрили у своїх працях різні 

аспекти внутрішньоцерковного життя. Водночас в сучасній українській 

історіографії відсутнє комплексне дослідження із теми діяльності УАПЦ у 

м. Києві. 

Джерельну базу дослідження сформували опубліковані документи; 

неопубліковані документи, які зберігаються в архівах; періодичні видання 

1917 – 1930-го рр.; мемуаристика. Ключовим принципом відбору документів 

стала репрезентативність з точки зору регіонального аспекту. Серед 

неопублікованих джерел є такі, котрі були вперше введені в обіг автором 

дисертації. 

Методологічна основа дисертації включає в себе загальнонаукові та 

спеціально-історичні методи. Висвітлення історичних реалій, суспільно-

політичних та культурно-релігійних процесів засновується на принципах 

історизму, об’єктивності та науковості в контексті комплексного підходу до 

вивчення історії. Важливим принципом, на якому базується дисертація, став 
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метод районування. На основі зазначеної методології було проаналізовано 

формування УАПЦ, основні напрями діяльності УАПЦ та взаємовідносини 

церкви із органами влади у м. Києві. 
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Розділ 2. Київ – центр автокефального руху в Україні 

2.1. Створення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) 

Українська революція 1917 – 1921 рр. мала визначальний вплив на хід 

національно-культурного та духовного життя українців. Після повалення 

самодержавства в Росії склалися умови для формування незалежної 

православної церкви в Україні. Саме в роки революції набув поширення 

автокефальний рух, котрий ставив за мету створити незалежну українську 

церкву. Центром розповсюдження ідеї відновлення національної церкви стало 

місто Київ, що обумовлювалося історичною культурною роллю міста, а також 

його важливим значенням у контексті подій Української революції. 

Суспільно-політичні реалії 1917 – 1921 рр. та релігійна політика урядів 

Центральної Ради, Гетьманату П. Скоропадського, Директорії УНР та 

більшовиків стали вирішальним чинником відновлення самостійної 

української церкви. Національні культурні та громадські діячі часів 

Української революції до атрибутів суверенності України часто відносили, 

окрім іншого, і незалежність православної церкви. Подібна позиція обумовила 

синхронний перебіг суспільно-політичних та релігійних процесів 

національного відродження. Так, уже 7 березня 1917 р. на одному із київських 

пастирських зібрань сформували Виконавчий комітет духовенства і 

мирян [171, c.11; 260, с. 108] «у складі прогресивного духовенства і 

представників інтелігенції, професорського світу і релігійно-філософського 

товариства» [127, c. 2]. Комітет розглядав питання церковної реформи у 

масштабах колишньої російської імперії та займався оновленням релігійного 

життя «на нових началах» [127, c. 2]. 

Впродовж квітня – травня 1917 р. в українських єпархіях відбулися 

єпархіальні з’їзди (собори), учасники яких підтримали ідею створення 

самостійної національної православної церкви та визнали за необхідне 

скликати всеукраїнський церковний собор. У праці з історії української церкви 

В. Липківський зазначав, що специфікою зібрань стала, вперше з часів 

російського панування в Україні, активна участь мирян як безпосередніх 
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членів з’їздів [218, c. 15; 219, c. 22]. Київський єпархіальний з’їзд був 

скликаний з ініціативи українських діячів 12 – 18 квітня 1917 р. До його 

президії увійшли представники міського духовенства – Є. Капралов, 

сільського духовенства –В. Липківський і Я. Ботвиновський, міських мирян – 

В. Зіньківський, Бутовський, дияконів і псаломщиків – П. Корсуновський, 

Квятковський, Кисельов, Болозович та чотири представники від селян – 

Ординець, Поліщук, Швець, Снігур. Присутні на церковному соборі єпископи 

Никодим, Назарій та Димитрій до президії обрані не були. З’їзд очолив 

В. Липківський, а секретарем став священик С. Філіпенко. З’їзд проголосив 

необхідність існування самостійної православної церкви в Україні та закріпив 

принцип церковного управління на засадах виборності єпископів та інших 

священнослужителів на оcнові спільного рішення мирян та кліру. Учасники 

з’їзду у доповідях вказали на необхідність запровадження українізації 

релігійної практики та духовної школи [260, c. 109-112]. 

З’їзд ухвалив розпочати запровадження реформи внутрішньоцерковного 

устрою, планувалося створення парафіяльних, окружних та повітових рад. 

Виконавчий комітет духовенства і мирян м. Києва було ліквідовано, а всі його 

члени увійшли до складу єпархіальної ради при єпископі [154, c. 2]. Саме 

єпархіальній раді належала керівна роль у системі церковних рад. На з’їзді 

вирішили, що керівництво єпархіями мав здійснювати Синод (Собор), який 

повинні обирати духовенство і миряни. Про збільшення ролі вірян у 

церковному управлінні свідчить склад обраної на з’їзді єпархіальної ради. Із 

43 членів представниками прихожан стала 21 особа [260, c. 114-115]. Серед 

обраних членів ради були й ті, хто згодом долучився до розбудови незалежної 

української православної церкви: зокрема, В. Липківський, 

П. Тарнавський [154, c. 2]. 

У праці «Відродження церкви в Україні. 1917 – 1930» В. Липківський 

стверджував, що саме Київський єпархіальний з’їзд обрав Комісію зі 

скликання всеукраїнського церковного собору на чолі з єпископом-вікарієм 

Уманським Димитрієм (Вербицьким) [218, c. 15]. У червні 1917 р. члени 
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Комісії звернулась до Синоду Російської православної церкви (РПЦ) на чолі з 

митрополитом Платоном (Рождественським) з проханням надати дозвіл на 

скликання у м. Києві собору з представників духовенства і мирян українських 

єпархій (Київської, Волинської, Кам’янець-ІІодільської, Чернігівської, 

Полтавської, Харківської, Херсонської, Катеринославської та Холмської), 

проте відповідь церковного керівництва РПЦ була негативною, оскільки 

найближчим часом планувалося провести Всеросійський собор у Москві [171, 

c. 14-15; 218, c. 15]. На аналогічне прохання до Всеросійського собору про 

скликання Всеукраїнських церковних зборів київські делегати отримали 

негативну відповідь [218, c. 16]. Відтак, діяльність Комісії не отримала 

результатів, а вищі ієрархи РПЦ не бажали йти на компроміс. 

Разом із державотворчими процесами навесні 1917 р. розпочалося й 

формування українського війська. З цією метою навесні – восени 1917 р. у 

м. Києві провели три військові з’їзди, на яких обговорювали широке коло 

нагальних суспільно-політичних питань. На Третьому Всеукраїнському 

військовому з’їзді (20 – 31 жовтня 1917 р.) на обговорення була винесена тема 

автокефалії української церкви. Учасники зборів визнали за необхідне 

скликати Всеукраїнський православний церковно-парафіяльний з’їзд та 

створити самостійну автокефальну православну церкву у «вільній 

демократичній Українській Республіці» [139, c. 877-878]. Окрім цього, у 

постанові з’їзду наголошувалося на незалежності церкви від держави, 

соборному церковному устрої та проведенні богослужінь українською мовою. 

З метою реалізації постанови учасники з’їзду ухвалили створити 

Організаційний комітет для підготовки і скликання першого Всеукраїнського 

церковного собору. Очолили цей Комітет архієпископ О. Дородніцин і диякон 

О. Дурдуківський [134, c. 33]. 23 листопада (6 грудня) 1917 р. Організаційний 

комітет було перейменовано на Тимчасову всеукраїнську православну 

церковну раду [134, c. 33], котра в українській історіографії отримала також 

назву першої Всеукраїнської православної церковної ради (ВПЦР) [134, c. 29; 

171, c. 15; 219, c. 22; 254, c. 88]. Почесним головою ВПЦР став архієпископ 
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О. Дородніцин, а фактичним – капелан, член Всеукраїнської ради військових 

депутатів та діяч Центральної Ради О. Маричев [254, c. 88]. До складу 

Тимчасової Всеукраїнської православної церковної ради із правом 

вирішального голосу та у повному складі входив Організаційний комітет [134, 

c. 29], а також члени Комісії по скликанню Всеукраїнського церковного 

собору, обрані на Київському єпархіальному з’їзді [171, c. 15]. До ВПЦР мали 

право відправляти своїх представників Всеукраїнська рада військових 

депутатів (2 особи), Всеукраїнська рада робітничих депутатів (2 особи), 

Всеукраїнська рада селянського союзу (2 особи), кожна українська 

єпархія (1 особа) та духовні наукові установи (1 особа). Значна роль 

відводилася інституціям саме з київського регіону: у складі ради могли 

перебувати представники монастирів м. Києва (2 особи), Духовної 

Академії (1 особа), київської єпископської ради (2 особи) та церковних братств 

Києва (1 особа) [134, c. 33-34]. 

В ухваленій комітетом 23 листопада (6 грудня) 1917 р. резолюції «До 

справи скликання Всеукраїнського церковного собору» ВПЦР розглядалася як 

тимчасова інституція, котра вважалася вищим органом церковного управління 

у передсоборний період. Водночас Церковна рада продовжувала організаційну 

діяльність комітету в сфері організації Собору [134, c. 33]. Документ 

окреслював й інші завдання ВПЦР, а саме представництво української церкви 

в органах світської влади. Так, Церковна рада мала посилати свого 

представника в Центральну Раду. Також до завдань ВПЦР входило 

призначення комісарів у консисторії України та написання відозви до 

українських єпископів [134, c. 34]. Відкриття Собору на початку 1918 р. 

означало виконання основного завдання Церковної ради, після чого інституція 

автоматично завершила свою діяльність. 

У 1918 р. у м. Києві відбулися три сесії Всеукраїнського православного 

церковного собору. Перша сесія була проведена за Центральної Ради [259, 

c. 297; 260, c. 165, 169], дві наступні – вже за Гетьманату Павла 

Скоропадського. Проте формування самостійної української православної 
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церкви так і не відбулося внаслідок як політичної нестабільності 

революційних часів, так і через відсутність консенсусу всередині церкви та 

дієвої співпраці зі світською владою [171, c. 36]. 

За Директорії Української Народної Республіки державна влада вжила 

більш рішучих заходів для забезпечення самостійності української церкви. 

Так, у м. Києві Радою Народних Міністрів Директорії УНР 1 січня 1919 р. був 

затверджений закон «Про вищий уряд Української автокефальної 

православної соборної церкви», котрий проголошував незалежність УАПЦ від 

РПЦ та самостійний церковний устрій церкви [164, с. 39; 171, c. 62-63]. До 

Константинопольської патріархії була відправлена дипломатична місія з 

метою отримати офіційне визнання УАПЦ [171, c. 67]. Проте на той час у 

Константинополі будь-які важливі рішення відкладалися до обрання нового 

патріарха [233, c. 92]. Не вдалося втілити і закон про автокефалію, адже у 

лютому 1919 р. Київ зайняли більшовики [171, c. 68]. 

В умовах панування більшовиків українська православна церква 

опинилася в нових суспільно-політичних обставинах. З одного боку, існування 

церкви як інституції стало під питанням, адже релігія не вписувалася у 

задекларований більшовицькою владою матеріалістичний світогляд. 

Атеїстична політика радянської влади відображалася у постійному контролі та 

обмеженні діяльності релігійних об’єднань, здійсненні конфіскацій 

церковного майна та репресій проти діячів церкви та віруючих. Усі відповідні 

заходи більшовиків регламентувалися рядом нормативно-правових актів, що 

давало змогу формально обґрунтувати дії з боку органів державної влади. 

У 1919 р. на Україну поширилася дія нормативно-правових актів, 

затверджених впродовж 1917 – 1918 рр. у Російській Соціалістичній 

Федеративній Радянській Республіці (РСФРР). Одним із основоположних 

документів був ухвалений ще у січні 1918 р. декрет Ради Народних Комісарів 

РСФРР про свободу совісті, церковні та релігійні об’єднання, котрий 

проголошував відокремлення церкви від держави та школи від церкви, 

свободу совісті, націоналізацію церковного майна тощо [101, c. 373-374]. За 
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його зразком аналогічні документи затвердили в інших радянських 

республіках. Зокрема, в Українській Соціалістичній Радянській 

Республіці (УСРР) на засіданні Тимчасового робітничо-селянського уряду 

України 18 січня 1919 р. постановили опублікувати декрет радянської Росії 

про свободу совісті [94, c. 40]. А вже на наступний день, 19 січня 1919 р., 

ухвалили декрет Тимчасового робітничо-селянського уряду України «Про 

відокремлення церкви від держави і школи від церкви», в якому містилися 

суголосні декрету раднаркому РСФРР положення [102, c. 41-42]. Декрет 

проголошував світський характер держави (ст. 1, ст. 9). Згідно зі ст. 13 декрету, 

усе майно церковних та релігійних об’єднань оголошувалося народним 

надбанням та могло надаватися, за особливими постановами органів 

радянської влади, в безкоштовне користування релігійним громадам [102, 

c. 41-42]. Основні положення декрету були підтверджені Конституціями УСРР 

1919 р. та 1929 р. [182, c. 44]. Згідно з Конституцією 1919 р., церква 

відокремлювалася від держави, а за всіма громадянами визнавалося право 

пропаганди релігійних та антирелігійних учень (ст. 23). Утверджувалася 

рівність виборчих прав громадян незалежно від віросповідання (ст. 20), проте 

виборчих прав позбавлялися «монахи і духовні служителі церков та релігійних 

культів» (ст. 21 «г») [123, c. 56-57]. Подібні постулати підтверджувалися і 

Конституцією УСРР 1929 р.: ст. 8 легітимізувала світський характер держави, 

проголошувала право на свободу релігійних переконань, антирелігійної 

пропаганди, ст. 67 «г» юридично закріплювала позбавлення духовенства 

виборчих прав [124]. 

Водночас радянська політика встановлення контролю над релігійним 

життям в Україні опосередковано сприяла розвитку автокефального руху, 

оскільки більшовики прагнули використати УАПЦ для розколу Російської 

православної церкви [181, c. 131; 261, c. 266]. Відтак, більшовики не 

перешкоджали діяльності представників українського православного руху. У 

праці «Відродження церкви в Україні. 1917 – 1930» В. Липківський вказував, 

що навесні 1919 р. прихильники автокефалії заснували релігійну 
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громаду (гурток), метою якої стало утворення першої української парафії. 

Невдовзі громада розширила коло своїх інтересів до піклування про 

відродження української церкви загалом, заснування інших автокефальних 

парафій у м. Києві, по всій Україні та «скрізь, де живе український народ» [218, 

c. 24]. На одному із зібрань у травні 1919 р. ця релігійна громада оголосила 

себе Всеукраїнською православною церковною радою – вищим органом із 

утворення українських православних парафій та керівництва ними. Головою 

другої ВПЦР обрали М. Мороза, секретарем – І. Тарасенка [218, c. 24], а 

заступником голови – В. Липківського [233, c. 92-93]. 

В умовах формування більшовицької законодавчої бази державно-

церковних відносин з метою легітимізації автокефального руху ВПЦР 

створила у 1919 р. Всеукраїнську спілку православних парафій (ВСПП), 

осередком якої був собор св. Софії у м. Києві [106, c. 230-231]. ВСПП була 

об’єднанням українських православних парафій, а відтак фактично творила 

безпосередньо церковну організацію. 27 липня 1920 р. відділ управління 

Київського губревкому зареєстрував Всеукраїнську спілку православних 

парафій [ 4, арк. 1; 18, арк. 3 зв.]. Згідно зі статутом, Всеукраїнська спілка 

православних парафій була заснована з метою об’єднання, координування і 

підтримки праці українських парафій, а також забезпечення впровадження 

українізації богослужінь, відновлення у церковно-релігійному вжитку 

«соборноправности і стародавніх звичаїв і обрядів вільної Української 

Православної Церкви» [18, арк. 2]. Задля реалізації мети Спілка мала 

виконувати широкий спектр завдань, а саме: розробляти проекти і плани 

оздоблення нових храмів і надавати парафіям Спілки необхідну в цій справі 

допомогу; здійснювати переклад релігійної літератури українською мовою та 

забезпечувати українські православні парафії перекладеною літературою, а 

також нотами та «приладами церковного співу»; засновувати школи для 

підготовки членів причету та диригентів церковних хорів; здійснювати 

матеріальне забезпечення українських релігійних громад (забезпечувати 

вином, свічками, священицьким одягом та ін., організовувати церковні 
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книгарні та крамниці, свічкарні); видавати релігійну літературу та періодику 

відповідного меті і діяльності Спілки змісту; здійснювати культурно-

просвітницьку діяльність (влаштовувати лекції, доповіді, вистави, концерти, 

організовувати для українських прочан подорожі до відомих церковно-

історичних та святих місць); здійснювати керівництво церковними 

справами (обирати єпископів, скликати церковні собори, з’їзди та наради 

представників українських православних парафій, укладати угоди з 

установами та фізичними особами); засновувати благодійні організації для 

членів парафій Спілки [18, арк. 2]. 

Керівними і виконавчими органами ВСПП були Всеукраїнська 

православна церковна рада, Президія Церковної ради та Ревізійна комісія [18, 

арк. 2 зв.], котрі розташовувалися у м. Києві. ВПЦР здійснювала функції 

управління «всіма справами Спілки» та складалася із членів парафіяльних рад 

українських православних громад, котрі входили до Спілки. Виконавчим 

органом ВСПП була Президія ВПЦР, котра мала репрезентувати Церковну 

раду в усіх її взаємовідносинах з різними установами та окремими фізичними 

особами [18, арк. 3]. Президія ВПЦР займалася включенням до Спілки нових 

членів, реалізацією постанов зборів Церковної ради, несла відповідальність за 

цілісність майна і коштів ВПЦР, слідкувала «за всіма інструкціями Церковної 

ради» та здійснювала грошові видатки. Президія вважалася підзвітною ВПЦР 

та мала щороку подавати повідомлення про діяльність на розгляд Церковної 

ради [18, арк. 3]. Для перевірки річної звітності Президії обиралася Ревізійна 

комісія, котра формувалася із членів Церковної ради у складі не менше трьох 

осіб терміном на один рік [18, арк. 3 зв.]. 

Перші парафії ВСПП утворилися у 1919 р. у м. Києві з санкції органів 

радянської влади, котра надавала українським православним громадам 

мандати на використання тих храмів, які раніше вважалися традиційною 

власністю РПЦ [242, c. 128; 211, c. 20]. Впродовж 1919 р. Київський 

губерніальний виконком надав дозвіл на заснування кількох автокефальних 

парафій [6, арк. 2; 158, c. 2]. 
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Місцеві органи радянської влади м. Києва не погоджували з РПЦ 

питання передачі автокефальним общинам церковних будівель, тоді як саме 

надання громаді храму було ключем для легітимізації діяльності парафії. 

Відповідно, на ґрунті суперечок за певне приміщення між автокефальними та 

«тихонівськими» громадами (прихильниками патріарха РПЦ Тихона – 

Василя Бєлавіна) неодноразово виникали конфлікти. Так, незабаром після 

утворення ВПЦР звернулась до очільника Київської єпархії єпископа 

Назарія (Миколи Блінова) з проханням благословити В. Липківського, 

Н. Шараївського та О. Дурдуківського на перше богослужіння при 

новоствореній автокефальній парафії в Миколаївському соборі [218, c. 25]. 

Натомість єпископ закцентував увагу на порушенні священнослужителями 

норм церковного права, адже вони не узгодили питання користування храмом 

із вищою церковною ієрархією. Зрештою, єпископ Назарій дав згоду на 

проведення богослужіння, але за певних умов. Під час церковної служби 

священики повинні були, згадавши патріарха РПЦ Тихона, фактично визнати 

приналежність до РПЦ, а використання української мови дозволялося лише 

під час прочитання рідною мовою Євангелія [218, c. 26]. Відтак, вища ієрархія 

РПЦ намагалася обмежити діяльність українських православних парафій у 

рамках нового правового поля, сформованого релігійною політикою 

більшовиків. Впродовж наступного року взаємовідносини автокефальних 

парафій м. Києва та ВПЦР із представниками РПЦ також були досить 

напруженими. Назарій не бажав давати благословення на проведення 

богослужінь та намагався максимально перешкоджати релігійній практиці 

українських православних парафій. 

30 квітня 1920 р., коли до Києва наближалися війська Української 

Народної Республіки та польські союзники, очільник Київського 

екзархату РПЦ єпископ Назарій заборонив священнослужителям усіх 

автокефальних парафій міста проводити богослужіння [218, c. 34; 233, c. 93]. 

У праці «Відродження церкви в Україні. 1917 – 1930» В. Липківський вказував, 

що саме ця подія була показовою для характеристики ставлення Київського 
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екзархату РПЦ до української православної церкви: стало зрозуміло, що 

представники Російської православної церкви використовували зовнішні 

обставини, аби «придушити український церковно-визвольний рух» [218, 

c. 34].  

За умов загострення конфлікту з РПЦ в особі екзарха Назарія, 5 травня 

1920 р. у Києві було скликано Великі збори ВПЦР. Центральним питанням 

зібрання стало обговорення заборони на проведення служб та визначення 

подальшого статусу автокефальної церкви в контексті взаємовідносин із 

Російською православною церквою. Члени ВПЦР ухвалили визнати 

розпорядження представника московської духовної влади єпископа Назарія 

актом антиморальним та антиканонічним, а відтак нікчемним та таким, якому 

не повинні коритися. Церковна рада ухвалила вважати, що українська 

православна церква не має єпископів, а тому ВПЦР тимчасово, до обрання 

єпископату й утворення Всеукраїнським церковним собором належних 

органів керівництва, взяла на себе функцію порядкування церковними 

справами по містах і селах України [134, c. 68]. Найбільш важливим наслідком 

Великих зборів стала ухвала ВПЦР «вважати Українську Православну Церкву 

звільненою від московської зверхности – автокефальною (незалежною) і 

соборноправною» [134, c. 69]. Знаковим було також і рішення церковної ради 

про невідкладну організацію виборів українських єпископів, тобто про 

початок формування власної церковної ієрархії. 

Отже, центром автокефального руху у роки Української революції 1917 

– 1921 рр. стало м. Київ. Українське православне духовенство та віряни 

м. Києва очолили заходи із формування нових засад внутрішньоцерковного 

життя, котрі засновувалися на ідеях самостійності, демократичності й 

українізації, та розпочати формування незалежної православної церкви. 

Важливим завданням для української церкви на початку 1920-х рр. стало 

поширення автокефальних ідей та формування парафіяльної мережі на місцях. 

Задля забезпечення ефективності заходів зі створення автокефальних громад 

церковне керівництво створило інститут інструкторів у справі українізації 
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парафій. Їх основними завданнями було інформування місцевого населення [8, 

арк. 3 зв., 8 зв., 9], ініціювання скликання парафіяльних церковних зборів з 

метою вирішення переходу громади до автокефальної церкви та підписання 

статуту [8, арк. 2 зв., 3, 19, 34], організаційна підтримка у створенні органів 

управління у новоствореній парафії, а саме парафіяльної ради та ревізійної 

комісії [8, арк. 19]. 

До Церковної ради з метою вирішення питання українізації зверталися 

також безпосередньо представники місцевих релігійних громад. Наприклад, 

26 квітня 1920 р. священик Вознесенської церкви м. Ніжина (Чернігівщина) 

висловив прохання до ВПЦР надіслати зразок статуту української парафії та 

«взагалі всі інструкції і други указівки, що торкається до української 

церкви» [8, арк. 18]. З аналогічним проханням із надання рекомендацій щодо 

українізації внутрішньоцерковного життя у серпні 1920 р. звертався до 

Церковної ради уповноважений від релігійних громад м. Миколаєва та 

м. Херсона [8, арк. 32-33 зв.]. 

Інструктори з українізації парафій, котрі ВПЦР відправляла в регіони 

для формування мережі автокефальних громад, у листах до Церковної ради 

неодноразово вказували на популярність ідей автокефального руху серед 

населення. Наприклад, у липні 1920 р. у с. Четвертинівка на Вінниччині була 

заснована парафіяльна рада за ухваленим ВПЦР статутом, а місцевий 

священик до українізації релігійної громади поставився прихильно [8, арк. 11]. 

Про схвальне ставлення вірян до українізації зазначав 8 вересня 1920 р. у заяві 

до ВПЦР інструктор, член Старокиївської парафії, В. Шідловський, котрий 

займався заснуванням парафії у с. Рудьківка на Чернігівщині [8, арк. 34]. 

Аналогічно зацікавлення питанням українізації парафій у селян Хотова, 

Велико-Дмитровичів, Обухова, Трипілля, Германівки зауважив у листі до 

Церковної ради від 15 вересня 1920 р. інструктор М. Ницевич [8, арк. 36]. У 

свою чергу, Церковна рада відзначала діяльність окремих інструкторів. Так, 

14 грудня 1920 р. Президія ВПЦР висловила подяку М. Грушевському та 
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Карапишівській окружній церковній раді (Київщина) «за виявлену енергійну і 

корисну працю» [8, арк. 10-10 зв.]. 

Водночас утворення автокефальних парафій супроводжувалося рядом 

проблем, найбільш поширеними серед яких були перешкоджання з боку 

радянської влади [8, арк. 25], протидія з боку місцевих священиків або 

мирян [8, арк. 1 1 зв., 3, 4 зв., 36 зв.]. Подекуди інструктори вказували на 

прихильне ставлення населення до українізації громади, проте вагомим 

аргументом проти переходу була відсутність українського єпископату [8, арк. 

2-2 зв.]. Окрім цього, негативно до запровадження соборноправності та 

українізації церкви поставилася і частина священиків [261, c. 268]. Відтак, 

досвід утворення українських православних парафій вкотре актуалізував 

проблему набуття українською православною церквою власної духовної 

ієрархії, підготовки священно- та церковнослужителів для автокефальних 

парафій та ряд інших першочергових питань внутрішньоцерковного життя, 

котрі мали бути вирішені на загальному церковному соборі. 

У 1921 р. питання створення помісної церкви та реформування 

внутрішньоцерковного життя стало центральним на різних загальних зборах 

духовенства та вірян. Навесні – на початку осені 1921 р. пройшли місцеві 

церковні з’їзди, на яких православні громади обрали своїх представників на 

Всеукраїнський церковний собор [233, c. 93]. Коло нагальних питань 

майбутнього Собору окреслив сучасник подій, священнослужитель Д. Бурко: 

«Провідними думками ухвал тих з’їздів були – автокефальність та повна 

українізація Церкви. Також великої ваги надавалось питанню про єпископат, 

бо майже всі тодішні єпископі в Україні були росіяни» [169, c. 71]. 

27 – 29 березня 1921 р. у м. Києві відбувся Передсоборний з’їзд 

представників сільських православних парафій волостей Київської округи, на 

якому визнали необхідним перетворення усіх приходів волості на українські 

парафії на підставі ухваленого ВПЦР статуту та вирішили запровадити в усіх 

релігійних громадах україномовні богослужіння за ухваленими Церковною 

радою до вжитку перекладами [11, арк. 8]. З’їзд постановив негайно розпочати 
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проведення відправ українською мовою, а парафіяльним радам постановив 

отримати від ВПЦР україномовну релігійну літературу [11, арк. 8 зв.]. На 

зборах вирішили передати основну роль в церковному управлінні 

«православній людності», тобто парафіянам [11, арк. 8]., утверджуючи таким 

чином принцип соборноправності [11, арк. 9]. Передсоборний з’їзд ухвалив 

вважати кафедри митрополита Київського і Галицького та вікаріїв Київської 

митрополії закритими з огляду на те, що їх представники були призначені на 

духовні посади світською владою ще за часів Російської імперії, а відтак не 

мали ніяких повноважень. Окрім цього, з’їзд доручив ВПЦР запросити на 

керівництво Київською митрополією архієпископа Парфенія [11, арк. 8 зв.]. 

Учасники з’їзду проголосили автокефалію церкви, а єдиним найвищим 

органом управління церквою визнали Всеукраїнську православну церковну 

раду [11, арк. 9]. 

22 – 26 травня 1921 р. у м. Києві відбувся Перший український 

православний церковний собор Київщини. Собор підтвердив рішення 

Передсоборного з’їзду представників сільських православних парафій 

волостей Київської округи 27 – 29 березня 1921 р. про необхідність українізації 

внутрішньоцерковного життя [137, c. 470, 477, 482], ухвалив головними 

засадами церковного устрою принцип соборноправності – «справжнього 

народоправства в церкві» [137, c. 477], незалежність (автокефалію) та 

відокремлення від держави (тобто аполітичність) [137, c. 482]. На соборі було 

вирішено вважати ВПЦР єдиним найвищим органом керівництва справами 

Української автокефальної православної церкви [137, c. 473]. 

Перший український православний церковний собор Київщини вирішив 

вважати кафедри митрополита Київського і Галицького та вікаріїв Київської 

митрополії вакантними [137, c. 472]. На посаду митрополита Київського члени 

церковного собору Київщини одноголосно обрали архієпископа Парфенія 

Левицького, а його заступником – єпископа Антоніна Грановського. На соборі 

також визначили десять кандидатів на посади єпископів Київщини, серед яких 

були священнослужителі В. Липківський, Н. Шараївський, П. Погорілко, 
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М. Грушевський, К. Кротевич, С. Орлик, К. Бережницький, Ю. Сіцінський, 

А. Руденко та навіть особа без церковного сану Г. Стороженко [137, c. 474]. 

Однак, незабаром Парфеній під тиском представників РПЦ написав заяву до 

ВПЦР, у якій зрікався автокефальної церкви, наголосив на розірванні зв’язків 

із ВПЦР та відмовився від сану митрополита [218, c. 41]. Таким чином, церква 

знову залишилася без кандидата на посаду вищого ієрарха, а наступні 

кількамісячні спроби відшукати інших кандидатів на посаду митрополита 

виявилися марними. 

Після вирішення усіх організаційних питань, 14 жовтня 1921 р. у храмі 

св. Софії в Києві відкрився Перший всеукраїнський православний церковний 

собор УАПЦ. На Соборі впродовж 14 – 30 жовтня священнослужителі та 

віряни автокефальної церкви ухвалили догматичні й канонічні основи церкви, 

а також визначили її організаційну структуру та сформували церковну 

ієрархію. Почесним головою загальноцерковного з’їзду обрали протоієрея 

В. Липківського, головою – М. Мороза, заступниками голови стали 

В. Чехівський, К. Бей, Г. Вовкушівський і Й. Цимбаленко [233, c. 95]. До 

реєстру учасників Собору входило 445 осіб, серед яких м. Київ представляла 

141 особа, а Київщину – 168 осіб. У церковному з’їзді брали участь делегації з 

інших українських територій: Волинь представляли 9 делегатів, 

Кременчуччину – 13, Одещину – 7, Поділля – 18, Полтавщину – 45, 

Харківщину і Херсонщину – по 2, Чернігівщину – 40 [233, c. 95]. 

Превалювання на Соборі учасників з Києва і Київщини засвідчувало, що 

парафії цього регіону відігравали ключову роль у поступі автокефального 

руху. 

Згідно з інструкціями Всеукраїнської православної церковної ради про 

скликання Всеукраїнського православного церковного собору, собор мав на 

меті «остаточно утворити і зміцнити новий устрій православної автокефальної 

всенародньо-соборної Церкви» [137, c. 515]. 

Усі ухвали собору були закріплені в документі під назвою «Діяння 

Всеукраїнського Православного Церковного Собору в м. Києві 
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14 – 30 жовтня н. с. 1921 р.», який був опублікований та поширювався 

Церковною радою поміж автокефальних парафій [201, c. 273; 218, c. 61]. У 

документі розкривалася сутність та подавався механізм реалізації основних 

засад діяльності УАПЦ. 

Перший всеукраїнський православний церковний собор підтвердив 

автокефалію, яку 5 травня 1920 р. проголосила ВПЦР. У затверджених канонах 

українська православна церква розглядалася як самостійна інституція, котра 

«ніякому духовному урядові інших православних церков не підлегла», а відтак 

«сама порядкує своїм церковним життям за провідництвом Святого 

Духа» [105, c. 6]. Окрім цього, у «Діяннях…» закріплювався аполітичний 

характер УАПЦ: визнавалося неприпустимим поєднання церковного життя із 

державним [105, c. 8]. Задля забезпечення суверенного поступу церкви на 

Соборі створили незалежну духовну ієрархію УАПЦ. Митрополитом 

Київським та всієї України став В. Липківський. На Соборі також висвятили 

Н. Шараївського, І. Теодоровича, О. Ярещенка, Ю. Міхновського, 

С. Орлика [171, c. 123, 125; 218, c. 55-56, 58]. Особливістю утворення 

церковної ієрархії УАПЦ став спосіб хіротонії, котра відбулася 23 жовтня 

1921 р. у св. Софії. Церковних ієрархів висвятили безпосередньо члени Собору 

без участі єпископів за допомогою рукопокладення усіма 

пресвітерами (священиками) [218, c. 56]. 

Собор затвердив організаційну структуру церкви. Згідно із 

«Діяннями…», Українська автокефальна православна церква вважалася 

вільним братерським об’єднанням вірян, котрі з метою задоволення релігійних 

потреб об’єднувалися у парафії. Українська православна парафія могла бути 

створеною мінімум із двадцяти мирян. Парафії утворювали волосне церковне 

об’єднання за умови наявності у його складі не менше трьох автокефальних 

громад. Окрім цього, декілька приходів одного міста мали право створити 

міське церковне об’єднання (загально-міську церкву). Волосні та міські 

церковні об’єднання за згодою та затвердженням ВПЦР утворювали повітові 

або єпархіальні церковні об’єднання [105, c. 12-13, 16-17]. 
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Собор закріпив перехід від «єпископсько-самодержавного» устрою 

церкви до «церковно-соборноправного» [105, c. 3]. Відтак, парафії отримали 

більше автономних прав, а мирянам надавалося достатньо широке коло 

повноважень в управлінні парафією [218, c. 59]. Згідно із «Діяннями…», 

управління внутрішньоцерковним життям на засадах «всенародно-

соборноправного устрою» здійснювалося через: Всеукраїнський 

православний церковний собор, який скликала ВПЦР кожні п’ять років у 

складі єпископів УАПЦ, членів ВПЦР, представників українських парафій, 

делегатів від українських церковних братств, церковно-громадських діячів та 

інших корисних для праці собору осіб; Всеукраїнську православну церковну 

раду, котра формувалася автокефальними священнослужителями та 

представниками від парафій; повітові, волосні, парафіяльні церковні зібрання 

й ради. Всеукраїнському собору належала вища церковна, законодавча, 

керівнича, судова й доглядча влада, а найвищим керівничим органом УАПЦ 

була ВПЦР [105, c. 18-20]. Всеукраїнська православна церковна рада та її 

виконавчий орган – Мала рада (Малі збори) [200, c. 235] – здійснювали 

керівництво церквою через Великі збори (двічі на рік) та засідання Малої 

ради (чергові – щомісячно, звичайні – для вирішення поточних питань) [105, 

c. 18-19, 21]. ВПЦР також отримала право обирати шість членів Вищого 

церковного суду строком на один рік на чолі з митрополитом [105, c. 22]. 

Один із розділів канонів УАПЦ був присвячений статусу монастирів та 

чернецтва в УАПЦ. Собор визнав історичне значення монастирів у житті 

української церкви, однак утвердив, у зв’язку з їх відхиленням «від свого 

ідеалу», перетворення їх «в напрямку первісних чернечих релігійно-трудових 

громад» [105, c. 10]. Собор визнав можливим приєднання таких чоловічих і 

жіночих трудових чернечих громад до УАПЦ у статусі окремих братств на 

основі нового чернечого статуту [105, c. 11]. 

Значна роль у «Діяннях…» була відведена питанням українізації та 

реформування внутрішньоцерковного життя. Відповідно до документу, 

українізація богослужінь здійснювалася насамперед за допомогою вживання 
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«живої української мови народу» та максимального впровадження 

перекладеної українською мовою релігійної літератури. Окрім цього, було 

ухвалено вважати нешанобливе ставлення до національної мови підставою для 

виключення із церкви [105, c. 10]. 

Окремий розділ канонів УАПЦ присвячений питанню вдосконалення 

богослужіння. Оновлення релігійної практики автокефальних громад полягало 

у використанні на відправах нових церковних творів, слідкуванні за 

виразністю читання і співів. Під час здійснення служб Божих варто було у 

певній формі згадувати Україну, керівні органи автокефальної церкви та 

українську православну ієрархію. Також ухвалили змінити відправу першої 

неділі Великого посту: замість молебню з проголошенням анафеми 

єретикам (т. зв. чин Торжества православ’я) виконувати урочистий молебень 

за єднання всіх церков [105, c. 11-12]. 

Учасники Собору ухвалили, що разом із поновленням українського 

православ’я слід відродити й українське церковне мистецтво на засадах 

тісного зв’язку з народною музикою, а також українськими традиційними 

хоровими співами. Для реалізації цього рішення перед ВПЦР поставили 

завдання вжити заходів для «збагачення церковно-співочого матеріалу», а 

саме: здійснити пошук музично-пісенних творів в церковних архівах; 

організувати запис старовинних релігійних співів від дяків, священиків та 

старих співаків; подбати про науково-художню обробку зібраної інформації та 

виробити на її основі український обіход (тобто книгу щоденних церковних 

співів); обрати для вжитку в автокефальних відправах кращі твори 

композиторів інших православних церков. Задачею ВПЦР стало також 

влаштування підготовки диригентів та дяків на постійній основі, 

популяризація та безпосередня реалізація ідеї загальних співів у церкві [105, 

c. 30]. 

Усіх членів автокефальних громад зобов’язали активно сприяти 

збереженню цінних творів церковного мистецтва. У разі потреби ремонту, 

перебудови або розібрання старовинних храмів представники українських 
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православних парафій мали звертатися за дозволом до відповідних органів 

державної влади та до Всеукраїнської академії наук. В ухвалах Собору 

містилася також рекомендація будувати церкви лише в «предковічному 

українському стилі». Важливим вважалося і покладене на ВПЦР доручення 

організувати по всіх місцевостях України зібрання прикладів давніх обрядів і 

звичаїв національної церкви з метою їх збереження та подальшого 

використання в релігійній практиці УАПЦ [105, c. 30-31]. 

На Соборі обговорювалося питання освітньої праці українських 

релігійних громад. До обов’язків автокефальних парафій включили підготовку 

«кандидатів священства, учительства церковного читання й співу» та 

створення «органу робітників слова (гуртки) для проповідування святої 

Євангелії» [105, c. 9]. Найбільш перспективних претендентів ухвалили 

посилати для поглиблення знань і навичок в ті приходи, де відповідна сфера 

церковного життя була розвинута краще. Для навчання нових церковних 

кадрів Собор зобов’язав єпископів, священиків, проповідників та видатних 

співаків організовувати у парафіях «братства учнів» [105, c. 9]. Згідно з 

канонами УАПЦ, «належна шкільна або позашкільна освіта» [105, c. 14], поряд 

з іншим, була однією з необхідних умов для того, аби стати 

священнослужителем української церкви.  

На Першому всеукраїнському православному церковному соборі 1921 р. 

обговорювалося й питання матеріального забезпечення діяльності 

церкви [105, c. 26-27]. Згідно з канонами УАПЦ, утримання храмів, церковних 

працівників та організацій здійснювалося за допомогою добровільних 

членських внесків, пожертв тощо. Автокефальні парафії зобов’язали робити 

на загальні церковні потреби добровільні членські внески в довільному 

розмірі. У кожній українській релігійній громаді під час богослужбових 

відправ повинні були збирати пожертвування на користь УАПЦ. Окрім цього, 

Собор поклав на церковно-господарчі комісії, які створювалися при 

парафіяльних радах, обов’язок проводити кожного року в жовтні одноразовий 

збір пожертв натурою та грошима «на поширення православної віри і на 
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видатки церковно-освітні» [105, c. 27]. У повітових та волосних церковних 

радах матеріальне забезпечення входило до компетенції церковно-

господарчих відділів. Щомісячні членські внески та інші надходження 

автокефальні приходи повинні були віддавати безпосередньо ВПЦР. 

Обов’язковими визнавалися звітність усіх відповідальних органів та 

створення в церковно-господарчих відділах повітових і волосних церковних 

рад особистих рахунків добровільних членських внесків і пожертв від 

парафій [105, c. 27]. 

Таким чином, Перший всеукраїнський православний церковний собор 

мав вирішальне значення для становлення УАПЦ. Рішеннями собору було 

закріплено засади внутрішньоцерковного життя, затверджено автокефалію 

української православної церкви, її відокремлення від держави, новий 

церковний устрій на основі соборноправності, ухвалено запровадження 

українізації та реформування релігійної обрядовості, окреслено подальші 

шляхи розвитку національної церкви. 
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2.2. Організаційне становлення, розбудова та припинення діяльності 

УАПЦ 

Після Першого всеукраїнського православного церковного собору 

діяльність релігійних громад та керівних органів церкви була спрямована на 

реалізацію ухвалених на Соборі канонів та рішень. На Всеукраїнську 

православну церковну раду у м. Києві, визнану Собором найвищим органом 

церковного управління, було покладене керування всіма сферами 

внутрішньоцерковного життя. У жовтні 1921 р. ВПЦР сформувала нову 

Президію, склад якої майже не змінився: головою залишився М. Мороз, 

секретарем – І. Тарасенко. Почесним головою ВПЦР було обрано митрополита 

В. Липківського, але з огляду на його постійні подорожі заступником 

митрополита у Церковній раді вибрали Н. Шараївського [218, c. 109-110]. 

Для більш ефективної праці у складі ВПЦР було створено кілька 

відділів: адміністраційний, благовісницький, інформаційний, перекладовий та 

господарчий. Адміністраційний відділ на чолі з М. Морозом займався 

управлінням автокефальними громадами та організацією нових парафій 

УАПЦ, представляв церкву у взаємовідносинах з органами влади. Завданням 

благовісницького відділу під керівництвом В. Чехівського було «поширення 

церковно-національної свідомости в українському народі» та підготовка 

благовісників й автокефальних священиків [218, c. 110-111]. Інформаційний 

відділ, котрий вів І. Тарасенко, мав на меті інформування українських 

православних громад про діяльність церкви, поширення різноманітних 

офіційних церковних документів (обіжники, ухвали тощо) [218, c. 112]. 

Перекладовий відділ ВПЦР на чолі з Н. Шараївським займався перекладом 

релігійної літератури українською мовою, а господарчий – порядкуванням 

матеріально-фінансового забезпечення діяльності церкви [218, c. 113-114]. У 

протоколах ради Старокиївської парафії перекладовий відділ також згадується 

як перекладова комісія або секція [24, арк. 31]. У доповіді В. Липківського та 

Н. Шараївського до Софійської парафіяльної ради від 18 квітня 1921 р. 

зазначалося, що перекладова комісія була заснована ще у травні 1919 р. [24, 
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арк. 31]. Відповідно до документів УАПЦ, у складі ВПЦР впродовж 1920-х рр. 

функціонувала секція церковних співів [20, арк. 12], науково-богослужбовий 

відділ [28, арк. 7], церковно-мистецький відділ [47, арк. 1], діяв церковно-

просвітній (у другій половині 1920-х рр. – видавничо-освітній) відділ, котрий 

займався організацією богословських курсів та організацією освітнього 

процесу в УАПЦ [30, арк. 28; 34, арк. 1] тощо. 

Важливим підрозділом ВПЦР була її Президія. У канонах УАПЦ 1921 р. 

були відсутні положення про неї як про самостійний структурний елемент. 

Фактично Президія ВПЦР діяла ще до організаційного оформлення церкви, а 

впродовж 1920-х рр. цілком замінила собою Малу раду, а відтак виникла 

необхідність внесення відповідних змін в офіційні документи церкви [200, 

c. 237]. Згідно зі Статутом УАПЦ, за Президією визнавався статус постійного 

керівного та апеляційного органу в регулюванні питання здійснення 

релігійних потреб членів громад УАПЦ. Функціями Президії були скликання 

та організація Всеукраїнських соборів, Великих і Малих зборів, забезпечення 

церкви книгами та предметами богослужбового культу та ін. [106, c. 623]. 

У 1924 р. оновили склад ВПЦР: головою ради став В. Потієнко, 

заступниками – О. Ярещенко та М. Хомичевський, а секретарем – 

П. Гордовський [218, c. 130-131]. На час припинення діяльності цього складу 

Церковної ради у 1926 р. до Президії ВПЦР входили В. Липківський (почесний 

голова), його заступник Н. Шараївський, голова ВПЦР В.  Потієнко, 

заступники останнього архієпископ О. Ярещенко і М. Хомичевський, 

скарбник П. Антипчук, секретар П. Гордовський, а також члени ради 

Д. Ходзицький, К. Терещенко, Г. Вовкушівський, О. Андріїв [239, c. 20]. 

Ухвали Першого всеукраїнського православного церковний собору та 

діяльність ВПЦР як керівної церковної структури із запровадження його 

рішень викликали різну реакцію у духовенства та вірян. Так, В. Липківський 

вказував, що Собор «викликав проти себе страшенну ворожість з боку 

тихонівського єпископату» в зв’язку із запровадженням української мови в 

церкві, проголошенням автокефалії, а надто утворенням українського 
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єпископату без участі єпископського рукопокладення [218, c. 64]. Здебільшого 

негативно поставилося до утворення незалежної української церкви 

духовенство РПЦ. Через рішення з приводу реформування чернечого життя 

неприхильно до української православної церкви поставилися і представники 

чорного духовенства [218, c. 66]. Водночас серед духовенства РПЦ були і 

прихильники УАПЦ, котрі свідомо переходили до української церкви – 

К. Малюшкевич, М. Борецький, М. Карабіневич, М. Ширяй, П. Протопопов, 

А. Юнаков, А. Гриневич та ін. [218, c. 66-67]. Приєдналися до УАПЦ і деякі 

представники чорного духовенства: архідиякон С. Перепиляця, чернець 

І. Кондратенко, архієпископ Ф. Сергієв [134, c. 116; 218, c. 67]. 

Серед православних вірян залишалися прихильники російських 

церковних традицій. Наприклад, частина прихожан вважала, що молитва 

виключно церковнослов’янською мовою «приємна Богові» [218, c. 71]. Проте 

В. Липківський наголошував, що у боротьбі українського народу за церковне 

та національне визволення перевага прихильників УАПЦ була «коли не в 

кількості, то в якості» [218, c. 72]. Ставлення національно свідомих мирян до 

утворення української церковної ієрархії та ухвалених на Соборі 1921 р. 

канонів було позитивним. У праці «Відродження церкви в 

Україні. 1917 – 1930» В. Липківський вказував, що перш за все схвально 

поставилася до УАПЦ інтелігенція м. Києва, а св. Софія одразу «привабила до 

себе українські інтелігентські кола» [218, c. 68]. До Києва стали прибувати 

миряни з метою «почути українську відправу, побачити нову «свою народну» 

ієрархію», а також приїздили кандидати на священство в українській 

православній церкві [218, c. 69]. 

У першій половині 1920-х рр. розпочалося збільшення кількості 

українських православних громад. У 1923 р. діяла 991 парафія УАПЦ [229, 

c. 85]. Замість встановленого ухвалами Першого всеукраїнського 

православного церковного собору церковно-територіального поділу на повіти 

набуло поширення поняття церковна округа. Згідно з протоколом зборів ВПЦР 

від 25 – 30 травня 1924 р., станом на 1924 р. УАПЦ мала у своєму складі 
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23 церковні округи та 1080 парафій [134, c. 904]. За підрахунками органів 

радянської влади, у 1925 р. на території України існувала 1061 українська 

православна громада [80, арк. 64]. Згідно з другою частиною протоколу 

засідання ВПЦР, станом на 3 листопада 1926 р. функціонувало 20 округ: 

Бердичівська, Білоцерківська, Вінницька, Волинська, Дніпропетрівська, 

Кам’янецька, Київська міська, Київська сільська, Конотопська, Лубенська, 

Одеська, Полтавська, Проскурівська, Роменська, Тульчинська, Уманська, 

Харківська, Черкаська, Чернігівська, Балтська (частково на території 

Автономної Молдавської соціалістичної радянської республіки) [171, c. 140; 

134, с. 902-903]. Так, у жовтні 1926 р. у складі УАПЦ діяло 1040 парафій [134, 

c. 904]. Згідно з протоколом зборів ВПЦР, станом на травень 1927 р., кількість 

автокефальних громад зменшилася до 1030 [134, c. 904] (Додаток Б). 

Український дослідник В. Пащенко зазначав, що на середину 1920-х рр. в 

Україні функціонувало 1250 – 1300 автокефальних парафій [229, c. 85]. 

Відповідно до укладеної партійними органами відомості про кількість 

релігійних громад та числа членів у них по Україні станом на 1 липня 1925 р. 

у Київській губернії було 424 парафії і 290 344 члени Української 

автокефальної православної церкви, безпосередньо у м. Києві було 11 громад 

УАПЦ із кількістю 21 736 членів [80, арк. 63; 178, c. 258-259]. 

Для автокефального руху на території УСРР впродовж 1920-х рр. було 

характерним нерівномірне за кількістю утворення парафій УАПЦ. Так, через 

п’ять років після проголошення автокефалії української православної церкви 

важливим центром церковного життя лишилася Київщина, до якої у 1926 р. 

входило 6 округ: Бердичів, Біла Церква, дві київські округи, Умань та Черкаси. 

У праці «Відродження церкви в Україні. 1917 – 1930» В. Липківський зазначав, 

що лідером в українській церковній справі був Київ – «предковічний осередок 

української церкви» [218, c. 73]. Перший митрополит УАПЦ вказував, що 

загалом на Київщині впродовж року після Собору 1921 р. було створено понад 

700 автокефальних парафій, а життя української церкви на цій території 
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«забило повним джерелом» та значно зменшувала популярність РПЦ серед 

вірян [218, c. 76]. 

З другої половини 1920-х рр. тиск органів радянської влади на діяльність 

структур УАПЦ наростав. Так, у 1925 – 1926 рр. більшовики заарештували 

діячів ВПЦР П. Гордовського, В. Потієнка, О. Ярещенка [134, c. 90; 218, 

c. 135]. 1 серпня 1926 р. місцеві органи радянської влади опечатали канцелярію 

ВПЦР і забрали всю документацію, членів Церковної ради було «зобов’язано 

підпискою не збиратись» [190, c. 258; 218, c. 135; 239, c. 20]. Відтак, друга 

ВПЦР припинила свою діяльність. 

1 – 3 вересня 1926 р. у м. Києві відбулася нарада єпископів і 

представників УАПЦ, на якій засудили В. Липківського, О. Ярещенка, 

В. Потієнка та інших представників колишньої Президії ВПЦР за політичні та 

антирадянські виступи. Як тимчасову організацію до скликання Великих 

Покровських зборів створили Всеукраїнську Комісію по унормуванню 

церковного життя УАПЦ (ВУК), яка фактично діяла до 1 листопада 1926 р. До 

складу ВУК увійшли Н. Шараївський (почесний голова), 

І. Павловський (заступник голови), П. Ромоданів (голова), 

К. Малюшкевич (заступник голови), В. Дахівник-Дахівський (секретар), 

М. Сакало (заступник секретаря), М. Кобзар і М. Чехівський. Комісія фактично 

перейняла на себе всі функції Президії ВПЦР [239, c. 20]. 

Великі Покровські збори 25 – 30 жовтня 1926 р. підтвердили рішення 

вересневої наради про вплив «нетактовних, нелояльних до уряду УСРР і 

антирадянського змісту» вчинків В. Липківського, О. Ярещенка, В. Потієнка 

на надзвичайно тяжкий правовий стан УАПЦ, засудили їх «лінію поведінки» 

та ухвалили провести перевірку персонального складу духовенства в 

церкві [171, c. 171-172; 210, c. 221-222]. На зборах сформували новий склад 

ВПЦР на чолі з П. Ромодановим. Заступником голови обрали 

К. Малюшкевича, другим заступником – Л. Юнакова, секретарем – 

Х. Говядовського, скарбником – М. Кобзар, членами ВПЦР стали 

М. Грушевський, Я. Чулаївський, О. Левицький, Ф. Сергієв, Н. Шараївський і 
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Г. Коваленко, на місце якого скоро став О. Коляда [171, c. 173; 218, c. 194-195]. 

Діяльність третьої ВПЦР здійснювалася під пильним наглядом ДПУ, а про всі 

рішення рада повинна була доповідати відділу культів Адміністраційного 

відділу Київського Округового Виконавчого Комітету НКВС [239, c. 21]. 

Лише після формування нового керівництва УАПЦ, підконтрольного 

радянській владі, та «чистки липківських представників на місцях» [80, арк. 7] 

більшовики 10 грудня 1926 р. зареєстрували статут УАПЦ [106, c. 620-629] та 

дали дозвіл видавати часопис «Церква і життя» [210, c. 222; 235, c. 305]. 

Великі Микільські збори ВПЦР 11 – 13 травня 1927 р. підтвердили 

рішення Великих Покровських зборів та ухвалили почати підготовку до 

Другого всеукраїнського православного церковного собору [171, c. 177]. 

Відповідно до ухвал Великих Микільських зборів, 26-30 липня 1927 р. у 

м. Києві у св. Софії відбулася Передсоборна нарада УАПЦ. Головою наради 

обрали К. Малюшкевича, а його заступником – Г. Язвинського. Уся діяльність 

наради знаходилась під контролем радянських спецслужб, а безпосередньо на 

зборах був присутній співробітник ДПУ Васильчук. Учасники Передсоборної 

наради розглянули та затвердили програму і тези доповідей Другого 

всеукраїнського православного церковного собору, обрали Передсоборну 

комісію та філії по периферії, ухвалили організаційні питання по скликанню 

Собору [106, c. 86]. Більшовики використали нараду для дискредитації 

В. Липківського за «антирадянську» діяльність і фактичної підготовки до його 

усунення з посади [218, c. 202]. На нараді навіть створили спеціальну слідчу 

комісію на чолі з К. Кротевичем для вивчення «злочинів» митрополита. Як 

визнавав власне В. Липківський, його звільнення фактично вже ухвалили, а 

зібрані комісією матеріали слідчої справи була «лише пустою затичкою» [218, 

c. 203]. 

Другий всеукраїнський православний церковний собор відбувся 

17 – 30 жовтня 1927 р. у м. Києві у св. Софії. Окрім 263 делегатів та гостей 

Собору, на церковних зборах були присутні представники Адміністраційного 

відділу Київського Округового Виконавчого Комітету, який 
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підпорядковувався НКВС УСРР [106, c. 143]. Згідно з програмою Собору, 

учасники мали обговорити широке коло тем з питань богослов’я (сучасний 

стан релігії взагалі і християнства зокрема в світі; сучасні антагонізми в оцінці 

релігії; роль і місце християнства в сучасному житті; характеристика різних 

християнських течій; методи організації християнського світогляду й 

церковної думки; основні вимоги сучасного християнського світогляду в 

галузі учення віри; основні апологетичні питання сучасності; характеристика 

сучасних богословських течій; вчення про церкву як громаду Христову та її 

благодатне життя), планувалося також заслухати доповіді з основних вимог 

сучасного християнського світогляду в галузі учення моралі (погляд УАПЦ на 

смертну кару, війну та вбивство, на соціальні й національні взаємовідносини, 

на засоби й форми християнської благодійності, на сім’ю, дітей та юнацтво, на 

засоби боротьби з пияцтвом, злодійством та марнославством). Завданням 

Собору був перегляд канонів УАПЦ 1921 р. та здійснення їх кодифікації, а 

також обговорення засобів підтримання церковної дисципліни та принципи 

повернення до УАПЦ тих, хто від неї відійшов (тобто представників «ДХЦ»). 

Серед питань Собору були теми церковно-освітньої справи, реформування 

богослужбової практики, ставлення до інших християнських церков [239, 

c. 24]. 

Важливим наслідком Собору 1927 р. стало усунення В. Липківського з 

посади митрополита УАПЦ та обрання нового вищого церковного ієрарха. 

Питання звільнення В. Липківського стало яскравим маркером взаємовідносин 

УАПЦ з радянською владою. Так, В. Липківський зазначав, що його усунення 

з посади «робило ДПУ руками собору», і виконавцями цього курсу активно 

виявляли себе представники єпископату та ВПЦР. Водночас віряни, 

насамперед селяни, та більшість священнослужителів виявляли незгоду щодо 

звільнення митрополита [218, c. 204-205]. Сучасник подій громадсько-

політичний та культурний діяч С. Єфремов щодо змісту собору зазначав у 

своєму щоденнику, що «було два Собори»: «перший засідав у св. Софії внизу», 

а другий «був на хорах, складався з трьох ГПУ-шників» та безпосередньо 
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ухвалював рішення [107, c. 536]. Віряни автокефальних парафій м. Києва 

також схилялися до думки про штучність рішень собору. Наприклад, 

священик Солом’янської громади Х. Говядовський на загальних зборах 

парафії 4 грудня 1927 р. вказував, що після Другого всеукраїнського 

православного церковного собору зменшилася кількість членів парафії, а деякі 

з них почали ширити чутки, що «УАПЦ стала «живою»», тобто 

підконтрольною більшовикам [65, арк. 7 зв.]. 

На засіданні Собору 20 жовтня 1927 р. представник уряду, 

процитувавши слова митрополита із ряду відозв і промов, визначив 

відношення В. Липківського до держави як вороже [106, c. 210], а його метою 

лишитися на посаді назвав бажання продовжувати антирадянську діяльність, 

«прикриваючись Церквою» [106, c. 211]. На запитання щодо наслідків 

усунення В. Липківського від церковної влади, представник уряду відповів, 

що церкві забезпечать повну можливість розвитку та легального існування, а 

у протилежному випадку УАПЦ буде розглядатися державно-партійною 

владою як антирадянська організація, її статут анулюють, а до В. Липківського 

застосують жорсткі репресивні заходи [106, c. 211-217]. Відтак, представник 

влади окреслив ультимативну позицію щодо необхідності зміни вищого 

духовного ієрарха УАПЦ, і учасники Собору були вимушені прийняти таку 

позицію. Наступним митрополитом УАПЦ члени Собору обрали єпископа 

Гайсинського М. Борецького [106, c. 314-316], його заступниками – 

К. Малюшкевича та Й. Оксіюка [106, c. 320]. На Соборі також сформували 

новий склад Президії ВПЦР, головою якої став Л. Юнаков, а його заступником 

– К. Малюшкевич [106, c. 341-342]. Керівні органи Української автокефальної 

православної церкви стали повністю підконтрольні ДПУ. Рішення про 

«нецерковну» діяльність В. Липківського в УАПЦ члени автокефальних 

парафій м. Києва не сприймали як волевиявлення собору. Наприклад, у 1927 р. 

у листі від парафіяльної ради Петропавлівської парафії із проханням провести 

службу у храмі громади на Водохреще і всеношну перед святом до 

В. Липківського зверталися як «до найпочеснішого митрополита», хоча 
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документ датовано 12 грудня, тобто вже після проведення Другого 

всеукраїнського православного церковного собору [67, арк. 1]. 

Після Другого всеукраїнського православного церковного собору 

УАПЦ 1927 р. державно-партійна влада розширила репресивні заходи щодо 

Української автокефальної православної церкви [218, c. 213-214]. Відповідно 

до щотижневого зведення секретного відділу ДПУ УСРР № 23/85 від 3 – 9 

червня 1928 р., з другої половини 1920-х рр. більшовики взяли «курс на 

згортання соборноправності» УАПЦ та створенні умов для можливості в 

подальшому руками церкви «розправитися з Липківщиною і Чехівщиною» 

[116, c. 368-369]. Найбільш показовою акцією більшовиків проти УАПЦ стало 

обвинувачення членів церкви у діяльності сфабрикованої владою «Спілки 

визволення України» («СВУ»). Справа набула широкого розголосу та стала 

показовим судовим процесом, організованим більшовиками з метою 

розгортання репресій проти представників українського національного 

відродження, у тому числі й задля ліквідації УАПЦ та переслідування її 

діячів [186, c. 6; 241, c. 29; 243, c. 44, 61]. У липні 1929 р. членів УАПЦ братів 

Володимира та Миколу Чехівських заарештували працівники ДПУ УСРР під 

приводом причетності до діяльності «Спілки визволення України». Метою 

«СВУ», згідно із Доповідною запискою Голові ДПУ УСРР В. Балицькому, 

було повалення радянської влади в Україні та «встановлення незалежної 

демократичної Української Народної Республіки» [243, c. 202]. У Доповідній 

записці Голові ДПУ УСРР В. Балицькому від 1 грудня 1929 р. начальник 

секретного відділу ДПУ УСРР В. Горожанин та начальник 2-го відділення 

секретного відділу ДПУ УСРР Б. Козельський інкримінували діячам УАПЦ 

використання автокефальної церкви для антирадянської агітації, 

«українізацію церкви та релігії» як засобу для здійснення мети СВУ, 

організацію церковного гуртка «СВУ», зв’язки з контрреволюційними 

організаціями та ін. [243, c. 207]. Окрім цього, діячі автокефального руху 

обвинувачувалися у проведенні в Софійському соборі панахиди за 

С. Петлюрою під виглядом відправи за І. Франком. Церковний історик та 
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сучасник подій Д. Бурко стверджував, що звинувачення були побудовані 

згідно з більшовицькою практикою судочинства, за принципом «аби людина, 

а діло буде» [159, c. 222]. Відповідно, співробітники ДПУ доклали максимум 

зусиль, щоб обґрунтувати винесені членам УАПЦ обвинувачення. 

Паралельно із судовим слідством у справі «СВУ» 28 – 29 січня 1930 р. у 

м. Києві під наглядом радянської влади відбувся Надзвичайний собор 

Української автокефальної православної церкви. На соборі були присутні 

представники церкви з округ та парафій, церковний єпископат разом із 

митрополитом УАПЦ М. Борецьким та його заступниками К. Малюшкевичем 

та Й. Оксіюком. Головою церковних зборів обрали М. Борецького, а його 

заступником – М. Карабіневич [131, c. 2]. У проекті резолюцій Надзвичайного 

собору, попередньо поданим агентом ДПУ Каріним секретареві ВПЦР 

М. Грушевському зазначалося, що УАПЦ була «контрреволюційною, 

національно-політичною організацією, складовою частиною «Спілки 

Визволення України»», а церковні діячі В. Липківський, О. Ярещенко, 

В. Чехівський та інші «стояли на шляху націоналістично-політичних 

контрреволюційних, антирадянських дій через Церкву» [142, c. 227]. За 

відсутності альтернативи учасники собору вчинили за більшовицьким 

сценарієм, визнали діяльність церкви контрреволюційною, оголосили про 

ліквідацію УАПЦ та її керівних органів [218, c. 215; 228, c. 199-200]. Відтак, 

радянська влада усунула провідних очільників автокефального руху та 

фактично знищила структуру УАПЦ. 

У праці «Відродження церкви в Україні. 1917 – 1930» В. Липківський 

назвав Надзвичайний собор УАПЦ «Всеукраїнською церковною 

ліквідацією» [218, c. 215]. Перший митрополит УАПЦ також наголосив на 

тотожності ухвали собору і доповіді ДПУ на одному із засідань судового 

процесу в справі «Спілки визволення України», котрий відбувався впродовж 

9 березня – 19 квітня 1930 р. у приміщенні Харківського оперного театру. 

Визнавши винними 45 учасників «СВУ», радянський суд встановив їм термін 

ув’язнення від 3 до 10 років, а деяких вислав за межі УСРР [243, c. 85-89]. 
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Діячам УАПЦ відводили одне із керівних місць у роботі «СВУ». Зокрема, у 

публікаціях київських газет, присвячених огляду судового процесу «Спілки 

визволення України», зазначалося, що В. Чехівський визнавав себе 

«керівником церковної групи «СВУ»» [147, c. 2], у 1927 р. очолив прес-бюро 

«СВУ» [152, c.2] та мав стати після державного перевороту, за згодою інших 

членів організації, міністром культів [108, c. 2] тощо. У внутрішній 

документації радянських спецслужб В. Чехівського називали одним із членів 

«основної сімки» людей, котрі організували «СВУ» [117, c. 570]. Одним із 

пунктів обвинувачення В. Чехівського та його брата, члена релігійної громади 

при св. Софії, М. Чехівського, стало проведення у 1926 р. в Софійському 

соборі панахиди за С. Петлюрою під виглядом відправи за І. Франком [85, 

арк. 8, 9; 144, c. 14-16]. 

У судовому вироку в справі «Спілки визволення України» зазначалося, 

що УАПЦ відігравала важливу роль у пошуку та підготовці кадрів для 

майбутнього збройного повстання з метою повалення радянської влади. 

Відповідно до судового рішення, члени антирадянської організації 

використовували церкву для «масової злочинної агітації й пропаганди 

програмових ідей «СВУ» та поширення заклику до протирадянських виступів 

і до підриву заходів радвлади щодо будівництва соціалізму» [93, c. 2]. 

В. Чехівського засудили до 10 років позбавлення волі з обмеженням у правах 

на 5 років, а М. Чехівського – до 3 років в’язниці з обмеженням у правах на 2 

роки [93, c. 2; 245, c. 108, 111]. 

Після офіційної ліквідації керівних органів УАПЦ на Надзвичайному 

соборі продовжували своє функціонування окремі релігійні громади, яких до 

кінця 1930 р. в Україні залишилося близько 300. З метою поставити під 

контроль і ці осередки автокефального руху, органи радянської влади 

зініціювали скликання у грудні 1930 р. другого «надзвичайного» собору. Після 

собору діючі автокефальні парафії розділили на сім єпархій, церква отримала 

назву Українська православна церква, митрополитом став архієпископ 

І. Павловський, а Церковну раду реорганізували та перевели до Харкова. Київ 



82 

 

перестав бути центром автокефального руху, а церква стала повністю 

підконтрольна більшовикам [159, с. 224; 171, c. 323-324]. 

Таким чином, впродовж другої половини 1920-х рр. органи радянської 

влади репресували провідних членів УАПЦ, поставили під прямий контроль 

діяльність вищих керівних органів церкви, а в 1930 р. під тиском більшовиків 

відбулася офіційна ліквідація Української автокефальної православної церкви. 

Основними причинами ліквідації УАПЦ стало досягнення більшовиками 

першопочаткового завдання зі знищення монолітності православної церкви на 

теренах держав колишньої Російської імперії, а також значне зростання 

популярності автокефального руху, що отримав національне забарвлення та 

став небезпечним для формування уніфікованого радянського суспільства. 
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2.3 Підготовка священнослужителів та церковнослужителів для УАПЦ 

Формування церковної організації та автокефальних парафій на засадах 

оновлення внутрішньоцерковного життя обумовило виникнення проблеми 

браку підготованих членів кліру. Перед керівними органами церкви постало 

завдання перекваліфікації церковних діячів, а також навчання тих кандидатів, 

котрі не мали духовної освіти, проте брали активну участь в автокефальному 

рухові та бажали долучитися до діяльності парафій як церковнослужителі. 

Освітня діяльність УАПЦ мала на меті збільшення чисельності причету 

церкви та формування нової генерації церковних діячів, котрі змогли би 

втілювати у внутрішньоцерковному житті основні ідеї та канони Української 

автокефальної православної церкви. Саме у м. Києві функціонували 

пастирські (богословські) курси УАПЦ, котрі готували нових членів кліру 

автокефальних парафій. 

Проблема підготовки церквнослужителів для автокефальних парафій та 

створення відповідного освітнього закладу стала актуальною вже з початку 

1920-х рр. [208, с. 305]. Так, відповідно до протоколу засідання парафіяльної 

ради при Софійському соборі від 25 липня 1919 р., віряни ухвалили просити 

священиків організувати курси або лекції для навчання членів причету 

української мови богослужінь [19, арк. 13-14]. 27 січня 1920 р. у листі до 

Відділу народної освіти Київського губерніального революційного комітету 

члени ВПЦР вказували на «велику і пекучу потребу в кадрі відповідних людей 

на посади священиків, дияконів, дяків і диригентів півчих для українських 

парафій» [6, арк. 4] та просили надати в користування приміщення колишньої 

Київської Духовної Академії при Братському монастирі на Подолі саме з 

метою проведення там занять [6, арк. 4-4 зв., 11-11 зв.]. Київський інструктор 

з українізації парафій Е. Рненний, котрий працював на Київщині, у доповіді 

ВПЦР від 15 липня 1920 р. наголошував на необхідності підготовки 

священиків, які би «твердо стояли на грунті автокефальности та 

соборноправности вкраїнської православної церкви» [8, арк. 4-4 зв.]. У книзі з 
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історії української православної церкви В. Липківський також вказував на 

«величезний брак підготованих кандидатів священства» [218, c. 111]. 

Освітньою сферою УАПЦ керувала безпосередньо Всеукраїнська 

православна церковна рада. Спочатку навчанням опікувався благовісницький 

відділ ВПЦР на чолі з В. Чехівським, котрий готував «благовісників і взагалі 

священиків» [218, c. 111]. Під керівництвом В. Чехівського при 

Старокиївській парафії впродовж 1921 – 1923 рр. діяло «Братство робітників 

слова» («Курси робітників слова», «Орган робітників слова») [137, c. 302; 185, 

c. 53; 218, c. 111; 256, c. 43; 257, c. 70]. Згідно зі стенограмами засідань 

Першого всеукраїнського православного церковного собору, «Орган 

робітників слова» був заснований у серпні 1921 р. з метою об’єднання усіх тих 

вірян парафії, котрі хотіли вдосконалюватися й присвятити себе «служінню 

слова» [137, c. 302]. У праці «Відродження Церкви в Україні. 1917 – 1930» 

В. Липківський згадував, що на зборах очільник «Братства робітників слова» 

в лекційній формі подавав зміст Святого Письма та «викликав бажаючих на 

листівне і словесне викладання своїх думок» [218, c. 111]. На одному із 

засідань Першого всеукраїнського православного церковного собору 

24 жовтня 1921 р. В. Чехівський вказував, що вже на початку діяльності 

«Братства» його члени заснували при Софії Київській бібліотеку та почали 

виступати із проповідями в інших парафіях та в сільській місцевості [137, 

c. 302]. В. Липківський стверджував, що «Братство робітників слова» 

підготувало «кілька гарних священиків», проте головним закладом із 

підготовки кліру для автокефальних громад були пастирські (богословські) 

курси [218, c. 111]. 

Організація пастирських курсів входила до компетенції церковно-

просвітницького відділу ВПЦР [34, арк. 1]. Згідно з одним із планів роботи 

відділу за 1921 р., богословські курси розглядалися керівництвом УАПЦ як 

тимчасове явище, на зміну якому мали прийти постійні духовні школи [34, 

арк. 1]. Основні принципи освітнього процесу зводилися ВПЦР до 

короткострокового навчання «необхідного мінімума теоретичного знання та 
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практичного досвіду», котрий слід було подавати у «стислій і пристосованій 

до гарного засвоєння формі» [46, арк. 1]. Поряд із безпосередньою 

підготовкою церковнослужителів, іншою метою заснування пастирських 

курсів стало формування церковно-громадських діячів, які змогли б 

запроваджувати у церковному житті ідеї відбудови української православної 

автокефальної соборноправної церкви [46, арк. 1]. Офіційно 

богословські (пастирські) курси були створені у 1922 р. на підставі дозволу, 

який органи партійно-державної влади надали голові ВПЦР М. Морозу [43, 

арк. 1]. Фактично ж освітній процес розпочався ще у 1921 р. [106, c. 229], про 

що свідчить документація: протокол загальних зборів слухачів українських 

пастирських курсів від 5 липня 1921 р. [31, арк. 2], протокол засідання Президії 

лекторів пастирських курсів від 13 липня 1921 р. [32, арк. 1-2], протоколи 

засідань викладачів пастирських курсів за червень-листопад 1921 р. [33], 

списки слухачів курсів за 1921 р. [35], заяви вступників на курси за 1921 р. [36-

41]; письмові роботи слухачів пастирських курсів за 1921 р. [42] тощо. Про 

початок фунціонування курсів саме у 1921 р. зазначав і В. Липківський у праці 

з історії української церкви [218, c. 111]. 

Вступ на пастирські курси абітурієнти найчастіше пояснювали у заявах 

бажанням взяти активну участь у розбудові української православної церкви: 

«бажаю працювати на ґрунті української церкви», «бажаючи працювати на 

священно-церковнослужительських посадах в українських православних 

парафіях», «бажаючи служити на користь рідній Українській Православній 

автокефальній церкві», «бажаючи віддатись цілковито Українській церковній 

справі», «бажаючи прийняти участь в українському церковно-визвольному 

русі», «бажаючи прийняти гарячу активну участь в нашому визвольному 

Церковному рухові на Вкраїні», «працювати на користь відродження 

Української Церкви» та ін. [36, арк. 6; 37, арк. 20; 38, арк. 19; 39, арк. 13; 40, 

арк. 6, 12; 41, арк. 1]. Попри несприятливе суспільно-економічне становище 

1920-х рр., подекуди саме прагнення до виживання чи навіть збагачення 

спонукало людей приєднуватися до причету УАПЦ. Так, В. Липківський 
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зазначав, що частина священиків прийшла на служіння в автокефальні парафії 

«просто за куском хліба» [218, c. 136]. Таку причину вказував у листі до 

редакції антирелігійного двотижневика Центральної ради Спілки войовничих 

безвірників України «Безвірник» колишній священнослужитель с. Будаївки 

Київської округи Ю. Стравицький. Дописувач зазначав, що «скрутний 

матеріяльний стан» зумовив його долучення до діяльності УАПЦ як диякона, 

а згодом і парафіяльного священика [96, c. 22-23]. На нашу думку, подібне 

явище пояснюється тим фактом, що стати священиком УАПЦ можна було без 

довготривалої духовної освіти, лише після завершення навчання на 

пастирських курсах, чим і користалася певна частина новоприбулих 

священицьких кадрів. 

Учнів на пастирські курси відправляли і безпосередньо автокефальні 

парафії. Так, церковна рада Либідської громади м. Києва послала вивчитися 

на диякона члена парафії В. Голованя, про що зазначалося у виданому йому 

посвідченні від 22 червня 1921 р. [40, арк. 2-2 зв.]. Подекуди рекомендації 

абітурієнтам надавали відомі автокефальні діячі. Наприклад, В. Липківський у 

посвідченні від 26 липня 1921 р. зазначав, що вступник на курси 

І. Марковський був «чесним, набожним» та відданим церкві чоловіком [37, 

арк. 7]. 

Потреба у забезпеченні церковнослужителями осередки УАПЦ 

зумовила короткостроковість терміну навчання – один місяць. Коли кількість 

членів причету зросла, строк навчання збільшили до 2-3, 6 місяців [218, c. 111] 

та навіть року [54, арк. 1-2]. 

ВПЦР сформувала ряд вимог для бажаючих вступити на богословські 

курси. Так, приймалися члени автокефальної церкви віком від 18 років. Для 

вступу потрібно було подати до Всеукраїнської православної церковної ради 

прохання із супровідними документами, надавши «а) документа про особу (від 

органів державної влади), б) посвідчення про належність до складу української 

православної автокефальної церкви (від парафіяльної або волосної церковної 

ради і т.і.), в) свідоцтво про освіту, г) метрику про народження, д) метрику про 
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шлюб, е) посвідчення від належної української церковно-релігійної організації 

про попередню церковно-громадську бездоганну діяльність і гідність до 

церковної і священнослужительської праці в українській церкві, ж) заповнену 

запитальну картку, з) свій коротенький життєпис» [46, арк. 1]. Також 

запровадили освітній ценз, котрий передбачав наявність шкільної або 

позашкільної освіти не нижче семикласної трудової школи [46, арк. 1 зв.]. 

Зарахування на навчання відбувалося після успішного складання 

вступних випробувань, які передбачали написання твору на запропоновану 

тему [240, c. 112]. Так, на нараді лекторів курсів 21 вересня 1921 р. визначили 

наступні теми екзаменаційної роботи: «Погляд на сучасний церковно-

визвольний рух в українській Церкві», «Завдання українського церковно-

визвольного руху» та «Завдання священика на селі» [33, арк. 1]. Згідно з 

письмовими роботами слухачів пастирських курсів, серед запропонованої для 

розкриття на іспиті проблематики були також питання «Підвалини устрою 

української церкви» [42, арк. 1, 6, 7, 14, 18, 30] та «Завдання священика 

української парафії» [42, арк. 4, 22, 24]. Отже, конкретна тематика вступної 

іспитової роботи підтверджувала зазначені вимоги до кандидатів, котрі 

повинні були мати не тільки достатній освітній рівень, а й розуміти зміст 

автокефального руху та першочергові завдання церковнослужителя громади 

УАПЦ. 

Необхідність у стислі часові рамки навчити нових членів причету 

автокефальних парафій обумовила зміст програми пастирських курсів. У праці 

«Відродження Церкви в Україні. 1917 – 1930» В. Липківський наголошував на 

комплексному підході до вибору дисциплін. Автор зазначав, що курси 

забезпечували «значну підготовку до священства» та підвищували загальний 

освітній рівень слухачів [218, c. 111-112]. Наради лекторів пастирських курсів 

30 вересня та 7 листопада 1921 р. ухвалили ввести до розкладу значну кількість 

навчальних дисциплін [33, арк. 2, 4]. Серед лекційних курсів згадувалися 

українська церковна історія (лектор – К. Соколовський), богослужбова (тобто 

українська) мова (Н. Ковальський, Л. Старицька-Черняхівська, Є. Тимченко), 
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Св. Письмо Старого Заповіту (В. Липківський), церковне 

мистецтво (Щербаківський), церковні співи (П. Демуцький), загальна 

церковна історія (В. Данилевич), церковний статут (Д. Ходзицький), 

Св. Письмо Нового Заповіту (В. Чехівський), церковне 

господарство (А. Синявський), літургіка (В. Липківський), церковна 

географія (Г. Стороженко), церковне красномовство (В. Данилевич), 

догматичне і моральне богослов’я (Н. Шараївський), канонічне 

право (В. Липківський), церковна декламація (М. Старицька), філософія 

релігії (В. Чехівський), сучасне церковне життя (М. Мороз) [33, арк. 2], лекції 

з теми старовинних побутових релігійних звичаїв і обрядів української 

церкви (С. Рклицький) [33, арк. 4] (Додаток Г). До складу навчальної 

програми включили також і практичні заняття: ораторське 

мистецтво (викладачі – Л. Старицька-Черняхівська, М. Старицька), складання 

промов (В. Липківський), співи і церковне читання (В. Ходзицький), відправа 

церковних служб і треб (В. Липківський), переклади на українську 

мову (Є. Тимченко), організація і провадження церковних зібрань (М. Мороз), 

церковно-парафіяльне справоздання (І. Тарасенко), філософія 

релігії (В. Чехівський), підвалини церковного життя (А. Троїцький), огляд 

пам’яток мистецтва (Щербаківський), українська церковна 

історія (Соколовський), загальна церковна історія (В. Данилевич), методика 

навчання Закону Божого (Н. Шараївський) [33, арк. 6] (Додаток Ґ). Відповідно 

до оголошення вищого керівництва УАПЦ про відкриття пастирських курсів 

від 5 січня 1922 р., планувалося також проводити заняття із курсу церковної 

статистики [46, арк. 1]. 

Серед викладачів, котрі проводили заняття на богословських курсах, 

були діячі УАПЦ, котрі наприкінці 1910-х – на початку 1920-х рр. брали 

активну участь у діяльності УАПЦ та безпосередньо Старокиївської 

автокефальної парафії м. Києва. Так, у 1919 р. М. Мороз був головою 

церковної ради парафії, а І. Тарасенко – писарем церковної ради парафії [19, 

арк. 25], членами Старокиївської парафії були В. Липківський, 



89 

 

Н. Шараївський, Д. Ходзицький, В. Чехівський [19, арк. 24, 37; 21, арк. 6; 245, 

c. 107]. Під керівництвом членів Старокиївської парафії проходила і практика 

учнів богословських курсів, котру в 1922 р. ухвалили проводити у 

Софійському соборі [44, арк. 4]. 

Після відвідування низки лекцій слухачі мали скласти колоквіуми, 

відповідно до результатів яких поділялися на групи «здатних до того чи 

іншого служіння в Церкві» [46, арк. 1 зв.]. Повний однорічний курс 

пастирських курсів передбачав навчання на церковно-співочому та церковно-

вчительському напрямах [54, арк. 1-2]. Для отримання посвідчення про 

проходження курсів потрібно було скласти іспити із ряду дисциплін. 

Спільними вимогами для «курсантів» обох відділів визначили знання 

Св. Письма Старого і Нового Заповіту, догматичне богослов’я, філософія 

релігії, загальна церковна історія, історія української церкви, богослужбова 

мова (стародавня та новітня), церковні співи і декламація, церковний статут і 

практичні вправи [54, арк. 1-7]. Для випускників церковно-вчительського 

відділу обов’язковими вважалися іспити з морального богослов’я, канонічного 

права, апологетики, філософської пропедевтики, церковного красномовства та 

ін. [54, арк. 2, 4]. Натомість учні церковно-співочого напряму повинні були 

скласти екзамени із теорії музики, гармонії, диригентської справи та 

сольфеджіо [54, арк. 1, 3]. 

Згідно із внутрішньою документацією богословських курсів, у 1921 р. 

існувала практика передчасного висвячення учнів у священицькі сани [33, 

арк. 4]. Такі дії, як зазначалося в протоколі наради лекторів пастирських курсів 

від 7 листопада 1921 р., вносили «повну деморалізацію в життя курсів» [33, 

арк. 4], оскільки ставали причиною безвідповідального ставлення слухачів до 

навчання. Викладацький склад на одній із нарад ухвалив просити ВПЦР 

припинити дочасне надання учням богословських курсів санів, зобов’язати 

слухачів завершити прослуховування лекцій і пройти практику в міських 

церквах. Також вирішили вести облік відвідування занять [33, арк. 4]. 
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У 1922 р. ВПЦР вже не здійснювала висвячення учнів до завершення 

ними навчання. Однак вище церковне керівництво дозволяло надання 

свідоцтва про перебування на курсах за умов негативних результатів 

колоквіумів та без складання підсумкових іспитів [46, арк. 1 зв.]. Подібне 

рішення було обумовлене двома факторами: по-перше, існувала гостра 

потреба у навчанні нових членів причету, по-друге, певні зобов’язання 

накладала комерційна форма навчання на курсах [46, арк. 1 зв.]. Водночас у 

повідомленні про відкриття богословських курсів від 5 січня 1922 р. ВПЦР 

наголошувала, що курси «дають виключно освіту» [46, арк. 1 зв.] та не 

гарантують отримання посад. 

Заняття для слухачів пастирських курсів проходили у м. Києві при 

Іллінській та Андріївській церквах Либідської й Подільської автокефальних 

парафій відповідно [33, арк. 10; 46, арк. 1 зв.; 218, c. 111]. В. Липківський 

зазначав, що пізніше для курсів орендували у Києві окреме приміщення на розі 

вул. Рейтарської та Столипінської [218, c. 111]. 

Діяльність богословських курсів здійснювалась в умовах загострення 

соціально-економічної ситуації в Україні. Так, лише за перше півріччя 1921 р. 

ціни в містах зросли на 89,2% [263, c. 189]. Це підвищення сталося в основному 

за рахунок збільшення вартості хлібопродуктів [263, c. 189], якими, серед 

іншого, розраховувалися за навчання слухачі курсів. Окрім цього, на 

матеріальне становище населення на початку 1920-х рр. вплинули такі 

фактори, як неврожаї 1921 – 1922 рр., гіперінфляція, криза збуту та «ножиці 

цін» 1923 р. [263, c. 190]. Відтак, освіту на пастирських курсах могли собі 

дозволити не усі бажаючі. Так, у жовтні 1921 р. до ВПЦР зверталися слухачі 

курсів Г. Пастушенко та М. Слинько з проханням звільнити їх від обов’язкової 

сплати за навчання. Фінансові труднощі в учнів виникли у зв’язку з тим, що 

внаслідок вчиненої у їх помешканні крадіжки вони не мали змоги «навіть 

самих себе прохарчувати» [51, арк. 9]. Також поширеним явищем була 

несвоєчасна та неповна оплата навчання [51, арк. 4, 5]. 
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Матеріальну базу функціонування богословських курсів складали 

внески учнів, а також пожертви від автокефальних парафій та окремих членів 

церкви [184, c. 92]. Лише за право навчання кожен слухач повинен був 

сплатити перед вступом 5 пудів борошна і 10 фунтів жирів або їх еквівалент в 

цукрі та інших продуктах [46, арк. 1 зв.]. У «Статуті Українських 

богословських курсів в м. Києві» також зазначалося, що учні повинні були 

щомісячно вносити гроші на витрати з організації навчального процесу 

курсів [43, арк. 1 зв.]. 

Відповідно до звернення правління богословської школи, у 1923 р. 

навчальний заклад знаходився в «критичному матеріальному стані» [57, арк. 

12-12 зв.]. Відтак, важливим ресурсом для функціонування пастирських курсів 

стали пожертвування. Окрім ухваленого Першим всеукраїнським 

православним церковним Собором 1921 р. щорічного збору коштів на освітню 

справу, фінансування діяльності пастирських курсів здійснювалося за 

допомогою окремого збору пожертв безпосередньо на освітню справу в 

автокефальних парафіях м. Києва під час богослужінь, за допомогою 

підписних листів [49, арк. 1-8; 57, арк. 12-12 зв., 16 16зв., 17 17зв., 19, 33; 84, 

арк. 8-10, 13] та завдяки приватним благодійним внескам вірян київських 

автокефальних громад [57, арк. 26, 37, 54-59]. Пожертви приймалися грошима 

або «будь-якими речами» [57, арк. 37]. Наприкінці 1922 р. – на початку 1923 р. 

школа отримала 435 крб. 86 коп. пожертв від автокефальних парафій м. Києва: 

45 крб. 90 коп. від Софійської парафії, 188 крб. 16 коп. – від 

Іллінської (Либідської), 107 крб. – від Петропавлівської, 61 крб. – від 

Солом’янської, 10 крб. 70 коп. – від Труханівської, 15 крб. 10 коп. – від 

Андріївської (Подільської), 8 крб. – від Микільської (Печерської) парафії [49, 

арк. 7]. Пізніше обсяг пожертв став зменшуватися. Наприклад, впродовж 1 

серпня 1924 р. – 1 січня 1925 р. Старокиївська парафія отримала від вірян лише 

3 крб. 66 коп. безпосередньо на освітню справу [84, арк. 8, 9, 10, 13]. 

Отримані кошти йшли на видатки із організації навчального процесу, 

заробітну плату викладацькому складу, працівникам та адміністрації курсів 
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[43, арк. 1 зв.; 48, арк. 1], забезпечення житлом «курсантів» [46, арк. 1 зв.] та 

завідуючого курсами [43, арк. 1 зв.]. Окрім цього, багато коштів витрачалося 

на побутові потреби: на придбання дров, сірників, газу для освітлення, сплати 

домових видатків, за користування електроенергією тощо [49, арк. 7]. 

Про важливу роль заходів із підготовки кліру для автокефальних 

парафій та увагу до якості освітніх послуг яскраво свідчить розмір 

матеріальної винагороди викладачів пастирських курсів. Так, на засіданні 

лекторів 23 червня 1921 р. ухвалили за кожну лекцію впродовж години 

платити не менше 5000 крб. або «натурою по особливому призначенню» [33, 

арк. 6]. На засіданні ради лекторів 24 вересня 1923 р. затвердили суму 50 коп. 

золотом [57, арк. 4]. Для прикладу, впродовж жовтня – листопада 1922 р. 

викладачі богословської школи за одну лекцію отримували 5 фунтів борошна 

та приблизно 1/4 фунта сала за 2-3 заняття [50, арк. 1-1 зв.]. У праці з історії 

української православної церкви В. Липківський, характеризуючи питання 

оплати праці педагогів, зауважував, що вони «працювали майже без усякої 

платні, хіба тільки дещо діставали натурою» [218, c. 112]. 

Сучасники подавали різну інформацію щодо кількості священиків, яких 

підготували на курсах. Так, священнослужитель УАПЦ В. Потієнко у спогадах 

стверджував, що випускниками курсів стало більше 200 осіб [134, c. 397]. 

Водночас В. Липківський вказував, що успішно пройшли навчальну програму 

закладу мінімум 300 осіб [218, c. 111]. Про рівень результативності 

пастирських курсів свідчить реєстр осіб , котрі склали іспит на священиків і 

дияконів за 1922 р. Із 120 учнів пастирських курсів іспит на священика склало 

всього близько 38 осіб [45, арк. 1-20 зв.]. Подекуди у висновках реєстру 

зазначалося, що учень є непідготовлений до священицької праці і «здібний 

тільки на диякона» або іспит «склав тільки на диякона» [45, арк. 1 зв., 4 зв.]. 

Частина учнів, відповідно до переліку, не склала іспит і на диякона 

автокефальної церкви. Отже, станом на 1922 р. лише третина учнів 

пастирських курсів потенційно могла стати священиками автокефальних 

парафій.Навчальний заклад УАПЦ у м. Києві проіснував недовго. Найбільш 
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ймовірними часовими межами функціонування пастирських (богословських) 

курсів дослідники називають період першої половини 1920-х рр. [180, c. 12]. 

І. Преловська у статті «Організація навчальних закладів УАПЦ в Києві у 1920-

х роках (На матеріалах фондів №3984 і Р-5 ЦДАВО України)» вказувала, що 

курси припинили своє існування у 1922 р. [240, c. 117]. У статті «Освітньо-

педагогічна діяльність Володимира Чехівського» А. Трембіцький 

наголошував, що богословські курси діяли впродовж 1921 – 1923 рр. [257, 

c. 70]. Документація богословських курсів також відноситься переважно до 

1921 – 1923 рр. [31-43; 46; 49-54; 56; 57]. 

Для визначення хронологічних меж функціонування пастирських курсів 

важливе значення мають архівні документи листування з правлінням школи 

про збір пожертв на утримання школи [57]. Так, заява єпископа 

М. Грушевського до Київського губліквідкому від серпня 1924 р. із проханням 

дозволити відкрити Богословську школу-курси у м. Києві по вул. 

Рейтарській [57, арк. 29] дозволяє зробити висновок, що станом на 1924 р. 

богословські курси дійсно припинили своє існування, однак питання навчання 

членів причету автокефальних парафій лишалося актуальним. Відповіді на 

заяву М. Грушевського віднайти не вдалося, проте про активну підготовку до 

продовження діяльності курсів свідчать датоване 1924 р. листування про 

збирання пожертв на користь богословської школи, а також безпосередні дані 

про зібрані кошти серед автокефальних парафій м. Києва, зокрема, вірянами 

Старокиївської парафії [57, арк. 16-16 зв., 17-17 зв., 19, 20-20 зв., 21; 84, арк. 8, 

10, 13]. 

Впродовж другої половини 1920-х рр. освітня діяльність УАПЦ у 

м. Києві отримала різні форми: підготовка церковнослужителів велася не на 

базі навчального закладу, а безпосередньо на місцях. Водночас вище 

керівництво УАПЦ розглядало можливості поновлення діяльності школи для 

підготовки кліру [240, c. 117]. 

Проблема освіти у церкві детально розглядалася на Передсоборній 

нараді УАПЦ 26 – 30 липня 1927 р. у м. Києві. На одному із засідань доповідач 
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Я. Чулаївський зазначив, що церковно-освітня справа має надзвичайно 

важливе значення та наголосив на необхідності її реформування. Завданнями 

освітньої праці у церкві промовець назвав підготовку 

священнодіячів (пастирів, організаторів, учителів, проповідників, диригентів, 

читачів); християнську церковну освіту всіх членів церкви; релігійно-

християнську освіту серед людей, які не належали до церкви; організація 

наукової богословської праці в церкві. Поміж методів церковно-освітньої 

праці Я. Чулаївський назвав шкільний, церковно-практичний, самостійний 

індивідуальний і спільний, індивідуально-учительський, а також спільну й 

індивідуальну наукову працю [106, c. 90]. 

Відповідно до доповіді Я. Чулаївського, основною формою організації 

систематичної богословської освіти мала стати школа. Завданням 

богословської школи було дати учням «знання сучасного рівня богословських 

наук і їх літератури й розвинути до верху сучас[ного] мистецтва уміння 

учеників говорити й писати в сфері богословії» [106, c. 90]. Навчання у школі 

мало тривати три роки, за умови наявності в учнів достатнього 

загальноосвітнього рівня. Наголошувалося також, що школа повинна 

отримати автономію. Періодичною формою богословської освіти мали бути 

курси і церковно-освітні з’їзди священнодіячів, а постійною формою – 

індивідуальне учительство священника й єпископа. Окремою формою 

церковно-богословської освіти визначалася індивідуальна та спільна 

богословська освіта [106, c. 91]. 

За умов відсутності навчального закладу, значна увага в УАПЦ 

приділялася самоосвіті. У тезах доповіді із церковно-освітньої справи УАПЦ 

визначалися засоби церковної самоосвіти: самодіяльна участь в церковному 

житті (організації, читанні, співі, проповіді, письменстві, церковному 

служінні); індивідуальна самоосвітня праця, котра повинна була 

здійснюватися впродовж усього життя члена церкви шляхом удосконалення в 

молитві й добродійстві; читання християнських творів, удосконалення в 

церковному мистецтві (у співах, музиці, виразному читанні); спільна 
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самоосвітня праця у народних співців, читачів й проповідників, у хорах та за 

допомогою спільних книг. Керівництво самоосвітньою роботою покладалося 

на органи церковного управління на місцях, котрі мали подавати зразкові 

списки богословських книжок з окремих наук, вказувати бажану зразкову 

послідовність читання, ознайомлювати з практикою самоосвітньої церковної 

праці через друкований орган церкви, допомагати постачанню книжок та 

нот [106, c. 91]. 

На Передсоборній нараді обговорювалося також питання організації 

богословсько-наукової праці. Зокрема, планувалося створити при Президії 

ВПЦР богословську наукову колегію. Її мала обирати Церковна рада, а колегія 

мала право кооптації. Округові церковні органи мали створювати філії 

наукової Колегії. Основним завданням Колегії був розвиток богословської 

наукової праці. Найближчими черговими конкретними завданнями Колегії 

визначалися: встановлення богословської термінології українською мовою, 

оцінка творів підручної літератури, кваліфікування наукових богословських 

праць і наукових працівників для з’ясування здатності й підготованості до 

церковно-освітньої праці [106, c. 92]. 

Учасник Передсоборної наради П. Ромоданів зазначав, що радянський 

уряд дав «принципову згоду» на відкриття богословської школи, і станом на 

1927 р. вже розпочалася підготовка до створення школи. Однією з головних 

причин, котрі гальмували процес заснування навчального закладу УАПЦ, 

члени наради П. Ромоданів та К. Кротевич називали низький рівень 

матеріального забезпечення освітньої сфери парафіями [106, c. 93]. Водночас 

іншою проблемою стало отримати реальний дозвіл від більшовиків на 

функціонування школи. Так, після Другого всеукраїнського православного 

церковного собору 1927 р. новий склад ВПЦР на чолі з Л. Юнаковим знову 

звернувся до органів радянської влади з проханням розглянути питання про 

створення навчального закладу УАПЦ [240, c. 120]. 15 грудня 1927 р. 

Л. Юнаков, Я. Чулаївський та Л. Карпов подали заяву із супровідними 

документами до НКВС з проханням дозволити відкрити у м. Києві 
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богословську школу («Богословник», Богословську Академію) з вересня 

1928 р. та диригентський клас з січня 1928 р. [61, арк. 1]. 

Згідно із проектом статуту «Богословника» (Богословської Академії), 

метою закладу був розвиток богословської науки і підготовка освічених 

церковних діячів в Українській автокефальній православній церкві. 

«Богословника» закладали на підставі державних законів «товариство 

громадян м. Київа» [61, арк. 2]. Установа була підзвітна ВПЦР та мала би 

наступні органи: Богословську (Богословницьку) раду, її голову та писаря, 

Керівника «Богословника», за сумісництвом Голову Богословської ради; 

Провідника (інспектора); дозорця (вихователя); Фундаторську раду, її Голову, 

писаря, скарбника; господаря; скарбника [61, арк. 2]. 

У документі вказувалися вимоги для вступників на основний 

богословський відділ Богословської Академії [61, арк. 3, 4]. Слухачами могли 

стати особи обох статей, старші 18 років, котрі успішно складуть вступний 

іспит. Абітурієнти повинні були подати заяву про вступ на ім’я Керівника 

«Богословника», до якої додавалися свідоцтво про освіту, метрична довідка 

про народження (видана органом запису актів громадянського стану), медична 

довідка, довідка «про попереднє життя прохача з релігійно-морального боку», 

засвідчена парафіяльною радою, тобто рекомендація [61, арк. 2]. 

Проект статуту «Богословника» визначав трирічний курс навчання із 

тривалістю навчального року впродовж 1 вересня – 15 червня з двотижневими 

перервами під час Різдвяних та Великодніх свят. Розклад передбачав 

відвідування лекцій з 14 год до 19 год вечора щоденно, окрім неділь, великих 

свят та днів відпочинку [61, арк. 2]. 

У «Богословнику» планували викладати значну кількість дисциплін: 

Св. Письмо (Старий і Новий Заповіт), історія Старого та Нового Заповіту, 

історія світової та української церковної літератури, догматика, етика (етичне 

богослов’я), літургіка, гомілетика, апологетика, практичне богослов’я, 

церковне право, світова та українська церковна історія, порівняльне 

богослов’я, богослужбова мова, церковний спів (історія, теорія, практика), 
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виразне читання та церковна музика на фісгармонії й скрипці. Предмети 

розподілялися на три роки відповідно до плану, а практичні роботи учні мали 

виконувати під час богослужбових відправ та в інший час, вільний від 

відвідування лекцій [61, арк. 2-4]. При «Богословнику» також планувалося 

заснувати, незалежно від відкриття основного богословського відділу, 

короткострокові піврічні церковно-диригентські курси (клас). На курси мали 

право вступати старші 18 років особи обох статей, котрі знали нотний спів [61, 

арк. 3]. Серед навчальних предметів церковно-диригентського класу 

вказувалися Св. Письмо Старого та Нового Заповіту, історія християнської 

церкви, літургіка, історія церковного співу, теорія співу, практика церковного 

співу, диригентська практика, виразне читання, гра на фісгармонії та 

скрипці [61, арк. 3, 5]. Викладачами майбутньої Богословської Академії мали 

стати багато діячів автокефальних парафій м. Києва та представників вищих 

органів церковного управління: М. Борецький, Н. Шараївський, В. Чехівський, 

М. Чехівський, К. Малюшкевич, Й. Оксіюк, Ю. Красицький, Д. Ходзицький, 

П. Стеценко, П. Гончаров та ін. [61, арк. 7, 8]. 

Першопочатково органи радянської влади дали згоду на заснування 

школи, і станом на 1927 р. автокефальні діячі вже здійснювали працю із 

заснування освітнього закладу [106, c. 93]. 15 грудня 1927 р. вище керівництво 

УАПЦ знову звернулося до органів партійно-державної влади з проханням 

надати дозвіл на заснування «Богословника» [61, арк. 1]. 16 грудня 1927 р. 

Президія ВПЦР звернулася до НКВС з проханням надати у розпорядження 

ВПЦР храм т. зв. «Малої Софії» на території св. Софії з метою заснування  

богословської школи [3, арк. 5]. 

Радянська влада, декларативно висловивши згоду на створення 

освітнього закладу УАПЦ, водночас дала дозвіл парафії РПЦ на користування 

«Малою Софією» [240, c. 121]. Відтак, у березні 1928 р. Адмінвідділ НКВС у 

листі до Київського окружного адміністративного відділу пропонував 

повідомити ВПЦР про відмову на прохання передачі Малого Софійського 

собору в м. Києві з метою відкриття у ньому богословської школи. 



98 

 

Аргументом на користь відхилення клопотання стало саме перебування храму 

в користуванні громадою РПЦ, «яка нічим не порушила умови на 

користування собором» [3, арк. 4]. Негативне рішення вказане і на листі ВПЦР 

до НКВС від 16 грудня 1927 р.: на документі було зроблено рукописний запис 

«Слід відмовити» із датою 28 березня [3, арк. 5]. Таким чином, у другій 

половині 1920-х рр. УАПЦ через протидію влади не вдалося реалізувати 

проект створення навчального закладу «Богословника» (Богословської 

Академії). 

За умов неможливості централізовано здійснювати навчання кліру 

автокефальних парафій, освіта причету здійснювалася за допомогою інших 

засобів. Так, в одному із протоколів засідання видавничо-освітнього відділу 

ВПЦР від 19 березня 1929 р. зазначалося, що освітній рівень священиків мав 

підвищуватися завдяки самоосвіті та організації пастирських нарад [30, 

арк. 28]. Самоосвіта передбачала перш за все читання церковної літератури та 

організацію мережі бібліотек. Освітні пастирські наради мали відображатися 

в обміні знаннями між автокефальними священиками з пастирської практики, 

християнської апологетики та інших галузей богословських знань, читанні та 

обговоренні рефератів і доповідей [30, арк. 28-28 зв.]. 

Отже, у м. Києві діяв основний навчальний заклад УАПЦ – 

пастирські (богословські) курси, на яких на початку 1920-х рр. було 

підготовано близько 200 – 300 нових членів кліру автокефальних парафій. 

Отже, суспільно-політичні та культурні зміни доби Української 

революції обумовили відновлення самостійної української православної 

церкви. Центром поширення ідей автокефалії стало м. Київ, де виникли перші 

автокефальні громади та функціонували керівні органи церкви. З приходом 

більшовиків до влади українська церква опинилася в нових суспільно-

політичних умовах. Атеїстична політика радянської влади реалізовувалася в 

обмеженні діяльності релігійних об’єднань та закріплювалася рядом 

нормативно-правових актів. У 1919 р. церковні діячі з дозволу радянської 

влади, котра була зацікавлена у поширенні українського церковного руху на 
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противагу впливу Російської православної церкви, отримали можливість взяти 

кілька церковних будівель м. Києва у користування та заснувати при них 

українські православні громади. Впродовж наступних років відбувалося 

становлення парафіяльної мережі автокефальної церкви. На середину 

1920-х рр. кількість парафій УАПЦ в УСРР склала більше 1000 громад. У 

1921 р. на Першому всеукраїнському православному церковному соборі у 

м. Києві відбулося офіційне заснування Української автокефальної 

православної церкви (УАПЦ). Найвищим органом церковного управління 

стала Всеукраїнська православна церковна рада (ВПЦР). У складі ВПЦР 

функціонували адміністраційний, благовісницький, інформаційний, 

перекладовий, господарчий, науково-богослужбовий, церковно-мистецький, 

церковно-просвітній (видавничо-освітній) відділи, секція церковних співів, а 

також Президія ВПЦР. 

Зростання кількості автокефальних парафій у м. Києві та збільшення 

популярності УАПЦ загалом у першій половині 1920-х рр. обумовило зміну 

політики партійно-державної влади щодо УАПЦ. З другої половини 1920-х рр. 

радянська влада поставила під контроль вище церковне керівництво, на 

Другому всеукраїнському православному церковному соборі 1927 р. сприяла 

зміні складу ВПЦР та усуненню з посади В. Липківського. У 1930 р. 

більшовики провели показовий судовий процес над представниками 

українського національного відродження, серед яких були й автокефальні 

діячі, а також зініціювала ліквідацію керівних органів церкви на 

Надзвичайному соборі УАПЦ. 

Освітня діяльність УАПЦ у м. Києві на початку 1920-х рр. відображалась 

в організації освітньої справи з метою підготовки нових членів причету. При 

св. Софії на початку 20-х рр. ХХ ст. діяло створене В. Чехівським «Братство 

робітників слова». Водночас у м. Києві були засновані 

пастирські (богословські) курси УАПЦ, де на початку 1920-х рр. провідні 

церковні та культурні діячі підготували значну кількість кліру для 

автокефальних парафій. Основою викладацького складу стали члени 
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київських автокефальних парафій, а велику частку матеріальної бази курсів 

складали внески українських православних громад м. Києва. Діяльність 

пастирських курсів сприяла формування нових священицьких кадрів та 

поширенню автокефального руху. З другої половини 1920-х рр. радянська 

влада взяла курс на дискредитацію та ліквідацію УАПЦ. ВПЦР не вдалося 

створити повноцінного навчального закладу в межах м. Києва, а освітня 

діяльність здійснювалася священнослужителями в основному за допомогою 

самоосвіти та обміну досвідом. 

Інституціоналізація та організаційне оформлення Української 

автокефальної православної церкви означало заснування самостійної церкви 

та забезпечувало формування самобутнього культурно-релігійного 

середовища в Україні у 1920-х рр. Основні напрями діяльності УАПЦ були 

спрямовані саме на збереження та відновлення українських церковних 

традицій та реформування внутрішньоцерковного життя. 
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Розділ 3. Діяльність релігійних громад УАПЦ у Києві 

3.1. Створення та функціонування релігійних громад УАПЦ у м. Києві 

Українська революція 1917 – 1921 рр. сприяла створенню Української 

автокефальної православної церкви (УАПЦ). Осередком автокефального руху 

став Київ, де утворилися перші парафії та діяли керівні органи церкви. У 

1919 р. у м. Києві утворилися перші українські православні громади, а у 1921 р. 

на Першому всеукраїнському православному церковному соборі у Софії 

Київській було проголошено автокефалію УАПЦ, окреслено її ідеологічні й 

організаційні засади, а також сформовано церковну ієрархію на чолі з 

митрополитом В. Липківським. 

Задля розуміння особливостей утворення автокефальних парафій та 

діяльності УАПЦ у м. Києві варто проаналізувати специфіку формування 

адміністративно-територіального устрою міста та його розмірів впродовж 

1917 – 1930 рр. У 1917 – 1930 рр. стабільний розподіл міста на райони у 

розумінні сучасних принципів формування територіально-адміністративного 

поділу міст був відсутній. Впродовж 1917 – 1921 рр. Київ знаходився під 

контролем урядів Центральної Ради, Гетьманату П. Скоропадського, 

Директорії УНР та більшовиків. Залежно від влади змінювалася й 

територіальна структура міста. У 1917 р. Київ було поділено на 10 районів, а в 

серпні 1918 р. утворили 17 районів. З лютого 1919 р., за винятком періоду з 

кінця серпня до середини грудня, влада в Києві належала більшовикам. 

Дослідниками зазначалося, що для радянської влади реорганізація міського 

простору належала до сфери постійних пріоритетів. Ідеологічна складова 

формування топоніміки та утилітарний підхід не ураховували історичне та 

історико-культурне значення окремих частин Києва [165, c. 199-200]. У 

березні 1919 р. існувало 25 комун, утворених замість 17 районів, які 

відповідали завданням здійснення продовольчої політики більшовиків доби 

воєнного комунізму. Із квітня 1920 р. радянська влада поновила порайонний 

поділ міста, створивши 9 одиниць (районів), які внаслідок браку коштів у 

1921 р. було укрупнено до 6 районів: Печерського, Подільського, 
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Солом’янського, Шулявського, Деміївського, Слобідського [246, c. 229]. 

Паралельно в Києві з 1919 по 1923 рр. існували міліційні (10-19 районів у 

різний час) та переписові райони, створені на час перепису населення в 1919, 

1920 та 1923 рр. (існувало стабільно 23 од.) [165, c. 199-200]. Впродовж 1922 – 

1925 рр. у Києві було 5 районів [246, c. 232]. За даними дослідника 

М. Рибакова, у 1927 р. місто було поділено на 7 районів [246, c. 232], тоді як 

С. Архипова у працях стверджувала про існування у Києві 10 районів у 1926 р. 

та 11 районів – у 1927 р. [165, c. 201]. У 1931 р. місто поділили на 4 райони: 

Ленінський, Жовтневий, Петровський та Січневого повстання [165, c. 206]. 

Станом на 1917 р. територія м. Києва складала 17,4 тис. га, а в 1923 р. завдяки 

приєднанню 20 населених пунктів, котрі тяжіли до міста економічно, 

територія Києва зросла до 39,9 тис. га. Територія передвоєнного Києва сягала 

68 тис. га [166, c. 187-188]. 

Відповідно до змін меж міста змінювалася й кількість його жителів. За 

даними перепису цивільного населення Києва у березні 1919 р. кількість 

міських жителів склала 509 000 осіб. За переписом 10 вересня 1920 р. вона 

зменшилася до 365 737 осіб. Всесоюзний перепис населення 1926 р. 

зареєстрував 513,6 тис. киян, а перепис 1939 р. – 846, 3 тис. осіб у м. Києві [166, 

c. 187, 188]. Таким чином, межі, районування та кількість населення м. Києва 

впродовж 1920-х рр. неодноразово змінювалися, що впливало на створення 

автокефальних парафій та кількість прихожан в них. Релігійні громади УАПЦ 

переважно утворювалися в основних великих районах м. Києва. 

Радянська партійно-державна влада першопочатково не перешкоджала 

формуванню та функціонуванню української православної церкви. Перші 

автокефальні парафії у м. Києві утворилися у 1919 р. з санкції партійно-

державної влади, котра надавала українським православним громадам 

мандати на використання тих храмів, які раніше вважалися традиційною 

власністю РПЦ [211, c. 20; 242, c. 128]. Впродовж 1919 р. у Києві було 

засновано кілька автокефальних парафій – Старокиївська при соборі св. Софії, 

Печерська при соборі св. Миколи, Подільська при соборі св. Апостола Андрія 
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Первозванного та Либідська при церкві св. Пророка Іллі [6, арк. 2; 158, с. 2]. 

Станом на березень 1920 р. у м. Києві діяло 9 автокефальних парафій: 

Старокиївська, Подільська, Петропавлівська, Кирилівська, Пріорська, 

Либідська, Печерська, Видубецька та Куренівська [9, арк. 18 зв.]. У 1923 р. у 

м. Києві та передмісті продовжувало функціонувати 9 автокефальних 

парафій [73, арк. 1]. До 1 липня 1925 р. кількість приходів зросла до 11 [80, 

арк. 63]. У 1926 – 1927 рр. кількість український православних громад у 

м. Києві сягала 10 [134, c. 904; 171, c. 151] (Додаток В). 

Особливе місце серед автокефальних релігійних громад займала 

Старокиївська парафія, котра, як писав перший митрополит УАПЦ 

В. Липківський, мала «дійсно всеукраїнське значіння» і була «зразком для всіх 

українських парафій» [218, c. 129]. Храм Старокиївського приходу – 

Софійський собор – став кафедральним храмом УАПЦ. На території св. Софії 

розташовувався вищий керівний орган церкви – Всеукраїнська православна 

церковна рада, а ряд членів ради були прихожанами 

Софійської (Старокиївської) громади. 

Поряд із парафіями в УАПЦ виникали українські духовні братства [211, 

c. 23]. Так, впродовж 1920-х рр. у м. Києві діяло об’єднання «Церква Жива». 

Статут українського товариства «Церква Жива» органи місцевої радянської 

влади зареєстрували 3 лютого 1920 р. [5, арк. 1]. Згідно з документом, метою 

об’єднання стало запровадження української мови богослужінь, створення 

«нового устрою життя православної української церкви» та моральна і 

матеріальна взаємодопомога між членами товариства [5, арк. 1]. Реалізація 

мети об’єднання передбачала широке коло діяльності, а саме: заснування 

навчальних закладів для підготовки членів причету українських парафій; 

переклад українською мовою релігійної літератури; матеріальне забезпечення 

функціонування церковних хорів; видання релігійних книг та періодики; 

організація книгарень для продажу літератури, свічкарень для виробництва 

свічок, крамниць для продажу речей церковного вжитку; проведення лекцій і 

бесід «на церковно-релігійні і господарчі теми», влаштування вистав і 
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концертів [5, арк. 1]. Згідно із протоколом зборів фундаторів товариства від 

4 лютого 1920 р., серед діячів об’єднання були члени київських автокефальних 

парафій М. Мороз, І. Білосорочко, Ю. Жевченко, П. Мазюкевич, І. Тарасенко, 

О. Дурдуківський та ін. [5, арк. 23]. Отже, в умовах панування більшовиків 

впродовж 1920-х рр. прихильники автокефального руху отримали можливість 

об’єднуватися у релігійні громади та братства з метою реалізації духовно-

культурних потреб. Водночас релігійна та соціально-економічна політика 

радянської влади поставила релігійні організації у нові суспільно-економічні 

умови, адаптація до яких суттєво вплинула на матеріальне становище 

православної церкви. 

З метою більш повного розуміння особливостей формування 

матеріальної бази УАПЦ у м. Києві та умов, в яких опинилася церква, 

церковнослужителі та віряни, слід розкрити особливості соціально-

економічної політики радянської влади та рівня життя населення впродовж 

1920-х рр. Після захоплення влади у 1919 р. до березня 1921 р. більшовики 

ухвалили значну кількість нормативно-правових актів, які мали на меті 

формування економічної бази суспільства на основі розподілу матеріальних 

благ. Обмеження, а потім і ліквідація торгівлі та перехід у взаєминах із селом 

на примусову заготівлю продуктів спричинили проблеми у забезпеченні 

харчами жителів міст. Системне її вирішення було започатковано декретом 

РНК від 6 квітня 1920 р. «Про введення єдиної і трудової пайки в містах і 

промислових центрах УСРР», відповідно до якого було введено карткову 

систему [141, c. 161-162]. Виконуючи рішення, Народний комісаріат 

продовольчих справ УСРР 24 квітня ухвалив наказ «Про норми постачання 

населення міст і промислових осередків». Норми постачання коливалися від 

7,5 фунта (1 рос. фунт = 0,4095 кг) печеного хліба та 5 фунтів картоплі в місяць 

для загальногромадянського пайка до 22,5 фунта хліба, 10 картоплі, 7,5 м’яса 

або риби, 3 крупи, 1 жирів, 1 сухих овочів і 1,5 бобів на місяць для робітників 

групи «а» (особи, зайняті фізичною працею). При цьому службовці (група «б») 

отримували 2/3 від норм постачання групи «а». Свіжі овочі видавалися «в міру 
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можливості у відповідних пропорціях». Діти до 5 років мали отримувати 

м’ясо, крупи, сухі овочі та боби за нормами групи «б», а від 5 до 16 років – 

групи «а» робітників, малі діти отримували хліба і картоплі– 22,5 і 2 фунта, а 

старші – 30 і 15 фунтів на місяць [143, c. 224-226]. 

Співвідношення прибуткової частини пересічної родини (робітників і 

службовців) та основних статей витратної частини дозволяє у загальних рисах 

визначити рівень споживчого кошика міського жителя 1920-х років в УСРР. 

Дослідження засвідчили, що в 1914 р. рівень забезпечення родини робітника 

на 95-97% визначався розміром заробітку (у середніх дореволюційних 

зарплатах у 22-24 руб.). У 1919 – 1920 рр. заробітня платня становила менше 

50% бюджету родини. Решту коштів робітники здобували з різних джерел.  

Службовець у цінах 1919 р. отримував 3-4 тис. рублів на місяць. У той час ціни 

на хліб становили 100 руб. за фунт, костюм на чоловіка – декілька десятків 

тисяч рублів за умов високої вартості інших промислових товарів та 

послуг [223, c. 59, 63]. 

Наприкінці 1920-х рр. найкраще постачалися хлібними та круп’яними 

виробами, а також продуктами птахівництва та тваринництва великі 

промислові міста – Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Миколаїв. Найгірше 

– непромислові населені пункти, де норми по хлібу та крупам виконувалися на 

2/3. Проміжну ланку між промисловими та непромисловими містами за рівнем 

продовольчого постачання займали великі міста – Київ та Одеса [224, c. 87]. 

Робітники і службовці отримували по картках лише чверть продуктів, котрі 

вони споживали, а решту купували за спекулятивними цінами на ринку. 

Відсутність товарів та їжі в системі кооперації призвели до зростання вдвічі 

ринкових цін на основні види сільськогосподарської продукції: наприклад, 

ціни картоплі з 1 руб. 40 коп. до 2 руб. 75 коп. [224, c. 88]. Отже, впродовж 

1920-х рр. спостерігалася скрутна соціально-економічна ситуація, котра в 

комплексі із релігійною політикою більшовиків значно вплинула на 

забезпечення діяльності УАПЦ у м. Києві. 
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Впровадження законодавства із відокремлення церкви від держави та 

припинення державного фінансування релігійних інституцій висунули на 

перший план проблему матеріального забезпечення діяльності українських 

православних парафій та вищого церковного управління [183, c. 204]. Так, на 

Передсоборному з’їзді представників сільських православних парафій 

волостей Київської округи 27 – 29 березня 1921 р. у м. Києві ухвалили, що 

робота Всеукраїнської православної церковної ради буде фінансуватися за 

допомогою добровільних членських внесків парафій у розмірі 5% від суми, яка 

надійде до скарбниці приходу за попередній місяць [11, арк. 9 зв.]. Окрім 

цього, на з’їзді розглянули питання фінансування українізації богослужбової 

практики. Так, було ухвалено усі зібрані парафіями на перекладові справи 

кошти негайно передати до скарбниці ВПЦР [11, арк. 9 зв.]. 

Кошти та матеріальна основа української церкви стали одним із питань, 

котрі обговорювали на Першому всеукраїнському православному церковному 

соборі 1921 р. Згідно з канонами УАПЦ, утримання храмів, церковних 

працівників та організацій здійснювалося за допомогою добровільних 

членських внесків, пожертв тощо [105, c. 26-27]. Після Собору економічна 

сфера діяльності автокефальних громад м. Києва продовжувала знаходитися в 

підпорядкуванні Всеукраїнської православної церковної ради. В. Липківський 

зазначав, що господарчий відділ ВПЦР, який відповідав за матеріальне 

забезпечення, був «місцем найбільш болючим» в Церковній раді у зв’язку зі 

скрутним соціально-економічним становищем загалом та в українській церкві 

зокрема [218, c. 114]. 

Основним джерелом прибутку церкви та її керівних органів стали 

добровільні внески парафій або приватних осіб. Значну частку парафіяльних 

пожертвувань, за свідченням В. Липківського, складали гроші автокефальних 

громад Києва та близьких до міста приходів [218, c. 114-115]. Для задоволення 

фінансових потреб Церковна рада також встановила тарілковий збір у храмах 

на Різдво, Зелені свята, Покрову, колядкові збори та відсоток із прибутку 
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церков. За твердженням В. Липківського, отримані від приходів кошти часто 

не досягали і 20% необхідної для функціонування ВПЦР суми [218, c. 115]. 

У схожих умовах перебували й українські православні громади м. Києва. 

Так, про основні джерела надходжень київських автокефальних парафій 

свідчить один зі звітів церковної ради Старокиївської парафії, складений 

влітку 1919 р. відповідно до підрахунку, прибутки громади складали 

40 000 крб., з яких 10 000 крб. отримали за виконання треб, 8 000 – з 

тарілкового збору під час богослужінь та 8 000 – за продаж свічок. Членські 

внески давали 14 000 прибутку парафії, тобто 35% від загальної суми доходу. 

Видатки в основному здійснювалися на забезпечення роботи причету та 

працівників парафії і лише 2 500 крб. пішли на витрати під категорією 

«ріжні» [19, арк. 21]. У 1920 р. в одному із листів члени парафіяльної ради 

приходу при св. Софії зазначали про «велику потребу в коштах» саме на 

утримання членів причету собору і хору [23, арк. 11]. Згідно з однією з касових 

прибутково-видаткових книг Старокиївської парафії, майже всі отримані 

впродовж 1 серпня 1924 р. – 1 січня 1925 р. кошти були витрачені на потреби 

приходу. Із 5783 крб 99 коп. прибутку станом на 1 січня 1925 р. залишилось 

всього 49 крб. 69 коп. Найбільша кількість грошей за вказані п’ять 

місяців (3870 крб. 92 коп.) пішла на утримання хору і причету приходу при 

св. Софії [84, арк. 2-16]. Значних коштів на розвиток парафії або фінансову 

підтримку вищого церковного керівництва практично не залишалося. 

У протоколі загальних зборів Іллінської (Либідської) парафії м. Києва 

від 25 вересня 1927 р. зазначалося, що на матеріальне становище громади 

значний вплив здійснила необхідність сплати державних податків, 

страхування, комунальних послуг, утримання причету, хору та інших 

працівників парафії. Окрім цього, проведення капітального ремонту храму на 

суму до 1000 крб. також «значно виснажувало парафіяльні сили» [64, 

арк. 1 зв.]. Аналогічне становище спостерігалося і в інших київських 

автокефальних парафіях. Так, члени Троїцької парафії м. Києва на засіданні 

парафіяльної ради 4 липня 1927 р. констатували «надто убогий стан» 
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церковної скарбниці, який не давав можливості «ні хору утримувати, ні 

діякона мати» [62, арк. 1 зв.]. Члени Солом’янської парафії м. Києва на 

загальних зборах 18 вересня 1927 р. зазначали, що на матеріальне 

забезпечення приходу впливали видатки за оренду храму, на державні 

податки, страхування, за «електрику», тобто комунальні послуги, утримання 

причету і хору, ремонт храму та огорожі біля нього [65, арк. 2-2 зв.]. 

Автокефальні парафії м. Києва витрачали значну частку матеріальних 

ресурсів на забезпечення соборної діяльності церкви. Перед скликанням 

Другого всеукраїнського православного церковного собору церковні ради 

громад ухвалили виділити кошти на організацію собору. Наприклад, Іллінська 

парафія першопочатково ухвалила внести на проведення собору 3 крб., а на 

зборах 25 вересня 1927 р. збільшила суму до 5 крб. [64, арк. 3]. Окрім цього, 

парафіяльні збори ухвалили пропозицію прохати членів громад по можливості 

надати помешкання делегатам собору [64, арк. 3]. Загальні збори 

Солом’янської парафії 18 вересня 1927 р. ухвалили під час зібрання провести 

збір пожертв на скликання Другого всеукраїнського православного 

церковного собору, а також провести запис парафіян, які зможуть прийняти на 

проживання членів собору, їх точні адреси та кількість можливих для 

квартирування осіб [65, арк. 4 зв.]. На загальних зборах Труханівської парафії 

18 вересня 1927 р. ухвалили надати помешкання для 10-15 членів собору, а 

кошти на скликання собору надати із тарілкового збору на свято Воздвиження 

і Покрови [68, арк. 5 зв.]. 

Матеріальне забезпечення здійснення релігійної практики також часто 

було недостатнім. Наприклад, у протоколі засідання парафіяльної ради при 

соборі св. Софії від 21 липня 1919 р. згадувалося, що в соборі було близько 

15 пуд. свічок, взятих у борг [19, арк. 9 зв.]. За ці свічки Старокиївська парафія 

мала віддати кошти Київському єпархіальному свічковому заводу в сумі 

26 100 крб. [19, арк. 14]. Для влаштування храмового свята 8 (21) вересня 

1920 р. у Старокиївській парафії не вистачало посуду: церковна рада громади 

писала листи до правління «Централу», до правління 
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«Українбанку» (Українського Народного кооперативного банку) із проханням 

надати у тимчасове користування тарілки, ложки та чашки [23, арк. 7, 12]. На 

початку 1920-х рр. часто бракувало одягу для членів причету автокефальних 

парафій м. Києва. Наприклад, у 1922 р. священик Петропавлівського собору 

м. Києва просив священика Софії Київської Ю. Красицького надати у 

тимчасове користування із ризниці собору єпископський одяг для проведення 

служби на свято Введення запрошеним єпископом [13, арк. 20-20 зв.]. 

Важливе місце в діяльності автокефальних громад м. Києва займало 

реформування релігійної обрядовості [238, c. 335]. Запровадження української 

мови богослужінь, переклад та публікація релігійної літератури, 

впровадження українських церковних свят та оновлення музично-хорового 

мистецтва вимагали залучення значних матеріальних ресурсів. Друк 

релігійних видань потребував великих коштів. Так, у листі ВПЦР до 

Білоцерківському Союзу Споживчих Товариств від 31 березня 1920 р. рада 

звернулась до Союзу із проханням надрукувати чин Божественної літургії, 

Всенощної, молитовників у кількості 10 000 примірників кожної книги. 

Представники Союзу погодилися опублікувати літературу, але за умови 

постачання їм необхідної кількості паперу та з розрахунку 200 крб. за один 

аркуш [22, арк. 7-8]. Українські православні громади м. Києва також 

фінансували видання релігійної літератури. Наприклад, парафія при св. Софії 

впродовж 1920-х рр. неодноразово здійснювала видатки на богослужбову 

літературу. Наприклад, 23 серпня 1925 р. Старокиївська парафія дала 28 крб. 

65 коп. на друк богослужбових книг [84, арк. 44], а 18 лютого 1926 р. – 

5 крб. [84, арк. 63]. 

В автокефальних парафіях розповсюдилася практика окремого збору 

коштів та видатків на реформування внутрішньоцерковного життя. Так, в 

ухваленій програмі заходів із вшанування роковин смерті Т. Шевченка 10 – 

11 березня 1922 р. зазначалося, що в усіх українських православних приходах 

спеціальні комісії повинні були організувати збір пожертв натурою і грошима 

на поширення «христового благовістя українською мовою» [17, арк. 8 зв.]. 
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Благодійний тиждень рекомендували приурочити до Шевченківських свят, 

проте допускалося провести захід і пізніше [17, арк. 11]. Окремо робили 

внески та видатки на проведення Шевченківських роковин. Наприклад, 

Старокиївська парафія на вшанування пам’яті Т. Шевченка у березні 1926 р. 

витратила 17 крб., тоді як дворазова виплата коштів митрополиту 

В. Липківському за той самий місяць становила в сумі 34 крб. 30 коп. [84, 

арк. 66-67]. На свято св. Миколи 9 (22) травня 1924 р., п’яту річницю 

здійснення першого богослужіння в автокефальній парафії, на платню 

співакам хору з бюджету Печерської парафії були видано 38 крб. [59, арк. 2]. 

Автокефальна громада при св. Софії окремо виділяла кошти на запровадження 

нових релігійних служб. Наприклад, на влаштування «Служби визволення» 

парафія виділила із бюджету в серпні 1925 р. 2 крб. 10 коп., а в березні 1926 р. 

видала хору за співи під час цього богослужіння 80 крб. [84, арк. 44, 68]. 

Значну частку бюджету київські автокефальні парафії та керівні органи 

церкви витрачали на проведення українізації та оновлення музичного 

репертуару. Так, питання фінансового забезпечення організації хорів, 

розробки й видання музичних творів в українських релігійних громадах 

детально розкрите у звітних доповідях комісії церковних співів (1919 – 

1920 рр.) [20]. Наприклад, у лютому 1920 р. комісія уклала кошторис на 

утримання хорів на термін до 1 квітня того ж року, згідно з яким оплата праці 

співаків залежала від кваліфікаційної категорії, а також від статусу хору, до 

якого вони належали. Заробітна плата співаків-артистів (І категорія) складала 

1 000 крб., тоді як практикантів-кандидатів (IV категорія) – 300 крб. На 

утримання центрального хору із 24 осіб планувалося витратити 18 200 крб. (на 

співаків – 15 200 крб., на регента – 3 000 крб.), а на парафіяльні хори із 16 осіб 

– 12 000 крб. (10 000 та 2 000 крб. відповідно), із 12 осіб – 10 000 крб. (8 000 та 

2 000 крб. відповідно) [20, арк. 6-6 зв.]. Згідно з ухвалою ВПЦР, на початку 

1920 р. бюджет на утримання хорів автокефальних парафій м. Києва становив 

42 200 крб. [20, арк. 8 зв.]. Оскільки грошова реформа в СРСР почала 

запроваджуватися лише в 1922 р., вказані суми у тисячах карбованців реально 
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не могли забезпечити на високому рівні діяльність церкви у музично-хоровій 

сфері. 

Київські автокефальні парафії приділяли значну увагу матеріальному 

забезпеченню музично-хорового мистецтва. Так, Старокиївська громада лише 

впродовж 1 серпня 1924 р. – 1 січня 1925 р. здійснила видатків на забезпечення 

праці хору в сумі 1437 крб. 10 коп. [84, арк. 2-15]. У вказаний період окремо 

видавалися кошти на допомогу диригентам В. Зубу (30 крб.) та 

П. Гончарову (10 крб.) [84, арк. 2-3, 12], а також за переписування 

нот [84, арк. 15]. На різдвяні свята впродовж січня 1926 р. Старокиївська 

парафія витратила на розвиток музично-хорового мистецтва 741 крб. 50 коп. 

Художньому хору за працю впродовж місяця було видано 505 крб. Окремими 

пунктами видатків стала сплата коштів хору за колядки (105 крб.), 

концерт (100 крб.), оплата праці диригента (20 крб.) та соліста (3 крб.), а також 

виплата П. Стеценку 8 крб. 50 коп. за переписування нот [84, арк. 58-61]. 

Впродовж 1926 р. Старокиївська парафія продовжувала здійснювати значні 

видатки на музично-хорове мистецтво. Наприклад, у березні із бюджету 

релігійної громади на оплату праці хору витратили 537 крб. 50 коп. [84, 

арк. 66-68]. У квітні на хоровий супровід богослужінь парафія витратила 

201 крб., з яких 35 крб. дали диригенту, 4 крб. – солісту та 12 крб. – співаку 

Шлеюку [84, арк. 70-71]. Релігійна громада при св. Софії продовжувала 

здійснювати видатки на забезпечення хору нотами. У березні на 

переписування нот видали близько 20 крб. 50 коп., у квітні – близько 8 крб. 

30 коп., у червні – близько 14 крб., у вересні – 9 крб. 45 коп. [84, арк. 66-67, 70, 

84, 96, 98]. На оплату праці із оправи нот парафія при св. Софії у червні 1926 р. 

витратила 3 крб. 20 коп. [84, арк. 84, 86]. 

Матеріальне становище автокефальних парафій м. Києва яскраво 

репрезентував рівень забезпечення кліру. Наприклад, на початку 1920-х рр. 

організатор та диригент хору Печерської парафії Д. Копильченко важко 

захворів і потребував грошової підтримки. Голова секції церковних співів 

К. Стеценко у листі до ВПЦР (25 травня 1920 р.) просив видати діячу 
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5 000 крб., оскільки диригент «загибає без ліків, без хліба і без копійки 

грошей» [7, арк. 10-10 зв.]. Із проханням допомогти коштами його сім’ї 

звертався у 1920 р. до Церковної ради священик Старокиївської парафії 

М. Грушевський, котрий не мав змоги фінансово підтримати родину в зв’язку 

зі справою організації автокефальних громад «на селах» [8, арк. 6]. У 1920 р. 

виїхав з Києва та полишив посаду дяка при Софійському соборі 

Д. Ходзицький. Причиною виїзду, на відміну від місії з українізації сільських 

парафій М. Грушевського, стали «тяжкі матеріяльні обставини життя» члена 

причету [21, арк. 6]. У листі до ради Старокиївської парафії від 14 грудня 

1921 р. П. Тарнавський вказував, що не міг забезпечити собі переїзд у м. Київ 

на працю в Софійському соборі після завершення роботи із організації 

української парафії у м. Баришівка, оскільки не мав нічого, «крім пайка, 

потрібного для прожиття» [14, арк. 4 зв.-5]. Члени київських автокефальних 

парафій намагалися вирішити проблеми із фінансовим забезпеченням 

церковнослужителів. Наприклад, представників громади при храмі 

св. Єлисавети на Трухановому острові, котра згодом приєдналася до УАПЦ, 

запросили на 6 березня 1921 р. на нараду представників українських парафій 

м. Києва у справі підвищення платні членам причетів. Аналогічні запрошення 

були розіслані усім київським автокефальним парафіям [15, арк. 7]. 

На матеріальне становище кліру впливало й те, що подекуди видатки на 

його утримання здійснювалися із запізненням. Наприклад, значній кількості 

священиків та працівників Софійської релігійної громади допомогу за січень 

– лютий 1927 р. видали у березні того ж року [84, арк. 121]. Саме проблеми із 

зарплатнею стали причиною відходу від праці диригента Святошинської 

парафії Ю. Красовського. На засіданні ради уповноважених парафії 21 вересня 

1927 р. обговорювали заяву голови ради М. Коваля про заборгованість 

диригенту, ухвалили просити Ю. Красовського повернутися на посаду, 

виплатити йому в разі повернення 50% боргу одразу, а решту – разом із 

платнею частинами кожного місяця [69, арк. 3-3 зв.]. 
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На рівень добробуту причету впливали не лише зміни джерел 

економічного забезпечення церкви, а й податкова політика радянської влади. 

Окрім основного збору, який священики сплачували відповідно до 

«Положення про державний прибутково-майновий податок» від 1923 р., з 

1924 р. було передбачено обкладання духовенства прогресивним податком (за 

сукупністю прибутків). Поряд із державним побором, із представників 

священицького сану також стягувався 25%-й місцевий (так званий волосний) 

податок [225, c. 311-312]. Відтак, причет парафій часто не мав достатньо 

засобів для існування. Наприклад, із бюджету Старокиївської парафії у 1926 р. 

видавалися кошти членам парафії М. Хомичевському, Ю. Красицькому 

безпосередньо для сплати податку [84, арк. 59, 84]. На матеріальне становище 

київських автокефальних парафій вплинуло також і збільшення тиску на 

УАПЦ з боку органів радянської влади впродовж другої половини 1920-х рр. 

Згідно зі щотижневим зведенням секретного відділу ДПУ УСРР № 43/157 від 

21 – 25 жовтня 1929 р., у зв’язку з арештами духовенства наприкінці 1920-х 

рр. серед прихожан була «помітна паніка», що обумовило зменшення збору 

коштів на церкву. Зокрема, віряни відмовлялися здійснювати членські внески, 

оскільки боялися, що їх прізвища стануть відомі співробітникам ДПУ, які 

можуть негативним чином вплинути на подальше життя парафіян [118, c. 597]. 

Отже, вагомий вплив на матеріальне становище автокефальних парафій 

м. Києва здійснили припинення державного фінансування церкви, релігійна 

політика більшовиків та загальне нестабільне соціально-економічне 

становище, котре ускладнювало пошук нових джерел фінансування. 

Матеріальною основою функціонування автокефальних парафій м. Києва та 

керівних органів церкви стали членські внески та пожертви від парафій і 

приватних осіб. Кошти витрачалися парафіями на забезпечення безпосередніх 

потреб із організації діяльності громади (придбання необхідних для 

здійснення релігійних служб речей, оплата праці кліру тощо), а також на 

реформування внутрішньоцерковного життя. 
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3.2. Участь київських парафій УАПЦ у реформуванні 

внутрішньоцерковного життя 

З початку 1920-х рр. розпочалася «канонічна церковна революція» 

внутрішнього церковного устрою та обрядовості УАПЦ [261, c. 267]. На чолі 

реформування релігійного життя стали перші українські православні релігійні 

громади м. Києва та їх члени. Церковні служби проводилися українською 

мовою, поступово відроджувалися давні українські церковні традиції, 

впроваджувалися нові релігійні обряди та свята, оновлювалася церковна 

музика та хор. Важливе значення для УАПЦ мала також видавнича діяльність, 

котра відображалася у публікації україномовних перекладів та періодичних 

видань церкви. 

Внутрішня документація київських автокефальних громад та їх керівних 

органів засвідчувала, що реформування богослужбової практики входили до 

першочергових завдань автокефальної церкви та розпочалися фактично 

одразу після заснування перших національних православних громад. Одним із 

перших документів української православної церкви, у якому зазначалися 

напрями змін внутрішньоцерковного життя, стала відозва «Чого хочуть 

православні українці в своєму житті». Представники церковного управління 

поширювали документ серед вірян впродовж 1919 – 1920-го рр., а публікація 

тексту відозви була здійснена у другій половині 1920-х рр. [60, арк. 115-117; 

134, c. 52-54]. У відозві зазначалося, що православні віряни України прагнули 

запровадження україномовних богослужінь та відновлення стародавніх 

обрядів і звичаїв української православної церкви, а також відновлення права 

мирян на управління церковним життям парафій [134, c. 53]. У відозві 

проголошувалася толерантність до інших віросповідань та етнічних груп. 

Водночас у документі наголошувалося на необхідності справедливого 

розподілу націоналізованих державою храмів м. Києва між «православним 

українським і неукраїнським населенням» та декларувалося прагнення 

українських вірян бути незалежними від інших народів у церковній сфері [134, 

c. 53-54]. 
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На засіданні парафіяльної ради при соборі св. Софії 21 липня 1919 р. 

обговорювали, поміж іншого, проблему оздоблення храму, а саме «щоб він 

мав український вигляд» [19, арк. 9]. Вирішення цього завдання доручили 

відомому українському митцю, члену парафії Г. Нарбуту. Водночас ухвалили 

звернутися до прихожан з проханням принести для оздоби собору рушники та 

квіти [19, арк. 9]. На тому ж засіданні члени релігійної громади вирішили 

просити Всеукраїнський комітет охорони пам’яток мистецтва і 

старовини (ВУКОПМІС) замінити орнаменти двоголових орлів із коронами на 

дзвіниці «як невідповідаючі настроям парафіян» іншими прикрасами [19, 

арк. 9 зв.-10]. Відповідне прохання подали до ВУКОПМІСу 28 липня [19, 

арк. 16]. Радянська влада відреагувала на звернення в ультимативний спосіб. 

Народний комісаріат юстиції УСРР надіслав парафіяльній раді Старокиївської 

парафії листа від 18 серпня 1919 р. із вимогою зняти із дзвіниці «емблеми 

царизму» у триденний термін із одержання повідомлення, а в разі невиконання 

членів ради постановили притягнути до суду Революційного трибуналу [19, 

арк. 40]. 

На зборах парафіяльної ради релігійної громади при Софійському соборі 

29 липня 1919 р. ухвалили звернутися до священнослужителів із проханням 

«звернути особливу увагу на урочистість відправ» та подбати про те, щоб 

нижчий причет був більше підготований відносно вимови [19, арк. 17]. Для 

виконання цього завдання планувалося зібрати всіх членів причету для 

обговорення питання та влаштувати відповідні курси або лекції для 

церковнослужителів [19, арк. 17-17 зв.]. 

Члени автокефальних парафій м. Києва значну увагу приділяли тому, 

щоб працівники церкви не мали антиукраїнської позиції. Наприклад, рада 

Старокиївської парафії на засідання 5 серпня 1919 р. розглянула питання «про 

крамаря під дзвіницею, що провадить протиукраїнську агітацію». Рада 

ухвалила доручити членам парафії Вовкушівському, Тацієвському та Реві 

з’ясувати юридичне відношення парафії до крамаря і в залежності від 
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висновків президії ради вжити заходів «до усунення крамаря з під 

дзвіниці» [19, арк. 25 зв.]. 

Українізація відправ, а саме вживання національної мови, часто 

обговорювалася на зборах Всеукраїнської православної церковної ради. Так, у 

листі ВПЦР від 17 березня 1920 р., котрий інформував членів ради про 

заплановане на 21 березня 1920 р. чергове засідання, наголошувалося на 

обов’язковій присутності усіх членів ВПЦР у зв’язку із питанням 

«надзвичайної важливості» – проблемою україномовних богослужінь [9, 

арк. 16]. 

Текст «Протоколу засідання Ініціативної групи про утворення трудового 

Церковно-Релігійного Братства при Св. Софії» від 25 січня 1921 р. 

підтверджує факт особливої уваги членів автокефальних громад також і до 

зовнішньої форми відправ, її модернізації. Учасники засідання затвердили, 

окрім іншого, завдання нагляду «за красою служби Божої і розвитком її», а 

також «поліпшення служби Божої в художньому напрямку» [24, арк. 22]. 

Реалізація рішень полягала насамперед в активному використанні хорових 

співів у відправах. Так, зокрема, на засіданні парафіяльної ради Старокиївської 

парафії (11 квітня 1921 р.) велику увагу приділили обговоренню музичного 

супроводу передвеликодніх служб [24, арк. 10]. На засіданні хорової комісії 

при соборі св. Софії (1921 р.), поміж іншого, ухвалили, що всі співи у 

репертуарі на свято св. Миколи 9 (22) травня мають бути виключно 

українською мовою [24, арк. 30]. 

Впровадження української мови в богослужбовій практиці 

актуалізувало завдання перекладу релігійної літератури [218, c. 116]. Після 

створення у 1919 р. другої Всеукраїнської православної церковної ради, члени 

Старокиївської парафії м. Києва, котрі входили до ВПЦР, одразу розпочали 

активну діяльність із перекладу богослужбових текстів [24, арк. 31]. Так, 

В. Липківський переклав для першої української служби 9 (22) травня 1919 р. 

молитви «на часах» (молитви добового богослужбового кола), Н. Шараївський 

здійснив переклад молитов на Зелені свята [24, арк. 31]. 
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У травні 1919 р. при ВПЦР була заснована перекладова комісія на чолі з 

Ю. Калішевським, до складу якої увійшли представники автокефальної 

громади при св. Софії В. Липківський, Н. Шараївський, Д. Ходзицький та 

ін. [24, арк. 31-31 зв.]. В. Липківський одразу ж передав на розгляд комісії 

перекладені ним єктенії на літургії й недільні тропарі та кондаки, які були 

схвалені комісією до вжитку [24, арк. 31 зв.]. 12 липня 1919 р. завдяки праці 

членів комісії у св. Софії урочисто провели першу україномовну літургію, а 

впродовж літа розглянули та ухвалили використовувати перекладений 

В. Липківським текст релігійної служби на Спаса [24, арк. 31 зв.]. 

Внаслідок денікінської окупації із серпня 1919 р. перекладова комісія 

ВПЦР припинила свою роботу, проте наступного місяця відновила працю на 

території м. Кам’янця-Подільського. Вже з грудня 1919 р. перекладова 

секція (комісія) в оновленому складі на чолі з Ю. Жевченком продовжила 

діяльність у м. Києві [24, арк. 31 зв.]. Наприкінці 1919 р. – на початку 1920 р. 

комісія переглянула та ухвалила до вжитку молебень, панахиду, шестипсалміє 

і молитви «на часах» українською мовою [24, арк. 31 зв.-32]. У березні 1920 р. 

В. Липківський подав на розгляд комісії переклад із грецької мови «Повного 

чину Літургії Іоанна Золотоустого». Після вивчення перекладу членами комісії 

Н. Шараївським, І. Тарасенком, П. Мазюкевичем, Д. Краєвським, М. Морозом 

12 квітня 1920 р. текст внесли на розгляд загальних зборів ВПЦР, котрі 

ухвалили чин літургії до друку [24, арк. 32]. Одночасно комісія розглянула та 

затвердила співи на літургії, які доручили покласти на ноти композитору 

К. Стеценку. У червні 1920 р. перекладова комісія розпочала друк «Чину 

літургії», а в липні того ж року книгу опублікували [24, арк. 32; 193, c. 150]. 

З вересня 1920 р. перекладову секцію очолив священик Старокиївської 

парафії Н. Шараївський, а до її складу входили члени громади при св. Софії 

В. Липківський, М. Мороз, І. Тарасенко, а також К. Соколовський, 

М. Пивоварів. Згідно з доповіддю В. Липківського та Н. Шараївського до 

Софійської парафіяльної ради від 18 квітня 1921 р., впродовж осені 1920 р. – 

першої третини 1921 р. перекладова комісія переглянула і запровадила 
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покладені на ноти П. Козицьким вечірні та ранішні співи, перекладену 

В. Липківським службу на Різдво Христове, ознайомлювалася з перекладеною 

В. Липківським Великодньою службою та працювала над україномовним 

виданням «Часловця» [24, арк. 32-32 зв.]. Відповідно до прохання ВПЦР до 

Білоцерківської православної парафіяльної ради про друк богослужбових 

книг, у 1920 р. були перекладені та підготовлені до публікації «Молитовник з 

співами в церкві» та «Часловець», які Церковна рада планувала надрукувати у 

кількості 10 та 5 тис. примірників відповідно [22, арк. 10]. 

Влітку 1920 р. здійснили повторний друк «Божественної Літургії» у 

київській друкарні Сіцинського у кількості 3000 екземплярів [22, арк. 3]. Проте 

остаточне видання книги загальмувалося з причини втручання більшовиків. 

Так, згідно з одним із листів ВПЦР до органів радянської влади, після друку 

релігійного тексту в друкарні Сіцинського, книги віддали київському 

палітурнику Ф. Харлампієву на зброшурування. Але він не встиг виконати 

свою роботу, оскільки всі наявні у майстерні фахівця книги, серед яких були і 

примірники богослужебника, у 1921 р. опечатали представники радянської 

влади. Відтак, 2500 книг залишилось незброшурованими, і ВПЦР просила дати 

дозвіл на зброшурування книги в іншому місці [22, арк. 4]. 

Впродовж 1919 – 1921 рр. під керівництвом перекладової комісії 

відредагували та надрукували ряд україномовних перекладів, серед яких були 

«Біблійна історія», «Книга діянь апостольських», «Літургія Іоанна 

Золотоустого», «Молитовник», «Часловець», книги тропарів та кондаків 

недільних і великих свят [201, c. 273]. 

Після офіційного заснування УАПЦ на Першому всеукраїнському 

православному церковному соборі розширилися можливості для розвитку 

видавничої справи [188, c. 96]. У червні 1923 р. у м. Києві на підставі ухвали 

Микільських Великих зборів ВПЦР створили видавництво ВПЦР [28, арк. 7]. 

Для координації його діяльності при Церковній раді утворили окремий відділ 

із трьох членів Малої ради ВПЦР та видавничу раду, до складу якої увійшли 

фахівці з перекладової комісії та науково-богослужбового відділу ВПЦР. До 
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компетенції членів відділу належало насамперед літературне та художньо-

технічне редагування церковної літератури (добір текстів для друку, їх 

вичитування, підбір шрифту, обкладинки тощо) та керування матеріально-

технічним постачанням видавничого процесу (закупівля паперу та іншої 

необхідної продукції). Члени відділу здійснювали й організаційно-правове 

забезпечення видавничої діяльності: відповідали за укладання договорів з 

авторами та друкарнями, стежили «за порушенням авторського права». До 

посадових обов’язків діячів відділу входили постійні контакти з радянською 

владою, метою яких було отримання офіційного дозволу на друк. При відділі 

створили книжкову комору, котра займалася реалізацією книг. За сприятливих 

умов в інших містах України також планувалося створити аналогічні комори. 

Гроші видавництва зберігалися на спеціальному рахунку у загальній касі 

ВПЦР в «Українбанку» та мали видаватися зі скарбниці за окремими вимогами 

відділу [28, арк. 7]. Таким чином, впродовж 1920-х рр. УАПЦ отримала змогу 

налагодити систему видання церковної літератури рідною мовою. Згідно з 

каталогом книжкової комори ВПЦР, впродовж 1920-х рр. у релігійній практиці 

автокефальні парафії використовували значну кількість україномовних 

богослужбових текстів. Так, були надруковані в друкарні «Св. Євангеліє», 

«Псалтир», «Чин Літургії св. Іоанна Золотоустого», «Чин Всенощної», 

«Часословець», «Требник. Ч. І (Тайна хрещення, шлюбу, похорон)», «Октоїх», 

«Мінея (на свята великі, середні й малі, і загальна)», «Служба в Страсний 

Четвер, П’ятницю і Суботу», «Служба Великодна», «Літія», «Акафіст Покрові 

Божої Матері», «Молитовник». Водночас на шапірографі були надруковані 

«Збірка служб Великого посту», «Служба в Страсний Понеділок, Вівторок і 

Середу», «Требник. Ч. ІІ», «Акафіст» («Збірка 1-ша», «Збірка 2-га», «Збірка 3-

тя»), «Чин Малосвятія», «Канони Св. Андрея Критського» [171, c. 212; 201, 

c. 274]. 

Поряд із публікацією перекладеної українською мовою релігійної 

літератури, ВПЦР, до якої входили переважно члени автокефальних парафій 

м. Києва, видавали різні нормативні церковні документи [175, c. 142]. Так, у 
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1920 р. ВПЦР надіслала прохання до Білоцерківської православної 

парафіяльної ради про друк «Статуту Всеукраїнської Спілки Православних 

парафій» у кількості 1 тис. примірників, «Статуту Українських парафій» у 

кількості 2 тис. примірників, «Меморандуму до Архієпископа Парфенія» у 

кількості 3 тис. примірників, «Обіжника Всеукраїнської Православної 

Церковної Ради до православної людності. Лист другий» у кількості 5 тис. 

примірників [22, арк. 10]. 

У 1921 р. були опубліковані та поширені церковним керівництвом серед 

духовенства та мирян «Ухвали Передсоборного з’їзду представників сільських 

православних парафій волостей Київської округи, що відбувся 27 – 29 березня 

н. с. 1921 року в м. Києві» [11, арк. 8-9 зв.], «Ухвали Першого Українського 

православного церковного Собору Київщини, що відбувся 22 – 26 травня 

1921 р. у м. Києві» [12, арк. 1-8 зв.; 137, c. 469-487], котрі окреслювали коло 

необхідних для вирішення внутрішньоцерковних питань, а також 

забезпечували організаційне оформлення релігійних громад м. Києва. У той 

самий час видали «Інструкцію по скликанню Всеукраїнського Православного 

Церковного Собору», котра визначала порядок обрання повітовими 

зібраннями представників на Перший всеукраїнський православний 

церковний собор і порядок його відкриття та проведення. Також була 

опублікована й «Інструкція волосним церковним радам», яка містила 

відомості про систему створення рад, окреслювала межі їх компетенції та 

порядок роботи [10, арк. 1-4 зв.; 137, c. 515-522]. У 1921 р. опублікували 

«Діяння Всеукраїнського Православного Церковного Собору в м. Києві 

14 – 30 жовтня н. с. 1921 р.», перевидання яких здійснили згодом у 1927 р. [201, 

c. 273]. Отже, вже на початку 1920-х рр. УАПЦ розпочала активну публікацію 

документів, які забезпечували структурне оформлення усіх сфер діяльності 

церкви. 

Поряд із документацією та богослужбовими книгами, керівництво 

автокефальної церкви великої уваги приділяло публікації періодичних видань. 

ВПЦР 10 березня 1920 р. подала звернення до Відділу друку й пропаганди 
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Всеукраїнського революційного комітету з проханням дати дозвіл на друк 

часопису «Українська церква». Радянська влада відмовила у публікації цього 

періодичного видання «з огляду на брак паперу» [6, арк. 16]. Відтак, впродовж 

1920 – 1922 рр. інформаційний відділ ВПЦР видавав машинописним способом 

газету «Оголошення Інформаційного бюро ВПЦР». До 25 лютого 1922 р. було 

видрукувано 38 номерів видання. Із 1921 р. розпочали випускати 

інформаційний бюлетень «Вісті Всеукраїнської православної церковної ради», 

у складі якого видавалися також і зазначені «Оголошення» [201, c. 275]. 

Видання висвітлювало різні аспекти внутрішньоцерковного життя. 

Наприклад, надруковані у «Вістях ВПЦР» за 8 жовтня 1922 р. [25, арк. 12-

15 зв.] матеріали розміщені в 11 колонках, котрі подають відомості про 

організаційні моменти діяльності УАПЦ (статті «Великі покрівські збори 

ВПЦР», «Чергові збори Малої ради»), про зміни в керівництві парафіями та 

про розвиток власне парафій на місцях (статті «Новий єпископ Української 

автокефальної православної церкви», «Український церковний визвольний 

рух на Полтавщині», «Запоріжжя»), про реформування богослужбової 

практики (статті «Удосконалення богослужіння в українській церкві», 

«Святкування роковин відновлення української церковної ієрархії», «Нові 

українські твори церковного співу»). Важливим є надрукований у «Вістях» 

«Лист, якого ВПЦР надіслала до редакції часописів», котрий закликав не 

трактувати церковний рух як політичний – таким чином керівництво УАПЦ 

наголошувало на аполітичності церкви, аби мати змогу й надалі проводити 

свою діяльність в умовах формування більшовицької релігійної політики. Про 

формальний характер «Листа» та його орієнтованість на конкретного читача в 

особі представників радянської влади свідчать і лексика та російська мова 

написання тексту, тоді як усі інші статті у цьому номері «Вістей» були 

україномовні [25, арк. 12 зв.-14 зв.]. 

Подібними за змістом були й «Вісті ВПЦР» за наступний 1923 р. [25, 

арк. 16-18 зв.]. Так, у випуску за січень – березень опублікували статтю «Про 

церковні реформи», автор якої закликав активізувати реформування зовнішніх 



122 

 

форм церковного життя (звичаїв, обрядів, одягу, порядку відправ) та переклад 

богослужбових книг українською мовою. У тому ж номері у дописах 

«Хіротонія протоієрея Володимира Самборського на єпископа Липовеччини», 

«Заснування української парафії на Деміївці», «Вісті з Чернігівщини» 

подавалася інформація про розвиток автокефального руху в м. Києві та на 

інших територіях України. Там само у статтях «Заява Київської крайцеради до 

Київського губфінвідділу в справі оподаткування патентним податком 

священнодіячів УАПЦ», «Затвердження умови на користування Софійського 

собору», «Роз’яснення Київського губліквідкому на запитання автокефаліста» 

висвітлювалися взаємовідносини УАПЦ з органами радянської влади 

м. Києва. Таким чином, офіційний друкований орган ВПЦР подавав основні 

відомості щодо функціонування церкви на місцевому київському та 

загальноукраїнському рівнях, порушував теми організаційної структури 

УАПЦ, її діяльності та взаємовідносин із радянською владою. 

Іншим прикладом періодичного видання Української автокефальної 

православної церкви слугує журнал «Церковна Правда», котрий мав на меті 

популяризацію ідей автокефалії серед вірян. У 1923 р. ВПЦР звернулася до 

Відділу друку Київського губернського відділу народної освіти з проханням 

надати дозвіл на видання журналу «Церковна Правда» [55, арк. 1]. Журнал не 

було опубліковано, проте його проект, котрий ВПЦР подала на розгляд органів 

радянської влади, є типовим прикладом друкованого видання УАПЦ. У 

пояснювальній записці до програми церковно-релігійного журналу «Церковна 

Правда» зазначалося, що журнал мав складатися із двох розділів, котрі містили 

у собі ряд підрозділів [28, арк. 6]. Перший розділ («Відділ І») містив підпункти 

«Філософія релігії», «Релігійні і церковні питання у відношенні до сучасного 

життя, філософії, науки та мистецтва» та «Життя Христової Церкви в 

минулому, сучасному й майбутньому». В статтях даних підрозділів 

передбачалося подавати інформацію з поясненням змісту релігії та її місця в 

житті людини, аналіз соціальних проблем з біблійної точки зору, матеріали з 

історії церкви. Другий розділ журналу («Відділ ІІ») мав складатися із 
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7 розділів: «Український, релігійний, церковно-визвольчий рух на Україні і 

поза її межами», «Українське церковне мистецтво: читання, співи, малювання 

і архітектура», «Праця Всеукраїнської Православної Церковної Ради як 

керуючого органу УАПЦ», «Дописи з місць», «Хроніка», «Листування з 

читачами» та «Бібліографія». У даному розділі планувалося публікувати 

інформацію про діяльність парафій УАПЦ та ВПЦР, статті про реформування 

внутрішньоцерковного життя тощо. Журнал «Церковна Правда» планувалося 

спрямувати на інформування мирян як щодо історії християнської церкви, так 

і щодо її сучасного становища в УСРР та за кордоном, причому велика увага 

приділялася саме поширенню автокефального руху. Крім цього, періодичне 

видання мало на меті інформувати населення щодо діяльності українських 

православних парафій та ВПЦР. 

Попри значну працю оновлення і розбудови внутрішньоцерковного 

життя, на початку 1920-х рр. в автокефальних парафіях м. Києва подекуди 

спостерігалися труднощі із організацією релігійної практики. Наприклад, 

віряни Старокиївської парафії 12 травня 1921 р. звернулися із листом до 

парафіяльної ради, в якому вказували на відсутність у богослужбовій практиці 

приходу «повної відправи на українській мові» [24, арк. 33]. Миряни 

зазначали, що панахиди, акафісти та молебні відправлялися 

церковнослов’янською мовою «без ніякого натхнення і урочистости». 

Прихожан також обурювало те, що причет не виконував замовлення на окремі 

молебні і панахиди, художній хор спізнювався на відправи, а за кілька днів до 

написання заяви клір Софійського собору не правив вечірню службу 

взагалі [24, арк. 33]. 

Таким чином, центром реформування внутрішньоцерковного життя 

УАПЦ став Київ. Велика увага в діяльності УАПЦ приділялася українізації 

богослужінь, формуванню масиву україномовної релігійної літератури, що 

обумовило активну перекладацьку та видавничу діяльність керівних органів 

церкви та членів київських автокефальних парафій. Впродовж 1919 – 

1930-го рр. було перекладено та надруковано значну кількість богослужбових 
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текстів, а також видано ряд нормативних документів церкви та періодичних 

видань. 

Розвиток церковної музики та співів, відродження в богослужбовій 

практиці фольклорних елементів музично-хорового мистецтва, переклад 

текстів церковних співів українською мовою стали важливим аспектом 

реформування релігійної обрядовості київськими автокефальними парафіями. 

Музично-хоровою сферою внутрішьоцерковного життя автокефальних 

парафій м. Києва керувала музично-хорова комісія (комісії церковних співів). 

Відповідно до доповіді комісії від 19 лютого 1920 р., одним із головних 

факторів, котрий сприяв урочистості богослужінь, вважали «гарно поставлені 

церковні співи» [20, арк. 5]. Саме тому ключовими завдання хорової комісії 

визначили організацію церковних хорів та об’єднання їх діяльності; розробку, 

ухвалу і видання церковно-музичного репертуару для хорів і загальних 

церковних співів; контроль за діяльністю хорів і регентів [20, арк. 5]. Комісією 

було встановлено стандартну кількість членів хорів автокефальних парафій 

м. Києва: центральний хор у складі 24 осіб та парафіяльні хори у складі 16 та 

12 осіб [20, арк. 5 зв.]. Планувалося, що усі члени хорів українських 

православних парафій м. Києва будуть складати один великий хор, який 

здійснить вивчення однакового репертуару під керівництвом регентів та 

членів комісії та потім буде поділятися на окремі частини для обслуговування 

парафій. У доповіді комісії від 19 лютого 1920 р. зазначалося, що в разі 

поширення церковного руху, «члени Київського хору можуть бути… 

командіровані для організації і керування хорами на провінції» [20, арк. 5 зв.]. 

З метою відродження церковно-співочих традицій та звичаїв перед музично-

хоровою комісією поставили завдання збору, збереження та публікації творів 

традиційного українського церковного музично-хорового мистецтва. 

Завдання розвитку загальних церковних співів передбачало включення до 

обов’язків комісії історико-канонічного обґрунтування загальних співів, 

вивчення, підготовка та публікація репертуару, організація загальних співів та 

створення відповідних курсів для дяків [20, арк. 6 зв.]. 
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Велике значення для розвитку музично-хорового мистецтва 

автокефальних парафій м. Києва мало створення нових церковних музичних 

творів. Саме у м. Києві працювали відомі українські композитори, діяльність 

яких була тісно пов’язана із національною православною церквою. 

В. Липківський у праці з історії автокефальної церкви відзначав постаті 

М. Леонтовича, К. Стеценка, П. Козицького та ін., котрі написали ряд літургій, 

кантів, колядок, панахид тощо [20, арк. 8 зв., 9, 12; 218, c. 118-119]. 

Так, М. Леонтович написав літургію до першої служби Божої у храмі 

св. Миколи і сам керував хором під час її виконання. Літургії авторства саме 

цього композитора, стверджував перший митрополит УАПЦ, стали «кращою 

оздобою українських відправ», а кант Почаївській Божій Матері «Ой, зійшла 

зоря» «краще українізував людність, ніж усякі промови» [218, c. 118]. 

Композитори, котрі писали твори для автокефальних богослужінь, дуже 

часто запозичували типові народні інтонації та наспіви, а К. Стеценко в 

авторській літургії використав пряме цитування народної пісні. Важливою 

складовою оновлення релігійної музики в автокефальних парафіях м. Києва 

стало спрощення техніки співу. Такі тенденції обумовлювалися необхідністю 

адаптації церковних співів до непрофесійного виконання народними хорами, 

котрі набули значного поширення [222, c. 94, 98]. 

Згідно з одним зі звітів, комісія церковних співів УАПЦ на чолі із 

К. Стеценком лише впродовж 1919 – 1920-го рр. зібрала ряд музичних творів 

українських авторів із метою оновлення репертуару і подальшого їх видання. 

Серед композиторів вказувалися О. Кошиць (3 твори), 

М. Леонтович (6 творів), П. Козицький (6 творів), К. Стеценко (16 творів), 

Я. Яциневич (1 твір) та П. Демуцький (1 твір) [20, арк. 12]. Задля збагачення 

музично-хорового репертуару комісія вирішила використати матеріальне 

заохочення як додатковий стимул для творчості українських композиторів. У 

1920 р. були започатковані премії за написання оголошених творів, розробку 

українського восьмиголосся, київського розспіву, за служби Божі, молебні, 

панахиди [20, арк. 7]. Комісія церковних співів також підготувала проект 
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музичного видавництва, коштом якого мала здійснюватися публікація творів 

композиторів. План розподілу доходу видавництва свідчив про 

неприбутковий характер його діяльності. Отримані з реалізації музичних робіт 

гроші повинні були використати на повернення видатків за друк, решту 

примірників планували віддавати композитору, а прибуток від їх продажу 

слугував премією за твір [20, арк. 7 зв.]. 

Впродовж 1919 – 1930-го рр. в автокефальних парафіях м. Києва діяли 

церковні хори під керівництвом Д. Копильченка, Я Гавриленка, П. Гончарова, 

С. Папа-Афасанопула, Т. Хатнюка, Ю. Красовського, Д. Ходзицького, В. Зуба, 

Шишкина, Грисевича, Левицького [7, арк. 1, 10-10 зв.; 19, арк. 26, 37 зв.; 20, 

арк. 8; 24, арк. 10; 62, арк. 12; 63, арк. 17 зв.; 69, арк. 3-3 зв.; 84, арк. 2-3]. До 

дяків автокефальних громад, поміж завдань яких було керівництво церковним 

хором, був поставлений ряд вимог, а саме: знання восьмиголосся, київського 

розспіву, церковного статуту, нотної грамоти, вміти співати та диригувати 

хором, вміти читати церковнослов’янську мову з українською фонетикою та 

проходження місячного стажування в одній із українських церков [20, арк. 

8 зв.]. Кількість співаків у хорах громад УАПЦ м. Києва могла складати від 18 

до 40 осіб [20, арк. 8-8 зв.]. Подекуди для проведення богослужінь 

автокефальні парафії м. Києва запрошували до хору співаків з інших хорів. 

Наприклад, на засіданні парафіяльної ради Старокиївської громади 11 квітня 

1921 р. ухвалили запросити до складу хору трьох співаків на літургії 

Передосвячених дарів і суботи п’ятого і шостого тижня Великого посту, а 

також на страсний тиждень [24, арк. 10]. На організаційному зібранні 

парафіяльної ради Пріорської парафії м. Києва при храмі св. Покрови 11 

жовтня 1927 р. вирішили для проведення храмового свята 14 жовтня 

доповнити хор новими співаками [63, арк. 16]. До стандартного репертуару 

хорів автокефальних парафій входили твори О. Кошиця, М. Леонтовича, 

М. Лисенка, П. Козицького, К. Стеценка, Я. Яциневича, П. Демуцького та 

ін. [20, арк. 8 зв.-9]. 
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Попри значну увагу до розвитку музично-хорового мистецтва, у 

релігійних громад УАПЦ м. Києва подекуди виникали труднощі із 

організацією музично-хорового супроводу богослужінь. Так, представники 

Подільської парафії при соборі св. Апостола Андрія Первозванного у листі до 

ВПЦР від 2 липня 1920 р. констатували, що «справа з хором при… парафії 

цілком розладилась» та просили перевести частину хору Софійського собору 

на постійне місце праці до Андріївського собору [7, арк. 1-1 зв.]. Зі змісту 

листа випливає, що водночас церковна музика і співи у богослужбовій 

діяльності Старокиївської парафії були налагоджені краще, оскільки хором 

Софійського собору керували два диригенти. У Солом’янській парафії у 

1927 р., відповідно до протоколу засідання загальних зборів від 18 вересня, 

художній хор не функціонував за браком коштів, тому музично-хоровий 

супровід служб планувалося забезпечити завдяки створенню народного 

хору [65, арк. 4]. 

Отже, значна увага в оновленні богослужбової діяльності приділялася 

музично-хоровому мистецтву. Відновлювалися давні українські церковні 

музичні традиції, активно здійснювалася українізація співів та залучення вірян 

до діяльності хорів. 

Властивою рисою обрядовості київських автокефальних парафій було 

вдосконалення вже існуючих служб та відродження давніх церковних 

традицій, створення авторських версій богослужінь і впровадження нових 

релігійних свят [187, c. 16]. Українські православні громади м. Києва 

вшановували роковини від народження чи смерті видатних діячів української 

культури. Так, згідно з протоколом загальних зборів членів Старокиївської 

парафії від 3 серпня 1919 р., у столітні роковини народження письменника 

П. Куліша 9 серпня 1919 р. у Софійському соборі планувалося провести 

урочисту панахиду [19, арк. 24 зв.]. Відповідно до протоколу засідання ради 

Старокиївської парафії від 5 серпня 1919 р., повідомлення про проведення 

відправи планувалося опублікувати у друкованих виданнях «Вісті», 

«Боротьба» та «Червоний стяг» [19, арк. 25]. На 3 вересня в релігійній практиці 
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автокефальних парафій було встановлено молитовний спомин за гетьманом 

І. Мазепою [193, c. 151]. 

Важливу роль у справі українізації церковного життя мала постать 

Тараса Шевченка [238, c. 343]. У київських автокефальних парафіях було 

запроваджено відзначення роковин смерті Т. Шевченка, котре припадало на 

11 березня. Так, у 1920 р. програма заходів включала в себе проведення 

10 березня в усіх храмах м. Києва всеношної служби, а 11 березня – 

заупокійної літургії по Т. Шевченку в соборі св. Софії та проведення загальної 

урочистої панахиди за участі причету всіх храмів українських парафій [9, 

арк. 4-4 зв.]. Під час здійснення панахиди керівництво «з’єднаним хором із 

хорів всіх українських парафій, національного хору і Дніпросоюзу» 

відводилося композитору К. Стеценку [9, арк. 4 зв.]. Схожою за змістом була 

програма відзначення шевченківських роковин у 1922 р. Так, 10 березня 

1922 р. у всіх автокефальних храмах м. Києва відбувалася «всеношна з літією 

і полієлеєм», 11 березня – літургія (о 9-й ранку – у Софійському соборі, о 8-й 

ранку – в інших церквах), панахида у всіх автокефальних храмах. Панахиду в 

соборі св. Софії планували організувати за участю всіх членів причетів 

українських парафій та «всього присутнього в Києві українського 

духівництва» [17, арк. 8]. Крім цього, на урочистому заупокійному 

богослужінні у Софійському соборі анонсувався хоровий супровід та музичне 

оформлення авторства К. Стеценка. 

У 1926 р. за ініціативи члена Старокиївської парафії та благовісника 

УАПЦ В. Чехівського у день десятиріччя смерті І. Франка у Софійському 

соборі провели урочисту панахиду за письменником, який «своєю творчою 

працею дав позитивні для всієї церкви плоди релігійної поезії» [85, арк. 8]. 

Члени автокефальних парафій м. Києва звертали увагу на вдосконалення 

навіть незначних деталей в ході здійснення богослужінь. Так, вірянин 

Солом’янської парафій П. Степаненко звернувся у 1927 р. до парафіяльної 

ради із заявою про зміну деяких елементів служби: щоб диякон перед 

проголошенням слів «Голови ваші вклоніть перед Господом» повертався 
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обличчям до громади вірних; щоб апостольське читання здійснювалося з 

амвону «лицем до церкви» (тобто до вірян) і «на розказ», а не на розспів; 

відродити вживання під час літургії заклику диякона «Браття, хто упав духом, 

втратив віру…» та читання молитов «часів» на крилосі й також обличчям «на 

середину церкви» [65, арк. 3]. Заяву П. Степаненка ухвалили передати до 

розгляду на засідання уповноважених членів парафії [65, арк. 4]. 

Член Старокиївської парафії В. Липківський склав для першої неділі 

посту молебень про єднання церков, оновив текст різдвяної відправи тощо. 

Вірянин автокефальної громади при св. Софії В. Чехівський методом 

компіляції біблійних уривків написав дві проповідницькі відправи – «Службу 

визволення» та «Слово Хресне» [218, c. 117]. За твердженням В. Липківського, 

ці служби декілька раз відбувалися в Софійському соборі та справляли 

позитивне враження на парафіян [218, c. 118]. Про особливості проведення 

«Служби визволення» повідомлялося в одному із випусків більшовицького 

антирелігійного друкованого видання «Безвірник», а також у внутрішній 

документації партійних органів влади. Так, «Служба визволення», котра 

відбулася 30 серпня 1925 р., полягала у театралізованому оформленні 

богослужіння. Серед храму встановили «бутафорську скелю» із сухою 

вербою, овечою шкірою та іншим реквізитом на ній, і вся служба 

супроводжувалася «світловими ефектами» [80, арк. 3]. Священики разом із 

вірянами простягали руки догори та вигукували «бачу його… бачу його…», а 

хор урочисто відповідав «йде, йде, йде…», маючи на увазі визволення душ 

вірян Ісусом Христом [80, арк. 3; 122, c. 5]. 

В. Липківський описував новий вид церковної служби, заснований 

священиком Старокиївської парафії Ю. Красицьким – «художні 

відправи» [218, c. 120]. Так, на кожне релігійне свято священик добирав одяг 

та певні рухи для учасників богослужіння, а також оздоблював храм 

відповідно до тематики урочистостей [179, c. 39]. Наприклад, на Різдво він 

влаштовував вертеп у вигляді селянської хати з кутею на столі, хлівом, яслами, 

подвір’ям і криницею. На Страсний тиждень і Великдень він «утворював 
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Голгофу, гроб Христов, Воскресіння». На свято Успіння священик утворював 

Гефсиманську печеру з гробом Богородиці, а на Введення – повну копію 

єврейського храму. Ю. Красицький приділяв значну увагу прикрашання храму 

на релігійні свята. В. Липківський зазначав, що художня оздоба храму на 

Великдень, Зелені свята та другу Пречисту (храмове свято) «вся була 

надзвичайна» [218, c. 120]. Священик створював і цілком нові обряди «згідно 

свойому художньому натхненню». Так, на свято Чесного Хреста за його 

вказівками встановлювали великий дерев’яний хрест, оздоблений «квітами, 

електрикою», на всенощній під Різдво проводив свячення куті та подорож 

волхвів всередині храму, на прощену вечірню службу перед великим постом – 

урочисте несення хреста, на Вознесіння – ходу з плащаницею на всенощній 

[218, c. 120-121]. Ю. Красицький також художньо прикрашав панахиду на 

Шевченківське свято, проводив урочисте освячення дарів на плащаниці в 

церкві на Страсну п’ятницю, на мощах священномученика Макарія 1 травня і 

обнесення плащаниці на Успіння [218, c.121], очолював комісію 

Старокиївської парафії із прикрашання храму на свята, зокрема, на Різдво [14, 

арк. 2 зв.]. За зразком художнього оформлення богослужінь у Старокиївській 

парафії «всі українські парафії м. Києва робили в себе і вертепи, і голгофи», а 

згодом цей звичай поширився також в інших автокефальних релігійних 

громадах поза Києвом та навіть серед парафій РПЦ [218, c. 121]. 

Реформування релігійної обрядовості на національних засадах 

передбачало також відродження давніх церковних традицій у діяльності 

парафій. Так, у листуванні представників церкви із органами радянської влади 

навесні 1925 р. зазначалося, що київські автокефальні громади подали до 

місцевих органів влади заяви на проведення хресної ходи із вербою, що було 

«дійсно старовинним українським звичаєм» та довгий час практикувалося 

національними православними церквами м. Києва [58, арк. 138]. У листі до 

Київського губерніального відділу культів у квітні 1925 р. представники 

церкви наголошували на історичній обґрунтованості проведення хресної ходи 

із вербою. Церковні діячі зазначали, що ця традиція була знищена «по 
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непорозумінню» як неправославна, разом із українською мовою, після 

заволодіння московською патріархією українською церквою, а відновив її у 

церковному вжитку ще Петро Могила [58, арк. 140]. Проведення 

«традиційного хресного походу» на свято св. Володимира 28 липня 1925 р. 

згадувалося і в заяві уповноважених восьми парафій УАПЦ м. Києва до 

державного прокурора УСРР [58, арк. 77]. Аналогічну хресну ходу для 

освячення води на день пам’яті князя Володимира планувалося провести у 

м. Києві у 1928 р. [72, арк. 5]. 

Для внутрішньоцерковного життя київських автокефальних парафій 

було характерним проведення урочистих відправ та заснування нових 

релігійних свят, пов’язаних із визначними подіями і постатями в українській 

історії чи в історії автокефального руху. Відповідно до протоколу загальних 

зборів членів Старокиївської парафії від 3 серпня 1919 р., 10 серпня 1919 р. у 

Софійському соборі планувалося провести урочистий молебен з приводу 

обрання постійного причету до українських храмів, на який запрошувалося 

«все українське духівництво м. Київа» [19, арк. 24 зв.]. В оголошенні ради 

Старокиївської парафії до вірян м. Києва молебен за участі усього духовенства 

розглядався як «урочиста подяка Господу Богу» за можливість здійснювати 

богослужіння рідною мовою та вільно обирати до храмів членів причету [19, 

арк. 27]. У протоколі засідання ради Старокиївської парафії від 5 серпня 1919 

р. вказувалася ще одна причина проведення молебню, а саме «здійснення мети 

українського громадянства – відновлення української церкви» [19, арк. 25]. 

Відтак, утворення автокефальних парафій у м. Києві фактично 

прирівнювалося до відродження національної православної церкви. 

У богослужбовій діяльності автокефальних парафій м. Києва існувала 

практика читання молитви за Україну. Зокрема, відповідно до протоколу 

засідання парафіяльної ради Старокиївської парафії від 11 квітня 1921 р., 

перед духовенством ставилося завдання піклуватися про урочистість та 

«релігійне надхнення» читання молитви [24, арк. 10]. 
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У свято св. Миколи, котре припадало на 9 (22) травня, стали вкладати 

інший зміст. Саме 9 травня 1919 р. у новоствореній автокефальній парафії при 

соборі св. Миколи у м. Києві здійснили перше богослужіння [24, арк. 30-31; 

218, c. 25-26]. Так, 9 (22) травня 1920 р. для відзначення роковин першої 

української відправи у Миколаївському соборі влаштували урочисту церковну 

ходу до собору з усіх автокефальних храмів м. Києва [6, арк. 25]. 

Після Першого всеукраїнського православного церковного собору 

запровадили святкування «Другої Покрови», котра була присвячена пам’яті 

утворення вищої ієрархії УАПЦ [218, c. 117]. У «Вістях ВПЦР» від 8 жовтня 

1922 р. зазначалося, що перші роковини заснування української ієрархії мали 

відзначатися під час Великих Покровських зборів ВПЦР. Святкування 

планували розпочати урочистою відправою всенощної напередодні свята за 

участю митрополита та усього автокефального єпископату і духовенства 

м. Києва. У день свята планували провести ранню та пізню урочисті літургії з 

обходженням храму, а о сьомій годині вечора у соборі св. Софії мало відбутися 

«повечірря українських духовних співів, читання і проповідування». 

Зазначалося, що програму повечір’я виробила спеціальна комісія із членів 

ВПЦР і причет Софійського собору, а диригент собору П. Гончаров підготував 

для свята нові духовні твори [25, арк. 15-15 зв.]. В одному зі звернень ВПЦР 

до парафій м. Києва за 1928 р. була зафіксована схожа програма урочистостей. 

Так, власне свято відродження ієрархії УАПЦ припадало на 23 жовтня. 

Напередодні, 22 жовтня, о 18-й годині планувалося провести урочисту 

всеношну службу в Софійському соборі як центральному храмі УАПЦ. На 

наступний день о 9-й годині ранку було заплановано здійснити літургію за 

участю всіх єпископів і священиків київських автокефальних парафій [71, 

арк. 3-6]. 

Київські автокефальні парафії відзначали річниці й інших важливих для 

УАПЦ подій. Так, 4 листопада 1928 р. планувалося провести молебень з 

приводу роковин інтронізації митрополита М. Борецького, про що свідчать 
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запрошення до архієпископа Н. Шараївського, священика П. Тарнавського та 

до причетів усіх громад УАПЦ м. Києва. [71, арк. 7-9]. 

Таким чином, реформування внутрішньоцерковного життя київськими 

автокефальними парафіями мало на меті оновлення церкви з урахуванням 

українських релігійних традицій та суспільно-культурних реалій першої 

третини ХХ ст. Водночас на оновлення церковного життя негативно вплинули 

заходи органів радянської влади, засновані на прагненні поставити під 

контроль діяльність автокефальних парафій, а також труднощі у фінансуванні 

роботи релігійних громад УАПЦ м. Києва. 

Отже, київські автокефальні парафії стали на чолі реформування 

церковного життя, що потребувало значних коштів та майнових ресурсів, тоді 

як матеріальне становище Української автокефальної православної церкви 

впродовж 1920-х рр. було складним. На рівень забезпечення діяльності УАПЦ 

вплинула загальна соціально-економічна криза та більшовицька релігійна 

політика. Діяльність церкви забезпечувалася коштами, отриманими 

переважно від членських внесків, пожертв від парафій та приватних осіб. 

Реформування внутрішньоцерковного життя входило до першочергових 

завдань автокефальних парафій м. Києва та їх керівних органів. 

Запровадження української мови у церкві актуалізувало завдання перекладу 

релігійної літератури та видавничої діяльності. Українські православні 

громади м. Києва запровадили нові релігійні свята та обряди («Друга 

Покрова», вшанування Т. Шевченка та інших відомих постатей в українській 

історії та культурі, «художні відправи» Ю. Красицького, відправи 

В. Чехівського «Служба визволення» і «Слово Хресне» тощо). У 

богослужбовій практиці київських автокефальних парафій спостерігалося 

відродження українських традицій (наприклад, влаштування традиційної 

хресної ходи) та реформування церковної музики та співів (звернення до 

традицій української церковної музики, розвиток художніх хорів тощо). В 

цілому заходи із оновлення внутрішньоцерковного життя київськими 

автокефальними парафіями мали успіх, однак суттєво на діяльність УАПЦ у 
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м. Києві вплинули заходи органів радянської влади, спрямовані на 

встановлення контролю над церквою, а також нестабільне матеріальне 

становище релігійних громад. 
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Розділ 4. Ставлення партійно-державної влади до діяльності УАПЦ у 

Києві 

4.1. Економічні та адміністративні засоби впливу радянської влади на 

діяльність УАПЦ у м. Києві 

Контроль та регулювання поширення автокефального руху з боку 

органів партійно-державної влади здійснювалося за допомогою економічного 

та адміністративного засобів впливу. Економічний чинник полягав перш за все 

у впливі на матеріальне становище УАПЦ, автокефальних громад м. Києва та 

церковних діячів. Адміністративні заходи передбачали обмеження діяльності 

УАПЦ у м. Києві органами радянської влади на основі формальних підстав в 

рамках чинного законодавства. 

Здійснена більшовиками після захоплення влади в Україні 

націоналізація церковного майна першопочатково позитивно вплинула на 

діяльність УАПЦ. Автокефальні громади отримали можливість взяти у 

користування будівлі та цінності, вилучені із власності РПЦ, а відтак створити 

матеріальну базу для своєї діяльності [199, c. 18; 242, c. 128]. Так, за рішенням 

місцевих органів радянської влади впродовж 1919 р. на підставі декрету «Про 

відокремлення церкви від держави і школи від церкви» українським 

православним парафіям м. Києва передали у користування Софійський собор 

з теплою церквою при ньому, Миколаївський собор, церкву св. Апостола 

Андрія Первозванного, церкву св. Пророка Іллі, Петропавлівську та Троїцьку 

церкви [6, арк. 2, 31]. 

На початку 1920-х рр. в рамках кампанії боротьби із голодом більшовики 

стали вилучати в автокефальних громад м. Києва церковне майно та 

цінності [176, c. 63]. Вище керівництво та члени УАПЦ опікувалися 

проблемами подолання наслідків голоду та не протидіяли реалізації 

конфіскаційної кампанії. Зокрема, учасники Першого всеукраїнського 

православного церковного собору ухвалили створити комісію допомоги 

голодним при ВПЦР та аналогічні комісії на місцях з терміном діяльності на 

7-8 місяців, встановити збір коштів у всіх українських церквах та висунули 
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пропозицію українським православним парафіям організувати за потребою 

утримання голодних дітей [105, c. 31-32]. 

Керівництво УАПЦ підтримувало заходи із боротьби із голодом, про що 

повідомляла безпосередньо радянська преса. У «Пролетарській 

правді» («Пролетарской правде») від 22 березня 1922 р. подавалася розмова 

працівника газети з В. Липківським. Зазначалося, що митрополит УАПЦ 

вважав за необхідне вжити заходів для полегшення становища голодуючих та 

підтримував кампанію із вилучення церковних цінностей, а також повідомляв 

про організацію в парафіях УАПЦ, зокрема, в київських автокефальних 

громадах, пожертв на користь голодуючих грошима та натурою з подальшою 

їх передачею органам місцевої влади [113, c. 1]. У наступному випуску 

«Пролетарської правди» від 23 березня 1922 р. була надрукована відозва 

ВПЦР із закликом про допомогу голодуючим [112, c. 2]. Незабаром теза про 

схвальне ставлення В. Липківського до вилучення церковного майна та 

цінностей була підтверджена у статті «Пролетарської правди» від 30 березня 

1922 р., в якій описувалася зустріч 28 березня митрополита із представниками 

радянської влади [119, c. 2]. 

У «Вістях ВУЦВК» від 7 квітня 1922 р. зазначалося, що член 

автокефальної парафії при св. Софії та голова ВПЦР М. Мороз у розмові із 

представниками преси заявив про підтримку з боку УАПЦ кампанії із 

вилучення церковних цінностей [88, c. 3]. Так, 2 квітня 1922 р. у Софійському 

соборі відбулися збори парафіян під керівництвом М. Мороза. Учасники 

зібрання ухвалили вжити максимальних заходів для поширення серед 

українських вірян виданої ВПЦР відозви про допомогу голодним і підтримати 

урядові установи у вилученні усіх церковних скарбів, котрі не мали художньої 

та історичної цінності [88, c. 3]. Пізніше на засіданні 4 квітня 1922 р. комісія 

допомоги голодним при ВПЦР підтримала організацію «Тижня Червоного 

Хреста» та постановила провести у кожній автокефальній парафії м. Києва збір 

коштів та продуктів для допомоги голодним [16, арк. 5-5 зв.]. 
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Незважаючи на допомогу з боку УАПЦ у подоланні наслідків голоду, 

органи радянської влади активно здійснювали конфіскаційні заходи, часто 

нехтуючи економічною доцільністю або пам’яткоохоронними 

рекомендаціями. Органи радянської влади вилучали церковне майно та 

цінності у київських автокефальних храмах. У «Вістях ВУЦВК» за 9 квітня 

1922 р. у статті «Церковні скарби – голодним» повідомлялося про успіхи 

кампанії на території України. Зокрема, зазначалося, що у м. Києві «жваво 

відбувається праця вилучення церковних скарбів», а конфіскаційні заходи 

проводилися у храмових будівлях християнських конфесій та інших 

релігійних культів [161, c. 3]. Наприклад, у пресі зазначалося, що 9 квітня 

1922 р. із Софійського собору при Старокиївській парафії було взято два 

хрести, панагію із коштовним камінням, срібні речі, перлини та золоту чашу – 

подарунок князя Г. Потьомкіна [198, c. 153]. 

Вилучення церковних цінностей часто здійснювалося із порушенням 

пам’яткоохоронних актів та інструкцій. Так, 10 квітня 1922 р. протиправним 

чином із ризниці Софійського собору реквізували золоту чашу із фініфтями, 

датовану XVIII ст. [226, c. 137]. Під час вилучення речей із Софії Київської 

була знищена цінна збірка речей, а саме коштовні облачення, панікадила, 

окуття з престолів тощо. Деякі втрачені предмети датувалися XV ст. та мали 

високу художню й історичну цінність. Окрім цього, комісія із вилучення 

церковних цінностей реквізувала також і майно з утвореного у 1919 р. 

Всеукраїнського історичного музею релігійного культу при Софії 

Київській [19, арк. 2], що було прямим порушенням інструкції ВУЦВК [226, c. 

141]. Конфіскація церковного майна собору св. Софії проводилася у той час, 

коли не функціонувала спеціальна комісія з охорони та вивчення 

пам’ятки [198, c. 153]. У випуску «Пролетарської правди» від 23 квітня 1922 р. 

зазначалося, що за 20 днів діяльності органів радянської влади із вилучення 

церковного майна та цінностей з «трьох найбільш багатих храмів» м. Києва – 

Софійського собору, Михайлівського монастиря та Києво-Печерської лаври – 
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було зібрано 1 пуд 31 фунт золота, 751 карат діамантів, 7 фунтів перлин і 42 

пуди срібла [162, c. 1]. 

Внаслідок роботи Губернської комісії із вилучення церковних цінностей 

станом на травень 1922 р. у м. Києві зібрали 2 пуди золота, 1 160 карат 

діамантів і 82 пуди срібла [149, c. 2]. Станом на 24 червня 1922 р. усього на 

території України було зібрано 3 пуди 2 фунти 28 золотників золота, 

2850 пудів 30 фунтів 5 золотників срібла, а також велику кількість коштовного 

каміння та інших цінних речей. За кількістю вилученого майна Київська 

губернія посідала одне із чільних місць в Україні [228, c. 115]. Завершили 

кампанію наприкінці липня 1922 р. Держава отримала 3 пуди, 3 фунти і 

75 золотників золота, понад 3105 пудів срібла, 125 крб. золотом, 8615 крб. 

сріблом, 858 діамантів та інші дорогоцінні каміння і метали. Отримані 

церковні багатства оцінили сумою понад 834 тис. крб. золотом [97, c. 15]. 

Отже, вилучення церковного майна та цінностей у першій половині 

1920-х рр. обґрунтовувалася необхідністю отримання фінансових ресурсів для 

боротьби із голодом, який охопив південні й південні-східні райони УСРР та 

ін. Формальний привід використовувався більшовиками задля послаблення 

матеріального становища церкви, в тому числі і УАПЦ. 

З метою послаблення економічної основи діяльності парафій УАПЦ у 

м. Києві більшовики також використовували матеріальні зобов’язання 

релігійних громад. Сплата грошей державі за користування храмом, за 

страхування чи фінансування ремонтних робіт культової будівлі входили до 

обов’язків парафій відповідно до укладених з органами радянської влади 

договорів, проте виконання зобов’язань часто ставило київські автокефальні 

громади у скрутне матеріальне становище. Окрім цього, парафії повинні були 

отримати дозвіл від місцевих органів радянської влади безпосередньо на 

здійснення ремонту храмової будівлі [66, арк. 2]. Наприклад, місцеві органи 

радянської влади зобов’язали Старокиївську парафію здійснювати ремонтні 

роботи Софійського собору, що значно вплинуло на її матеріальне 

становище [199, c. 19]. Відповідно до касової прибутково-видаткової книги 
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Старокиївської парафії, лише з 1 серпня 1924 р. по 1 січня 1925 р. на ремонт 

храму витратили 901 крб. 20 коп., тоді як загальна сума видатків за вказані 

п’ять місяців становила 5734 крб. 30 коп. [84, арк. 2-16]. У 1926 р. робили 

окремий тарілковий збір пожертв по автокефальних парафіях на ремонт Софії 

Київської, оскільки Старокиївська парафія не мала коштів для здійснення 

необхідних масштабних ремонтних робіт [146, c. 35-38]. На засіданні президії 

парафіяльної ради Святошинської громади УАПЦ 17 липня 1927 р. ухвалили 

організувати окремий збір пожертв на ремонт храму [69, арк. 2-2 зв.]. 

Попри значний внесок у збереження св. Софії, саме Старокиївську 

парафію згодом звинуватили у неналежному утриманні стану собору. У 

«Доповідній записці в справі реставрації пам’яток культури по м. Києву» 

київського обласного інспектора охорони пам’яток культури К. Антиповича 

причиною руйнування Софійської пам’ятки була названа «злочинна 

безгосподарність релігійної громади» [83, арк. 16]. 

Автокефальні парафії м. Києва були зобов’язані сплачувати державі 

різноманітні грошові збори. Наприклад, з 1 серпня 1924 р. по 1 січня 1925 р. 

Старокиївська парафія здійснювала видатки на виплату місцевим органам 

влади гербового збору у сумі 2 крб. 5 коп. за заяву, за дозвіл на збори та ін. [84, 

арк. 3, 9, 14], 2 крб. 50 коп. за реєстрацію статуту [84, арк. 15]. Впродовж 

1926 р. Старокиївська парафія також неодноразово витрачала кошти на 

гербовий збір (2 крб.) [84, арк. 59, 75, 93]. Зважаючи на те, що взаємовідносини 

з органами радянської влади передбачали часту сплату гербового збору за 

заяви, дозволи та ін., ці витрати також впливали на матеріальне становище 

приходу. Значні кошти парафія витрачала на сплату різних податків. Лише у 

січні 1926 р. громада при св. Софії витратила 124 крб. 56 коп. на сплату 

державного податку, а у березні – 64 крб. 56 коп. на оплату державного 

податку і ренти [84, арк. 59, 67]. Автокефальні парафії були зобов’язані 

сплачувати податок державі за продаж у межах храмової будівлі продукції, 

котра використовується для проведення обрядів релігійного культу. 
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Наприклад, у 1929 р. промисловий податок за продаж свічок стягувався у 

розмірі 6,35% від валового прибутку [62, арк. 10]. 

Церковні діячі неодноразово зверталися до органів радянської влади з 

проханням переглянути реалізацію податкової політики щодо 

священнослужителів УАПЦ у м. Києві. Зокрема, ВПЦР надіслала 23 червня 

1925 р. до Київського губернського фінансового відділу клопотання про 

звільнення від основного оподаткування прибутковим податком 

священнослужителів УАПЦ м. Києва у зв’язку з тим, що їх місячне утримання 

не перевищувало 30-40 крб. [58, арк. 38], а відтак вони не мали змоги 

сплачувати податковий збір. Київський губфінвідділ постановою від 4 липня 

1925 р. ухвалив залишити клопотання Всеукраїнської православної церковної 

ради без задоволення [58, арк. 37, 38]. Незабаром Церковна рада звернулася до 

органів радянської влади із повторним клопотанням. Так, у листі ВПЦР до 

Народного комісаріату фінансів (НКФ) УСРР від 18 липня 1925 р. зазначалося, 

що ухвалений 17 квітня 1925 р. НКФ та НКВС обіжник у справі оподаткування 

служителів культу і релігійних громад, що користуються релігійними 

будинками, котрий мав на меті «уникнути непосильного обкладення 

податками», не реалізується відповідним чином [58, арк. 36]. Фінансові органи 

розіслали священикам автокефальних громад м. Києва сповіщення про 

виплату прибутково-майнового податку в розмірі 13 крб. 75 коп., підрахунок 

якого суперечив, на думку ВПЦР, обіжникові [58, арк. 36 зв.]. Окрім цього, 

збір фактично сплачувала автокефальна громада, тоді як сума щомісячної 

допомоги священикам УАПЦ м. Києва була мізерною – 30-40 крб. на місяць. 

Відтак, попри задеклароване реформування податкових заходів більшовиків 

щодо церкви, реально членів кліру автокефальних парафій м. Києва 

продовжували обкладати невідповідним прибуткам податками. 

Задля обмеження діяльності Української автокефальної православної 

церкви більшовики часто використовували конфлікт інтересів між 

автокефальними парафіями та громадами інших православних течій, 

застосовуючи важелі адміністративного впливу. Відповідно до тексту огляду 
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діяльності окружних ліквідаційних комісій за 1923 р., подібне явище 

характеризувалося терміном «боротьба угруповань» [78, арк. 43]. Згідно з 

внутрішніми розпорядженнями Антирелігійної комісії при ЦК КП(б)У, 

діяльність представників радянської влади мала засновуватися на «строго 

законних підставах і проводитися обережно і вміло», щоб не виникало 

враження про надання преференцій певній громаді [78, арк. 43]. Так, у плани 

роботи Київської окружної ліквідаційної комісії на квітень – травень 1923 р. 

входило завдання за наявності збігу майнових інтересів «автокефалістів і 

екзархістів» (УАПЦ та РПЦ) здійснювати передачу храмів у спільне 

користування [78, арк. 43]. Фактично подібні методи більшовики почали 

застосовувати одразу після захоплення влади в Україні. Наприклад, на початку 

1920-х рр. київські органи радянської влади надали Київський єпархіальний 

свічковий завод у користування УАПЦ та РПЦ. Зі змісту листа ВПЦР до 

комісара церковних справ м. Києва і Київщини (1920 р.) стає зрозуміло, що 

прибутки зі спільного використання церквами свічкового заводу 

розподілялися не на користь УАПЦ. До того ж, діячі ВПЦР мали менше 

повноважень в управлінні заводом, ніж представники РПЦ, що також 

негативно впливало на розподіл економічних прибутків [6, арк. 23]. Так само 

виникали проблеми у розподілі майна з приміщення Єпархіальної ради у 

м. Києві, котрим у 1920 р. спільно користувалися українська та російська 

православні церкви [6, арк. 39]. 

У заяві ВПЦР до Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС) УСРР 

від 12 травня 1925 р. повідомлялося про «тенденційно-вороже відношення» 

радянської влади до УАПЦ у контексті розподілу церковних будівель м. Києва 

поміж православними громадами [58, арк. 20 зв.]. Церковна рада вказувала, що 

наказом Київського губернського відділу культів Іллінську церкву при 

Либідській автокефальній громаді м. Києва було надано у спільне 

користування парафії УАПЦ та «общині московсько-слав’янської патріаршої 

церкви», котру позбавили права користуватися храмом Іоанна Золотоустого у 

грудні 1924 р. внаслідок передачі храму синодальній громаді. ВПЦР зазначала, 
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що об’єктивних передумов для ухвали рішення не було, оскільки українська 

православна парафія при храмі св. Іллі не порушувала умов договору 

користування церковною будівлею, а громада РПЦ могла використовувати 

сусідні храми «московсько-слав’янської церкви» [58, арк. 20-20 зв.]. 

Відповідно, вище церковне керівництво висловило прохання повернути храм 

св. Іллі у повне користування автокефальній парафії [58, арк. 21 зв.]. 

Аналогічним чином у 1925 р. в автокефальної парафії м. Києва відібрали 

Андріївський собор та передали його в користування синодальній громаді [58, 

арк. 76 а; 212, c. 49]. У 1927 р. храмом св. Покрови разом з іншою конфесією 

користувалася Пріорська парафія УАПЦ. Члени громади, відповідно до 

протоколу засідання парафіяльної ради від 26 червня 1927 р., обговорювали 

можливість «цілковитої передачі храму» автокефальній парафії [63, арк. 5, 7]. 

Впродовж 1920-х рр. Труханівська автокефальна парафія також користувалася 

храмом спільно із громадою РПЦ. Відповідно до протоколу загальних зборів 

Труханівської парафії від 9 жовтня 1927 р., спільне користування храмом 

«проходило в нормальних умовах», проте члени громади спостерігали з боку 

вірян РПЦ «недоброзичливе відношення» [68, арк. 6]. 

Органи радянської влади у питанні передачі церковної будівлі певній 

православній громаді подекуди ухвалювали рішення і на користь УАПЦ. Так, 

у 1927 р. НКВС передав Миколаївський собор Покровського монастиря 

м. Києва у повне користування автокефальній парафії. Причиною передачі 

стало те, що синодальна громада, яка користувалася храмом раніше, не 

виконувала зобов’язань угоди на користування собором (не здійснювала 

ремонтні роботи тощо). Окрім цього, партійно-державна влада зауважила 

«незначну кількість» членів синодального приходу, тоді як українська 

православна парафія мала у своєму складі до 350 вірян. Відповідно до листа 

Адмінвідділу НКВС до Київського окрадмінвідділу, передача церковної 

будівлі могла бути здійснена за умови письмової відмови синодального 

об’єднання від користування собором та виконання пов’язаних із цим 

обов’язків [2, арк. 8]. 
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Легальна діяльність автокефальних парафій м. Києва залежала від їх 

реєстрації органами місцевої радянської влади. Відповідне посвідчення 

видавав відділ управління Київського губерніального революційного комітету 

після включення приходу у перелік релігійних громад [4, арк. 7-8]. Більшовики 

використовували залежне від органів влади становище УАПЦ задля контролю 

та обмеження діяльності церкви. Наприклад, 21 лютого 1920 р. відділ 

управління Київського губерніального революційного комітету надіслав лист 

до церковного керівництва з пропозицією терміново дати розпорядження усім 

автокефальним парафіям надати губернському відділу запису актів 

громадянського стану метричні книги. У разі невиконання вимоги, відділ 

управління попереджав про можливість застосування «репресивних заходів» 

щодо церкви [6, арк. 12]. 

Діячі УАПЦ були змушені просити дозволу в органів партійно-

державної влади на скликання зборів або погоджувати дії у ході цих зборів. 

Наприклад, в «Інструкціях Всеукраїнської Православної Церковної Ради» 

щодо скликання Першого всеукраїнського православного церковного собору 

обумовлювалося, що собор мав скликатися «з відому і за згодою належньої 

влади» [137, c. 515]. Парафіяльні зібрання для обрання представників на 

повітові збори також мали функціонувати з дозволу місцевих органів 

радянської влади, а «правдивість уповноважень» представників на повітове 

передсборне зібрання мала засвідчити місцева сільська чи волосна влада [137, 

c. 516]. Для проведення чергових парафіяльних зборів релігійні громади також 

мали отримати дозвіл партійно-державної влади. Наприклад, для скликання 

загальних зборів членів громади 9 жовтня 1927 р. Старокиївська парафія при 

св. Софії попередньо узгодила захід із місцевими органами радянської влади, 

отримавши дозвіл на збори від Окрадмінвідділу із попереднім зазначенням 

кола питань, котрі мали обговорюватися [70, арк. 3]. Аналогічний дозвіл на 

проведення зібрання 9 жовтня 1927 р. отримала від Окрадмінвідділу 

Солом’янська парафія м. Києва [65, арк. 9]. Протоколи зібрань також згодом 

переглядалися представниками влади. Так, 8 жовтня 1927 р. Окрадмінвідділ 
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після розгляду протоколу загальних зборів Солом’янської парафії від 

18 вересня 1927 р. анулював документ внаслідок відсутності належного 

кількості осіб для кворуму [65, арк. 10]. 

Впродовж 1920-х рр. Церковна рада неодноразово надсилала до НКВС 

УСРР прохання надати дозвіл на скликання зборів ВПЦР [58, арк. 14-14 зв., 

51, 52.]. Органи радянської влади часто відмовляли вищому керівництву 

УАПЦ з політичних міркувань, надаючи формальні обґрунтування негативної 

відповіді. Наприклад, у зверненні ВПЦР до НКВС за листопад 1925 р. 

зазначалося, що у 1924 р. з двох Великих зборів Церковної ради більшовики 

дозволили провести лише Великі Микільські збори у травні. У 1925 р. 

радянська влада відмовила ВПЦР у проведенні як травневих Микільських, так 

і жовтневих Покровських Великих зборів [58, арк. 52]. 

Про адміністративний тиск з боку органів місцевої партійно-державної 

влади зазначалося і в заяві уповноважених восьми парафій Української 

автокефальної православної церкви в м. Києві до державного прокурора 

УСРР (1925 р.). Представники автокефальних парафій вказували на 

перешкоджання адміністративним відділом проведення 28 липня 1925 р. 

традиційного хресного походу. Формально органи радянської влади дали 

дозвіл на здійснення ходи, однак дозволили провести її о 7-й год ранку, тобто 

до ранішнього богослужіння. Відтак, без відправи Божої служби по храмах 

віряни не могли взяти участь у хресній ході. Про це діячі київських 

автокефальних громад завчасно попередили органи радянської влади, проте 

інформацію «не було взято на увагу» місцевим адмінвідділом [58, арк. 77]. 

У заяві ВПЦР до НКВС від 12 травня 1925 р. зазначалося, що органи 

радянської влади використовували адміністративні засоби задля обмеження 

свободи діяльності членів кліру автокефальних парафій. Зокрема, на підставі 

необхідності ведення обліку священнослужителів органи державно-партійної 

влади фіксували кількість здійснених священнослужителями церковних служб 

у певному місці, що позбавляло священиків «волі відправляти служби Божі по 

заклику громади» [58, арк. 21-21 зв.]. 
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На становище УАПЦ впродовж 1920-х рр. значно вплинула відмова 

радянської влади у повторній реєстрації статуту церкви, що фактично зробило 

церкву нелегальною організацією [207, c. 318; 218, c. 168] та спричинило 

ескалацію суперечок між ВПЦР та органами партійно-державної влади [231, 

c. 23]. Поряд із відмовою у реєстрації статуту УАПЦ, більшовики впродовж 

1920-х рр. відмовляли у реєстрації статутів окремих парафіяльних об’єднань, 

що унеможливлювало їх функціонування. Наприклад, у заяві ВПЦР до НКВС 

від 12 травня 1925 р. зазначалося, що органи радянської влади не 

зареєстрували статути Лаврської та Володимиро-Либідської парафій УАПЦ у 

м. Києві, що Церковна рада оцінювала як порушення права на свободу 

віросповідання [58, арк. 19 зв.]. 

Саме відсутність зареєстрованого статуту стала аргументом для 

обмеження, а згодом і заборони діяльності УАПЦ. Наприклад, відношенням 

НКВС від 21 квітня 1925 р. ВПЦР відмовили у наданні дозволу на організацію 

Великих Микільських зборів [58, арк. 15], котрі планували провести 10 травня 

1925 р. у Софійському соборі м. Києва [58, арк. 14]. Причиною відмови стало 

те, що ВПЦР не була внесена до переліку об’єднань, зареєстрованих 

Центральною міжвідомчою комісією у справах товариств і спілок [58, арк. 15]. 

У відношенні Адміністративного відділу НКВС УСРР від 12 жовтня 1925 р. 

аналогічно відсутність «належнього статуту» стала підставою для відмови у 

задоволенні прохання ВПЦР дозволити провести збори ради 18 жовтня 1925 р. 

у м. Києві [58, арк. 63]. 

Більшовики маніпулювали своїм правом на надання дозволу на офіційне 

функціонування УАПЦ шляхом реєстрації її статуту та намагалися 

максимально використати залежне становище церкви. Наприклад, на засіданні 

Політбюро ЦК КП(б)У 30 жовтня 1925 р. ухвалили вважати можливою 

реєстрацію статуту Української автокефальної православної церкви за умов 

вияву її лояльності до радянської влади за допомогою оголошення відповідної 

декларації [75, арк. 136]. Таким чином, більшовики намагалися 

дискредитувати авторитет церкви всередині країни. 
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Відповідно до протоколу засідання Політбюро ЦК КП(б)У 30 жовтня 

1925 р., більшовики вимагали від діячів УАПЦ також «повного відмежування 

від емігрантів» [75, арк. 136]. Емігрантами представники партійно-державної 

влади називали «закордонні емігрантські кола», зокрема «церковні кола 

Польщі та Чехословаччини», котрі намагалися налагодити «тісний зв’язок» із 

УАПЦ [76, арк. 107]. Згідно з листуванням представників Української 

автокефальної православної церкви УАПЦ з парафіяльною радою у 

м. Подєбради, у Чехословаччині існувала автокефальна громада, котра стала 

першою парафією української православної церкви за кордоном [82, арк. 51]. 

У листі до церковної ради парафії від 27 жовтня 1925 р. В. Липківський вітав 

членів приходу із утворенням громади та висловлював думку, що вона 

«здобуде собі пошану всіх українців Чехословаччини і поважне історичне 

значіння» [82, арк. 51]. Зміст переписки керівних органів УАПЦ із церковною 

радою парафії у м. Подєбради вказує на суто церковний характер діяльності 

закордонної громади УАПЦ. Відповідно до листа ВПЦР від 4 листопада 

1925 р., Церковна рада надіслала громаді для вжитку примірники своїх 

релігійних видань, а також парафіяльного статуту із ремаркою, що документ 

«може не відповідати умовам життя в Чеській державі» [82, арк. 54]. У листі 

скарбника ВПЦР П. Антипчука до парафіяльної ради громади у м. Подєбради 

зазначалося, що ВПЦР ухвалила надіслати парафії велику кількість 

богослужбової літератури [82, арк. 30-30 зв.]. Відтак, взаємовідносини УАПЦ 

із закордонними осередками не мали протизаконного характеру, однак 

радянська влада прагнула обмежити поширення автокефального руху за межі 

УСРР з метою ізолювати УАПЦ від підтримки ззовні. 

Декларацію із заявою про лояльність до радянської влади ВПЦР подала 

до НКВС ще наприкінці 1924 р. Органи радянської влади не розцінювали заяву 

вищого керівництва УАПЦ як повне виконання вимоги, оскільки були 

переконані, що ВПЦР розглядала декларацію як «спритний хід», розрахований 

на отримання легалізації церкви [76, арк. 109]. Відтак, органи ДПУ вжили 

заходів для того, щоб реєстрація статуту УАПЦ не відбулася до того, як буде 
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виконано ще одну вимогу більшовиків – «чистку липківських представників 

на місцях» [76, арк. 110]. Відповідно до тексту протоколу засідання Політбюро 

ЦК КП(б)У від 25 лютого 1926 р., зобов’язання здійснити «чистку липківських 

рядів від ворожого радвладі елементу» делегація УАПЦ дала в особистій 

розмові В. Балицькому. Діячі УАПЦ пообіцяли переглянути членство певних 

осіб у церкві ще наприкінці 1924 р., проте станом на 1926 р., як стверджували 

більшовики, обіцянка не була виконана [76, арк. 110]. Водночас партійно-

державна влада ставила перед органами ДПУ завдання ліквідації поточного 

складу ВПЦР з причини «політиканства» Церковної ради [76, арк. 112]. 

Розпуск ВПЦР мав бути здійснений «голосом церкви», тобто безпосередньо 

членами УАПЦ. Радянські спецслужби успішно виконали завдання: на 

Великих Покровських зборах ВПЦР 25 – 30 жовтня 1926 р. сформували 

фактично підконтрольний ДПУ новий склад ВПЦР на чолі з 

П. Ромодановим [171, c. 173; 218, c. 194-195]. Керівні органи церкви виконали 

одну із ключових вимог більшовиків, і вже 10 грудня 1926 р. органи радянської 

влади зареєстрували статут УАПЦ [106, c. 620-629]. Попри те, що УАПЦ 

формально виконала усі вимоги більшовиків, компромісу з органами 

радянської влади так і не було досягнуто [231, c. 23]. 

Таким чином, з метою обмеження діяльності Української автокефальної 

православної церкви більшовики вживали заходи адміністративного та 

економічного впливу. Задля послаблення матеріальної бази функціонування 

автокефальних парафій м. Києва радянська влада використала кампанію 

вилучення церковного майна та цінностей, організовану під приводом 

боротьби із голодом, матеріальні зобов’язання релігійних громад та податкові 

заходи щодо парафій та членів кліру УАПЦ. Органи радянської влади 

обмежували діяльність автокефальних приходів за допомогою 

адміністративних методів, використовуючи конфлікт інтересів українських 

православних парафій з громадами інших конфесій, застосовуючи право 

надання дозволів на користування церковними будівлями та майном, 
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скликання зборів релігійних громад та реєстрації церковних об’єднань в 

органах державно-партійної влади для легалізації їх функціонування. 

  



149 

 

4.2. Дискредитація владою діяльності УАПЦ у м. Києві 

Задля контролю над поширенням автокефального руху радянська влада 

стала вживати заходів задля обмеження впливу УАПЦ на населення. Одним із 

ключових засобів стала антирелігійна агітація і пропаганда, котрі були 

спрямовані щодо церкви загалом та зокрема щодо Української автокефальної 

православної церкви. Основною формою ідейного наступу радянської влади 

на церкву стали засоби масової комунікації та впливу. Серед засобів масової 

інформації головну роль виконувала періодика, а популярними методами 

масового впливу стали широкі агітаційні кампанії серед населення у вигляді 

інформаційних статей, відозв, публічних виступів тощо. 

Після утвердження радянської влади в Україні релігійні громади УАПЦ 

у м. Києві стали об’єктом хвилі конфіскаційних заходів, приводом якої став 

голод, який охопив південні й південні-східні райони УСРР, Поволжя та ін. У 

декреті Центрального Виконавчого Комітету РСФРР від 23 лютого 1922 р. 

передбачалося вилучення у релігійних громад предметів із золота, срібла та 

дорогоцінного каміння з метою передачі їх у фонд допомоги голодуючим. В 

Україні аналогічний нормативний акт під назвою «Про передачу церковних 

цінностей у фонд допомоги голодуючим» 8 березня 1922 р. ухвалив 

Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет (ВУЦВК) [226, c. 131], 

водночас було опубліковано відповідну «Інструкцію про порядок вилучення 

церковних цінностей» [110, c. 1]. Незважаючи на формальний привід 

необхідності отримання матеріальних ресурсів для боротьби із голодом, 

кампанія носила також і антирелігійний характер, про що свідчать внутрішні 

розпорядження органів партійно-державної влади. Наприклад, 12 березня 

1922 р. Політбюро ЦК КП(б)У дало директиву провести кампанію зі збору 

золота та цінностей з церков, використовуючи суперечності між 

прихильниками УАПЦ та РПЦ [228, c. 92]. 

Одразу після початку кампанії із вилучення церковного майна та 

цінностей на допомогу голодуючим у 1922 р. розпочалася агітація серед 

населення, спрямована на утвердження думки про необхідність проведення 



150 

 

масштабних заходів із подолання наслідків голоду, а відтак і вилучення 

церковних цінностей. Кампанію активно висвітлювали офіційні радянські 

періодичні видання. Наприклад, у статті рубрики «Духовенство і голод» у 

випуску «Вістей ВЦВК» («Известий ВЦИК») від 15 березня 1922 р. М. Горєв 

зазначав, що «вся релігійна розкіш храмів» сумарно дорівнювала на початку 

1920-х рр. 525 000 пудів срібла. За умов реалізації цього майна, за 

твердженням автора статті, можна було придбати 525 млн пудів хліба для 

голодуючих [99, c. 5]. У «Вістях ВЦВК» («Известиях ВЦИК») за 23 березня 

1922 р. у статті «До вилучення церковних цінностей» із рубрики «Боротьба з 

голодом» М. Горєв повторно наголошував на необхідності конфіскації майна 

релігійних громад. З розрахунку автора, за отриманий з реалізації церковних 

цінностей 1 срібний рубль можна було придбати 1 пуд хліба, а 5 пудів хліба 

вистачило би для забезпечення однієї особи впродовж 5 місяців до нового 

урожаю. Відтак, М. Горєв дійшов висновку, що кожен фунт срібла врятував би 

«приречену на смерть сім’ю із 5 осіб» [100, c. 2]. Аналогічна за змістом стаття 

під заголовком «Фунт срібла може прогодувати 5 осіб» була опублікована у 

випуску «Пролетарської правди» від 26 березня 1922 р. [160, c. 2]. У випуску 

газети від 23 березня 1922 р. вказувалося, що у Софійському соборі лише одна 

лампада мала 241 діамант від ¼ до 1½ карату і 327 перлин. Зазначалося, що 

вона має значну цінність та «звичайно, має бути віддана голодним» [111, c. 2]. 

Більшовики наголошували, що вилучення цінностей не варто розглядати 

як засіб боротьби з релігією та церквою. В офіційних друкованих органах 

радянської влади вказувалося, що Центральна комісія допомоги 

голодуючим (ЦК Помгол) при ВЦВК на чолі з М. Калініним була готова 

надати допомогу вірянам у придбанні певних предметів релігійного культу 

замість вилучених [95, c. 2]. Попри задекларований намір не перешкоджати 

діяльності церков, подібні заяви мали популістський характер. 

Центральна комісія допомоги голодуючим (ЦК Помгол) при ВЦВК ще 

26 лютого 1922 р. зареєструвала затверджене Головною Управою Червоного 

Хреста положення про проведення з 17 по 23 квітня «Тижня Червоного 
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Хреста», метою якого був збір коштів та інших видів матеріальної 

допомоги («як речами, так і харчом» [16, арк. 3]). Київській Філії Червоного 

Хреста надавалося керівництво усіма заходами «Тижня» в межах 

Правобережжя. Хоча Червоний Хрест і не був урядовою організацією, проте 

його діяльність із подолання наслідків голоду контролювалася ЦК Помголом, 

ВУЦВК та місцевими виконавчими комітетами рад [16, арк. 3-3 зв.]. 

У період проведення «Тижня Червоного Хреста» планувалося створити 

пункти збору грошей, речей і продуктів харчування для голодуючих, 

організувати культурні та спортивні заходи, лекції, вистави на площах і 

базарах, походи вулицями, влаштовувати лотереї та аукціони для реалізації 

переданих на благодійність речей та предметів мистецтва тощо. Уся робота в 

рамках «Тижня» повинна була широко популяризуватися серед громадськості 

за допомогою преси, різноманітних відозв, плакатів, публічних виступів у 

театрах та на зібраннях [16, арк. 3-3 зв.]. 

У м. Києві «Тиждень Червоного Хреста» планували відкрити урочистим 

засіданням Київського Обласного Управління Українського Червоного Хреста 

в Державному оперному театрі ім. К. Лібкнехта, після чого мала відбутися 

вистава «Євген Онєгін». 17 квітня планували випустити одноденну газету 

«Українхрест – голодним», впродовж 19 – 23 квітня було заплановано 

проведення лекцій, 20 квітня – спектакль-концерт у Другому театрі 

Української Радянської Республіки ім. В. Леніна, 22 квітня – спортивний захід 

у приміщенні цирку. Завершення «Тижня Червоного Хреста» 23 квітня у 

м. Києві повинно було супроводжуватися «кружковим збором» у всьому 

місті [136, c. 2]. 

Поряд із санкціонованими владою заходами Червоного Хреста 

популяризацією конфіскаційної кампанії щодо церкви займалися місцеві 

партійні органи. У друкованому органі Київського губернського виконавчого 

комітету та губернської ради профспілок «Пролетарська правда» за 1922 р. 

публікувалися статті, котрі мали підтвердити у населення думку про 

необхідність та загальну підтримку кампанії із вилучення церковного майна та 
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цінностей серед киян. У статті у № 59 (172) газети від 16 березня зазначалося, 

що червоноармійці ремонтно-кавалерійського дивізіону Київського 

військового округу ухвалили провести широку агітацію серед вірян «за 

необхідність швидкого вилучення церковних цінностей», а учасники 

загальних зборів 8-го окремого продбату вважали, що золото та цінності з 

церков мали бути «негайно вилучені для закупівлі хліба» [128, c. 1]. Про 

підтримку заходів із вилучення церковного майна та цінностей з боку 

робітників та червоноармійців м. Києва повідомлялося і в № 78 (191) 

«Пролетарської правди» від 9 квітня [148, c. 2]. У публікації у № 80 (193) 

газети від 13 квітня зазначалося, що резолюцію із закликом «прийти швидше 

на допомогу із вилучення золотих кумирів» ухвалили на зборах працівників 

ІІ-го Деміївського району міліції м. Києва [129, c. 3]. Про схвальне ставлення 

до кампанії з боку членів Київської міської ради, робітників та 

червоноармійців м. Києва зазначалося і в низці повідомлень під заголовком 

«Голос київського пролетаріату» у випуску «Пролетарської правди» від 13 

травня [98, c. 2]. Окрім цього, учасники засідання колегії відділу агітації і 

пропаганди Київського губерніального комітету КП(б)У 3 квітня 1922 р. 

вирішили винести питання вилучення церковних цінностей на широке 

обговорення на різноманітних зборах партійних організацій та на 

підприємствах [77, арк. 4].Таким чином, кампанія із вилучення церковного 

майна та цінностей мала широку агітаційну підтримку, оскільки негласною її 

ціллю було послаблення економічного становища церкви. 

У червні 1923 р. Пленум ЦК КП(б)У ухвалив «Тези з антирелігійної 

пропаганди», котрі сформували основні тенденції державно-партійної 

політики в релігійній сфері впродовж 1920-х рр. [78, арк. 10-15]. Загальний 

підхід до антирелігійної пропаганди більшовиків передбачав своєчасність та 

доцільність методів та темпів її проведення. Перед органами радянської влади 

поставили завдання «дотримуючись необхідної обережності, відколоти від 

церкви широкі робочі і селянські маси» [78, арк. 10]. У документі зазначалося, 

що антирелігійна пропаганда державно-партійних органів мала бути 
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спрямована на дискредитацію релігійних культів за рядом напрямів: 

антирелігійні дії та внутрішньоцерковні питання; широка наукова 

просвітницька праця; антирелігійна пропаганда, спрямована на розвінчання 

релігійних забобонів, обрядів і культу [78, арк. 11]. Вище партійне керівництво 

надавало великого значення питанню розколу церкви та утворення різних 

течій всередині церковної організації. Окрім цього, у «Тезах…» зазначалося, 

що боротьбу з релігією в Україні значно ускладнює «національний 

момент» [78, арк. 13]. 

В ухвалених Пленумом ЦК КП(б)У «Тезах з антирелігійної пропаганди» 

від 1923 р. наголошувалося на помітній ролі у послабленні авторитету церкви 

серед населення «розкладу священнослужителів», тобто переходу 

представників духовенства на антирелігійні позиції. Учасники Пленуму ЦК 

КП(б)У ухвалили «оточити» колишніх священиків «атмосферою довіри, 

сприяння». За умов високого авторитету місцевих священиків серед вірян, 

партійне керівництво планувало активно використовувати «нещодавніх 

священиків» у сфері антирелігійної пропаганди [78, арк. 13]. Відповідно до 

звітів підвідділу культів НКВС УСРР про членів кліру православних громад, 

котрі відмовилися від сану по Київській губернії впродовж січня – травня 

1925 р., церковні діячі УАПЦ на території Київщини відходили від церкви з 

ряду типових причин, насамперед із світоглядно-атеїстичних міркувань. 

Наприклад, автокефальний священик М. Суховольський визнавав «за ганьбу» 

служіння Богу, дяк автокефальної громади В. Валіцький відмовився від посади 

«за моральним незадоволенням в релігії» [1, арк. 110]. Диякон І. Марчевич 

«переконався, що релігія затімняє очи», дяк Ф. Гореницький пішов з церкви «з 

приводу заперечного ставлення до релігії та церкви» [1, арк. 130]. 

Автокефальний дяк М. Виноградов «переконався, що він не приносить ніякої 

користи громаді і рішив чесно працювати» [1, арк. 170]. Органи радянської 

влади вказали М. Виноградову типовий алгоритм подальших дій, а саме після 

запропонували, щоб він «оголосив про своє зречення в часописі та вирізку 

надіслав до Відділення Культів» [1, арк. 170]. 
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Яскравим прикладом використання колишніх священиків задля 

пропаганди проти Української автокефальної православної церкви слугує 

заява активного діяча УАПЦ у м. Києві, члена ВПЦР М. Грушевського, 

опублікована у № 4 «Безвірника» за 1930 р. [89, c. 25]. Зрікаючись сану, він 

наголошував на антирадянській діяльності УАПЦ, завданням якої була 

«боротьба з радвладою під прикриттям церкви». Водночас колишній священик 

повідомляв про своє переконання у тому, що релігія була «знаряддям темряви 

й контрреволюції». Відтак, у заяві М. Грушевський зрікся сану єпископа і 

священнодіяча й порвав з релігією, щоб «стати корисним громадянином 

СРСР» [89, c. 25]. 

Колишній священик УАПЦ Київської округи Ю. Стравицький у листі, 

опублікованому в № 5 «Безвірника» за 1930 р., зазначав, що після початку 

праці як церковного діяча Української автокефальної православної церкви 

побачив контраст між реальним станом речей та тим, як позиціонувала себе 

УАПЦ, а саме як «церкву революційну». Відповідно до листа, колишній 

священик переконався, що УАПЦ була «майже та сама, лише перелицьована, 

стара церква… з тим самим бажанням… обдурювати нарід», а у діяльності її 

священнослужителів бачив лише неправду, лицемірство» [96, c. 22]. 

Ю. Стравицький повідомляв про вихід із УАПЦ, оскільки не мав бажання 

«перебувати в церковників, які лукаво проповідують те, в що здебільшого й 

самі не вірять» [96, c. 23]. 

З метою зменшення авторитету церковних діячів УАПЦ, в офіційних 

друкованих органах радянська влада подавала характеристики членів 

автокефального кліру як людей нерелігійних. Наприклад, у першому номері 

журналу Київського губкому КП(б)У «Безвірник» за 1924 р. у публікації 

Б. Манжоса «Сторінка авто-кефального життя» подавалося інтерв’ю з деяким 

«д. Х.» про те, як він став дияконом УАПЦ. Зокрема, оповідач зазначав, що 

йому надали певні роз’яснення щодо сутності служіння в автокефальній церкві 

та поради щодо складання іспиту для отримання посади диякона УАПЦ. Один 

із знайомих «д. Х», який «воював за славу рідної неньки України – то вкупі з 
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Петлюрою, то з Кістяківським, та з паном гетьманом», зазначав, що пішов в 

УАПЦ з політичних міркувань – задля «боротьби з Москвою». Знайомий 

«д. Х.» вказував, що задля кандидата в члени кліру автокефальної парафії 

знання св. Письма неважливе, натомість потрібно бути «добрим патріотом» та 

«нахабою». Диякон зазначав, що саме патріотична промова мала 

першочергове значення для успішного складання ним іспиту В. Липківському 

та іншим екзаменаторам [133, c. 3]. 

Більшовики здійснювали спроби применшити значення діяльності 

УАПЦ із українізації та реформування богослужбової практики. Так, у № 4-5 

журналу «Безвірник» за 1924 р. опублікували лист від «Селянина Віхтора» під 

заголовком «На «рідній мові»». Автор зазначав, що був українцем за 

національністю, селянином за соціальним походженням та прихильником 

української автокефальної церкви. У контексті запровадження української 

мови богослужінь чоловік вважав за потрібне лишити для вжитку 

«слов’янський текст поки-що», тобто церковнослов’янський, але «з 

українською вимовою» [151, c. 14-15]. Отже, більшовики формували образ 

типового середньостатистичного вірянина та вклали йому в уста думку про 

зайвий характер масштабних заходів із українізації внутрішньоцерковного 

життя. 

У № 8 «Безвірника» за 1925 р. у статті «Звідки автокефалісти чекають 

визволення» автор «Киянин» описував проведення 30 серпня 1925 р. «Служби 

визволення» В. Чехівського в одному із київських автокефальних храмів. За 

твердженням «Киянина», поряд із релігійним змістом визволення Ісусом 

Христом «грішних автокефальних душ», «старі кияне» бачили у службі 

політичний підтекст. За підрахунками, 30 серпня по старому стилю припадало 

на 17 серпня, а саме 17 серпня 1919 р. о 6-й год вечора, коли і відправлялася 

«Служба визволення», С. Петлюра «з бандами захопив був місто Київ» [122, 

c. 5]. Відтак, богослужбовій діяльності автокефальних парафій м. Києва 

намагалися надати нерелігійного антирадянського змісту. 
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З другої половини 1920-х рр. розпочинається ескалація конфлікту між 

більшовиками та вищим керівництвом УАПЦ, а відтак статті в офіційних 

періодичних виданнях стають більш тенденційними та радикальними 

стосовно характеристики діяльності УАПЦ. Відповідно до однієї із 

пропагандистських статей Ю. Любинського «Автокефальні справи» у № 11-12 

«Безвірника» за 1926 р., антирадянський та контрреволюційний характер 

діяльності УАПЦ мала від початку свого заснування. Автор публікації 

стверджував, що церква з 1921 р. «стала за притулок для всіх петлюрівців і 

гетьманців», а її праця «весь час не вкладалась у рямці декрету про 

відокремлення церкви від держави» [132, c. 31]. У статті зазначалося, що 

«особливо антирадянську, шовіністичну роботу» розпочала ВПЦР з 1923 р., 

коли головою ради став «колишній петлюрівський офіцер» В. Потієнко. 

Ю. Любинський стверджував, що з того часу УАПЦ почала систематично 

порушувати радянське законодавство та намагалася утворити 

контрреволюційну організацію замість церковного об’єднання. Автор статті 

вказував, що саме через «таку антирадянську роботу» від церкви 

відокремилося братство «Діяльно-Христова церква» [132, c. 31]. 

У статті «Ніже словом, ніже ділом» у газеті «Пролетарська правда» від 

25 березня 1926 р. ВПЦР обвинувачувалася у зв’язку із закордонними 

часописами української еміграції, автокефальних діячів звинувачували у 

втручанні в суспільно-політичне життя – зокрема, у впливі церковних рад на 

перевибори сільрад тощо [81, арк. 67]. У газеті «Комуніст» від 15 травня 

1926 р. була опублікована стаття «Контрреволюція під церковним прапором». 

У публікації наголошувалося на контрреволюційному та антирадянському 

змісті та політичному характері діяльності УАПЦ [81, арк. 66]. Автор вказував 

на наявність серед діячів УАПЦ «колишніх отаманів політичних банд, 

петлюрівських хорунжих, членів різних політичних партій, громадських 

діячів», котрі нібито проводили антирадянську агітацію серед вірян 

автокефальних парафій, здійснювалися спроби дискредитувати керівників 

УАПЦ – В. Липківського, В. Чехівського, Н. Шараївського [81, арк. 66-66 зв.]. 



157 

 

Всеукраїнська православна церковна рада та провідні діячі УАПЦ 

протидіяли пропагандистській діяльності більшовиків. Впродовж другої 

половини 1920-х рр. ВПЦР відсилала листи до редакції радянських 

періодичних видань «Комуніст» та «Пролетарська правда» із проханням 

надрукувати спростування на статті цих газет, у яких було «кинуто тінь і 

пляму» на УАПЦ та окремих її представників, подано «свідомо неправдиві 

відомості» тощо [81, арк. 66-67]. 

Церковна рада зазначала, що УАПЦ не була «контр-революційною, 

ворожою до робітниче-селянської влади», проводила виключно релігійно-

церковну діяльність, не втручалась у політику та боролася «зо всіма проявами 

политиканства в церковному життю» [81, арк. 66]. У спростуваннях також 

зазначалося, що церква виявила лояльність до радянської влади не лише у 

формальний спосіб «постановами своїх з’їздів, прилюдними деклараціями, 

заявами», а й «всім своїм життям» [81, арк. 67]. 

Разом із кульмінацією репресивної діяльності органів радянської влади 

щодо Української автокефальної православної церкви у зв’язку із 

проведенням Надзвичайного собору УАПЦ та судовим процесом у справі 

«Спілки визволення України» у 1930 р. досяг апогею і агітаційно-

пропагандистський наступ на УАПЦ. У більшовицьких друкованих виданнях 

впродовж 1930 р. неодноразово публікувалися статті із викриттям 

«контрреволюційної» діяльності церкви. Так, у № 4 «Безвірника» була 

розміщена стаття під назвою «Контр-революційна діяльність автокефальної 

церкви», котра розкривала зміст ухвал Надзвичайного собору УАПЦ, 

зініційованого органами радянської влади [126, c. 23-25]. У публікації 

«Викрити нове шахрайство української автокефалії» у № 5 «Безвірника» 

наголошувалося на неповному характері «самоліквідації» УАПЦ на соборі, 

оскільки у його постанові не зазначалося про ліквідацію автокефальних 

громад. За твердженням автора статті, саме українські православні парафії 

були головними осередками УАПЦ, і церква таким чином залишила за собою 

можливість подальшої «антирадянської роботи» [92, c. 1-2]. У цьому ж номері 
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«Безвірника» у статті «Контр-революція під стягом церкви» Ом. Ярославський 

подавав аналіз «антирадянської» діяльності УАПЦ, називаючи її «штабом» 

контрреволюції в Україні [163, c. 3-5]. У № 6 «Безвірника» за 30 березня 

1930 р. була опублікована стаття О. Тургана під заголовком «Діяльність 

автокефальної церкви – знаряддя «СВУ»». У публікації містилася коротка 

довідка про зміст судового процесу у справі «Спілки визволення України» та 

«найактивнішу участь» Української автокефальної православної церкви у 

діяльності організації, а також подавався витяг обвинувального висновку у 

судовій справі «про контр-революційну діяльність автокефалії» [157, c. 23-33]. 

На шпальтах «Пролетарської правди» з агітаційною метою друкували 

статті, в яких характеризувалася позитивна реакція населення м. Києва на 

вирок суду у справі «Спілки визволення України». Так, у публікації під 

заголовком «Київські робітники та трудяща інтелігенція вітають вирок 

Найвищого суду в справі фашистських запроданців з контр-революційної 

організації «СВУ»» у випуску газети від 22 квітня 1930 р. зазначалося, що 

судову ухвалу у справі «СВУ» підтримали робітники і службовці Київського 

червонопрапорного заводу, заводу «Ленінська кузня» та робітники Паровозно-

вагонно-ремонтного заводу. У повідомленні під заголовком «Процес довів 

усю гнилизну «СВУ»» навіть академік ВУАН А. Кримський зазначав, що 

вважав вирок «дуже м’яким» та наголошував на праві «трудящої людності» 

вимагати для усіх фігурантів процесу найвищої кари [93, c. 2]. У наступному 

випуску «Пролетарської правди» від 24 квітня під заголовком «Київський 

пролетаріат вітає вирок Найвищого суду в справі «СВУ»» зазначалося про 

підтримку судового рішення робітниками та службовцями заводу «Червоний 

плугатар», Київського машинобудівного заводу ім. Артема, заводу 

ім. Домбаля та ін. [120, c. 2]. У публікації газети від 25 квітня розкривалося 

ставлення до процесу «СВУ» освітян м. Києва. Зазначалося, що судовий 

процес «зірвав машкару національної романтики, з-за якої виглянув вовчий 

писок запеклого клясового ворога трудящих, оскаженілого непмана, 

поміщика, буржуазного інтеліґента». Київські працівники освіти давали 
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зобов’язання «пильніше стежити за клясовим ворогом та чіткіше здійснювати 

лінію партії в справі культурного будівництва» [121, c. 2]. В друкованому 

органі Окружного бюро Комуністичного дитячого руху (Комдитруху) 

«Київський піонер» також були вміщені статті на тему судового процесу 

«СВУ» та подавалося ставлення до нього піонерів та їх батьків. Наприклад, у 

випуску газети від 25 березня 1930 р. було надруковано висновок зборів учнів, 

вчителів та батьків 9-ї трудшколи щодо судового процесу у справі «СВУ» із 

вимогою «якнайсуворіше покарати злочинців» [109, c. 2]. У дописі 

««Визволителям» дати по руках!» суворого покарання для обвинувачених 

вимагали представники бази піонерів ім. Леніна при заводі «Червоний 

дріжджовик» [91, c. 2]. 

Тенденційна характеристика «контрреволюційної» діяльності УАПЦ та 

автокефальних діячів у контексті судового процесу у справі «Спілки 

визволення України» розкривалася в різних друкованих виданнях м. Києва. В 

одній із публікацій щоденної робітничої газети Київського окружного 

комітету КП(б)У, окружної профради та міськради «Київський 

пролетар» («Киевский пролетарий») від 7 лютого 1930 р. УАПЦ назвали 

«махровим букетом білобандитів, отаманів, офіцерів та колишніх 

меншовиків» [125, c. 1]. Журналісти видання стверджували, що УАПЦ одразу 

після Першого всеукраїнського православного церковного собору у 1921 р. 

розпочала «шалену антирадянську роботу», а обвинувачений у справі «СВУ» 

В. Чехівський був «фактичним керівником усього автокефального руху» та 

проводив свою діяльність «відповідно до директив «СВУ»». Проведення 

панахиди у Софійському соборі нібито за С. Петлюрою із поширенням 

«контрреволюціних прокламацій», що було одним із пунктів обвинувачень 

проти автокефальних діячів, назвали «відкритою антирадянською 

демонстрацією» [104, c. 2]. У газеті Київського окружного комітету ЛКСМУ 

«Молодий пролетар», УАПЦ також звинувачувалася в антирадянській 

діяльності від самого початку заснування. Автор статті «Запроданці 

міжнародньої контрреволюції» вказував, що УАПЦ «стала допомічним 
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органом у контрреволюційній роботі», а «керівні кадри церкви здебільшого 

були укомплектовані старшинами петлюрівської армії й батьками різних 

банд» [108, c. 2]. У випуску щоденної газети Київського окружного 

виконавчого комітету та окружної ради профспілок «Пролетарська правда» від 

4 березня 1930 р. УАПЦ назвали «знаряддям «СВУ»» та «пропагандистсько-

петлюрівським органом» антирадянського руху [153, c. 2]. 

Отже, більшовицькі методи антирелігійної агітації та пропаганди були 

спрямовані на зменшення авторитету церкви серед вірян. В умовах зростання 

популярності автокефального руху на початку 1920-х рр. спостерігається 

збільшення ідеологічного тиску на Українську автокефальну православну 

церкву. Із другої половини 1920-х рр. політика радянської влади щодо УАПЦ 

набула більш радикального та репресивного змісту, що отримало 

відображення в дискредитації провідних діячів автокефального руху в 

офіційних періодичних виданнях. 

Більшовики здійснювали спроби регулювати поширення 

автокефального руху та діяльність УАПЦ за допомогою внесення розколу 

всередині церкви, насамперед у Києві як осередку автокефального руху, а 

також використовуючи репресивні заходи щодо автокефальних діячів та вірян. 

Фактично органи радянської влади здійснювали нагляд за діяльністю 

української православної церкви ще від заснування у 1919 р. перших 

автокефальних парафій у м. Києві. Наприклад, ще до офіційного створення 

УАПЦ у жовтні 1921 р., Політбюро ЦК КП(б)У 28 травня 1921 р. ухвалило 

доручити народному комісару юстиції С. Буздаліну зібрати інформацію про 

автокефальний рух та «його зв’язок з петлюрівськими елементами», а 

Всеукраїнській надзвичайній комісії – найсуворіше спостереження за контр-

революцією, яка прикривається релігійними питаннями» [74, арк. 107]. 

Український дослідник Л. Пилявець наголошував, що наступ 

більшовиків на УАПЦ розпочався у 1921 р. [232, c. 80]. Науковець 

стверджував, що вже під час проведення Першого всеукраїнського 

православного церковного собору 1921 р. у пресі з’явилися статті, які свідчили 
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про зміну оцінок УАПЦ з боку органів радянської влади. Так, українська 

православна церква розглядалася як вороже до радянської влади об’єднання, а 

церковний собор Київщини характеризували як «рясофорну 

петлюрівщину» [232, c. 80]. У статті голови завідувача Київським губернським 

відділом юстиції М. Михайлика, опублікованій у «Пролетарській правді», 

зазначалося, що «з-під ряси «революційного» українського священика… вже 

виглянула вузенька смуга жовтоблакиті» [135, c. 2]. Аналогічно у 

націоналістичному спрямуванні УАПЦ обвинувачувалася в «Пролетарській 

правді» за 29 жовтня 1922 р. у статті під назвою «Українська «автокефалія» 

розкладається», автор якої Б. С-кий також алегорично повідомляв про 

«хвостик надто знайомого «жовтоблакитного» забарвлення» [90, c. 1]. У праці 

«Відродження церкви в Україні. 1917 – 1930» В. Липківський вказував, що 

внаслідок розвитку церкви наступ органів радянської влади на УАПЦ 

посилився у 1922 р. [218, c. 162]. 

Водночас українські дослідники А. Киридон та І. Преловська 

наголошували, що зміна політики більшовиків щодо УАПЦ відбулася у другій 

половині 1920-х рр. У статті «До питання про взаємини УАПЦ і радянської 

влади в середині 1920-х років» А. Киридон вказувала, що 1925 р. став 

рубіжним, а з 1926 р. окреслився різко наступальний характер антирелігійної 

політики більшовиків [207, c. 318]. І. Преловська у статті «Переслідування та 

ліквідація УАПЦ (УПЦ) (1921–1938 рр.): огляд архівно-кримінальних справ 

ГДА СБ України та ЦДАГО України» зазначала, що з другої половини 

1920-х рр. арешти автокефальних діячів органами радянської влади 

перестають мати непланомірний характер [241, c. 28]. 

Радянська влада, використовуючи розбіжність у поглядах духовенства 

та мирян на ключові питання внутрішньоцерковного життя, сприяла 

формуванню впродовж 1920-х рр. еклектичних за ідейним змістом релігійних 

організацій, котрі поєднували у собі риси кількох течій українського 

православ’я. Впродовж 1920-х рр. на території Україні утворювалися релігійні 

організації так званих «обновленців», котрі стояли на позиціях лояльності до 
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радянської влади та необхідності «оновлення» православної церкви відповідно 

до нових суспільно-політичних та культурних умов життя [173, c. 77-78]. З 

метою зменшення авторитету УАПЦ серед мирян більшовики сприяли 

утворенню в Україні «обновленських» православних церков на ідейних 

засадах, подібних до канонів Української автокефальної православної 

церкви [79, арк. 21]. Серед релігійних громад, котрі радянські спецслужби 

використали для розколу автокефального руху, було створене на Поділлі у 

березні 1923 р. «Братське об’єднання парафій Української православної 

автокефальної церкви» («БОПУПАЦ») під керівництвом П. Погорілка. Згідно 

із твердженнями очільника «БОПУПАЦ», відмежувалося від УАПЦ і РПЦ та 

здійснювало свою діяльність на засадах канонічного православ’я з 

урахуванням актуальних культурних вимог періоду відродження українського 

народу [218, c. 159-160; 258, c. 125]. Поступово «Братське об’єднання парафій 

Української православної автокефальної церкви» стало проміжним етапом 

переходу вірян до УАПЦ, що стало останнім аргументом у припиненні 

співпраці ДПУ із П. Погорілком. Об’єднання «БОПУПАЦ» розпалось, а його 

очільник приєднався до іншої православної течії на Полтавщині – до так званої 

«булдовщини» [218, c. 160; 213, c. 100]. 

Полтавський протоієрей Ф. Булдовський ще з 1917 р. активно виступав 

за українізацію церкви, проте на Першому всеукраїнському православному 

церковному соборі 1921 р. не підтримав спосіб хіротонії ієрархії УАПЦ, а 

відтак не брав участі у подальшій діяльності церкви [258, c. 129]. У 1925 р. за 

сприяння ДПУ на Соборі єпископів у м. Лубни Ф. Булдовський, П. Погорілко 

та кілька інших православних єпископів утворили «Соборно-єпископську 

церкву» («СЄЦ») [168, c. 117; 250, c. 74-75; 258, c. 136-138]. Відмежувавшись 

від «усяких неканонічних відступів», серед яких частина «старого» 

православного духовенства називала висвяту української церковної ієрархії, 

собор визнав за необхідне запровадження українізації богослужінь [258, 

c. 137]. Впродовж 1920-х рр. течія поступово втратила прихильників серед 

мирян, а «булдівщина», як і «погорілківщина», певною мірою вплинула на 
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приєднання вірян до УАПЦ [218, c. 161]. Приймаючи ідею «БОПУПАЦ» та 

«СЄЦ» про українізацію церкви, котра складала основу ідейної бази й УАПЦ, 

миряни зрештою починали підтримувати й інші ідеї автокефального руху та 

переходили до національної церкви. 

На початку 1920-х рр. більшовики, скориставшись протиріччями 

всередині УАПЦ та її керівних органів, сприяли створенню безпосередньо у 

м. Києві братства «Діяльно-Христова церква» («ДХЦ») [174, c. 76]. Серед 

представників об’єднання був член ВПЦР та настоятель громади при св. Софії 

П. Тарнавський. Після конфлікту священика із причетом собору радянська 

влада надала йому особистий мандат на Михайлівський монастир, де 

П. Тарнавський заснував парафію «ДХЦ» [171, c. 185]. На думку 

В. Липківського, більшовики планували, що за настоятелем піде багато 

прихожан Софійського собору, і парафія УАПЦ занепаде [218, c. 171]. 

Сучасник подій український громадсько-політичний та культурний діяч 

С. Єфремов у щоденнику також вказував, що «Діяльно-Христова церква» була 

створена «під патронатом ГПУ» з метою «розбити українців-

церковників» [107, c. 119, 319]. Окрім П. Тарнавського, впродовж періоду 

функціонування братства до нього входили голова ВПЦР М. Мороз, 

священики К. Янушівський, В. Бржосньовський, М. Ширяй, С. Рклицький та 

ін. [206, c. 84; 218, c. 163, 170; 234, c. 28]. 

Перші кроки до формування «ДХЦ» були здійснені у 1922 р., коли на 

одному із зібрань ВПЦР з промовою про необхідність реформ в УАПЦ 

виступив С. Задорожній, а на наступних зборах – з подібною заявою 

В. Бржосньовський [218, c. 163]. На церковному з’їзді під керівництвом 

В. Липківського та М. Мороза 8 – 11 червня 1922 р. С. Задорожній наголосив 

на необхідності припинити вживати словосполучення «раб Божий» у 

богослужбових книгах і молитвах та замінити його словом «брат»; 

запропонував замінити іншим виразом питання «Чи відрікаєшся від сатани?» 

під час здійснення таїнства хрещення, оскільки «вже ніхто з нового покоління 

людей не вірить в існування сатани». С. Задорожній виступив «проти 
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кандидатів у єпископи без їх освячення перед з’їздом», аргументуючи 

необхідністю знати «хто вони, ці кандидати, і з якого класу». 

Церковнослужитель також виступав за недоцільність реорганізації монастирів 

та «довів їх непотрібність», а також пропонував скоротити кількість церковних 

свят. Запропоновані С. Задорожнім реформи не отримали підтримки серед 

провідних діячів УАПЦ [150, c. 2]. 

Ініціативна група зі створення братства подала на розгляд Великих 

Покровських зборів ВПЦР у 1922 р. записку про стан УАПЦ та статут 

братства, який згодом був ухвалений членами Церковної ради. 8 листопада 

1922 р. Мала рада ВПЦР визнала, що між статутом братства та канонами 

УАПЦ не було ідейних суперечностей та доручила засновникам об’єднання 

зареєструвати в органах радянської влади статут братства під назвою «Церква 

працюючих» [234, c. 27]. Відтак, вище керівництво УАПЦ першопочатково 

допускало діяльність братства у рамках добровільного церковного об’єднання 

вірян. 

Органи ДПУ, як зазначалося у протоколі засідання Політбюро 

ЦК КП(б)У від 25 лютого 1926 р., вжили заходів для «поглиблення… 

розбіжностей між лідерами автокефальної ВПЦ Ради… і організаторами 

братства» [76, арк. 88]. Внаслідок втручання більшовиків незабаром у м. Києві 

був створений «керівний центр ДХЦ Губернського масштабу» [76, арк. 88]. 

Водночас органи радянської влади посилили тиск на діячів УАПЦ та значно 

обмежили діяльність церкви. Так, у січні 1923 р. під час подорожі у 

Богуславі (Київщина) заарештували В. Липківського. Митрополита 

протримала в ув’язненні три тижні, після чого відправили до м. Києва, взявши 

підписку про невиїзд з міста. Водночас органи радянської влади заборонили 

проведення Великих зборів ВПЦР у 1923 р., священнослужителів стали 

викликати до ДПУ, а деяких із них заарештували. Незабаром радянські органи 

влади ліквідували статут УАПЦ, поставивши таким чином діяльність 

автокефальних парафій та церкви загалом поза законом [218, c. 167-168]. Саме 

нелегальне становище УАПЦ називали причиною долучення громади до 
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«ДХЦ» члени Троїцької парафії м. Києва на засіданні парафіяльної ради 4 

липня 1927 р. Окрім цього, згідно з протоколом засідання, члени парафії 

вважали, що об’єднання було легальним і заснувалося В. Липківським і 

В. Чехівським [62, арк. 1]. Тобто, перехід до «ДХЦ» був опосередковано 

обумовлений політикою органів партійно-державної влади щодо УАПЦ, а 

також недостатньою поінформованістю членів громади. 

У 1924 р. більшовики зареєстрували статут «ДХЦ». Офіційне заснування 

об’єднання відбулося 8 лютого 1924 р., коли Київська губернська міжвідомча 

комісія у справах товариств і спілок зареєструвала статут братства «Діяльно-

Христова церква» [26, арк. 3-3 зв.]. Відповідно до документу, метою «ДХЦ» 

було створення «нової правдивої Христової Церкви працюючих», а також 

«знищення духовних кайданів» [26, арк. 3]. Статут декларував лояльне 

ставлення братства до радянської влади, називаючи суспільні трансформації 

під її проводом «історично-необхідним етапом в культурному розвиткові 

людности» [26, арк. 3]. 

Відповідно до статуту, братство «Діяльно-Христова церква» мало 

здійснювати свою діяльність із дотриманням законів УСРР та канонів УАПЦ. 

Територія функціонування об’єднання обмежувалася Київською губернією, де 

братство мало право створювати філії, здійснювати церковно-організаційну 

працю, влаштовувати диспути, скликати з’їзди і конференції релігійного 

змісту [26, арк. 3]. У характеристиці загальних засад функціонування братства 

зазначалося, що «ДХЦ» мала працювати з дозволу губерніальних та окружних 

виконавчих комітетів та «під контролем місцевої адміністративної влади» [26, 

арк. 3]. Водночас у статуті братства не була зафіксована його приналежність 

до Української автокефальної православної церкви. Умова діяльності 

об’єднання на основі канонів УАПЦ була вказана пізніше рукописним текстом 

у вже надрукованому примірнику на підставі постанови Ради братства 

відповідно до змін, ухвалених на спільному із заступником голови Президії 

ВПЦР М. Хомичевським засіданні 1 серпня 1924 р. [26, арк. 3-3 зв.]. 
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Керівні діячі Української автокефальної православної церкви 

усвідомлювали, що «Діяльно-Христова церква» була створена за допомогою 

ДПУ з метою послаблення УАПЦ [232, c. 84]. Великі Микільські збори ВПЦР 

1924 р. поставили перед «ДХЦ» вимогу, щоб братство не називало себе 

церквою і не мало безпосередніх взаємовідносин з органами державної влади, 

а в разі необхідності вирішувало усі питання за посередництва вищого 

керівництва УАПЦ. У разі невиконання ухвали впродовж місяця, ВПЦР 

погрожувала братству виключенням зі складу церкви [234, c. 27]. 

«Діяльно-Христова церква» не виконала ультимативні вимоги ВПЦР. 

Натомість братство оприлюднило 11 вересня 1924 р. відозву до вірян УАПЦ. 

Документ подавав спростування висунутих ВПЦР обвинувачень та 

наголошував на відході у діяльності Церковної ради та митрополита 

В. Липківського від канонів УАПЦ [232, c. 84; 234, c. 27]. 

На початку 1925 р. Церковна рада передала справу очільників «ДХЦ» 

П. Тарнавського, К. Янушівського та В. Бржосньовського до Вищого 

церковного суду. 11 лютого 1925 р. суд розглянув справу та виключив 

церковних діячів зі складу УАПЦ [58, арк. 11]. Відтак, вище церковне 

керівництво офіційно відмежувалося від «Діяльно-Христової церкви», котра 

розпочала активну діяльність як самостійне релігійне об’єднання [209, c. 201; 

232, c. 85; 234, c. 28]. 

Із серпня 1925 р. органи ДПУ сприяли підготовці «через Київську 

Губраду ДХЦ» Всеукраїнського з’їзду «всіх опозиційних ВПЦ Раді і 

Липківському елементів» на чолі з «ДХЦ» [76, арк. 88]. Всеукраїнський з’їзд 

делегатів братських об’єднань відбувся 20 – 22 жовтня 1925 р. у м. Києві у 

соборі Михайлівського монастиря [79, арк. 199]. У з’їзді брали участь 

172 делегати [76, арк. 88] (за іншими даними – 176 [76, арк. 115]), лише 58 з 

яких були членами «Діяльно-Христової церкви». Склад учасників був 

частково сформований за участі автокефальних діячів, котрі були 

«незадоволені тактикою ВПЦР» [80, арк. 9]. Відтак, керівництво «ДХЦ» могло 
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спиратися у діяльності й на парафії, котрі офіційно не вийшли зі складу 

УАПЦ [76, арк. 88]. 

На обговорення з’їзду було винесено ряд питань, серед яких були: 

сучасний стан УАПЦ; заснування Спілки Братських організацій України; 

церковно-релігійне кредо братства; перегляд існуючих канонів УАПЦ у 

напрямку їх виправлення відносно вимог життя та церковної практики; 

церковне будівництво в напрямку здійснення соціальної правди, заповіданої 

Христом тощо. Із доповідями виступили діячі «ДХЦ» П. Тарнавський, 

К. Янушівський, В. Бржосньовський, С. Рклицький, М. Маринич, 

В. Пшеничний та ін. [234, c. 28]. 

На зборах обрали тимчасову, до скликання великого собору, «ВПЦР-

ДХЦ», котра була повністю підконтрольна органам радянської влади [76, 

арк. 89]. На з’їзді ухвалили «Церковне кредо» братства «Діяльно-Христова 

церква». Документ задекларував лояльність «ДХЦ» до радянської влади, 

наголошуючи на завданні церкви сприяти «зміцненню того соціального ладу, 

що утворився спільними силами робітництва та селянства» [79, арк. 199]. 

Маючи на меті виховувати громаду на таких засадах, братство задекларувало 

намір боротись проти тих вірян, які, «прикриваючись іменням Христа и 

почесним званням члена Христової громади, вносили й вноситимуть елементі 

не церковни, не хрістіянські та повертають її в знаряддя поневолення 

працюючих, в знаряддя визискування життя й праці» [79, арк. 199]. «Гаслом» 

діяльності «ДХЦ» було проголошено встановлення єдності, братерства, а 

також «сприяння усім, що прагнуть дати людству щастя життя». Водночас у 

«Церковному кредо» члени «ДХЦ» заявили про провідну роль братства в 

житті УАПЦ [79, арк. 199]. 

Твердження про керівну роль братства «Діяльно-Христова церква» не 

відповідало дійсності, доказом чого слугували статистичні дані поширення 

православних церков на території УСРР. Відповідно до укладеної партійними 

органами відомості про кількість релігійних громад та числа членів у них по 

Україні станом на 1 липня 1925 р. «Діяльно-Христова церква» набула 
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поширення лише у Київській губернії [80, арк. 63]. Окрім цього, 

співвідношення кількості релігійних громад та вірян УАПЦ та «ДХЦ» у 

Київській губернії також не підтверджувало думку про керівні позиції 

братства. Так, усього в губернії було 424 парафії і 290 344 члени Української 

автокефальної православної церкви, тоді як «Діяльно-Христова церква» мала 

лише 51 церковну громаду та 4 327 мирян у м. Києві, Київській та 

Білоцерківській окрузі. Станом на 1 липня 1925 р. безпосередньо у м. Києві 

було 11 громад УАПЦ із кількістю 21 736 членів та тільки 2 громади «ДХЦ» 

із 248 прихожанами [80, арк. 63]. 

Згідно з протоколом засідання Політбюро ЦК КП(б)У від 25 лютого 

1926 р., станом на вересень 1925 р. діяло 112 парафій «ДХЦ», тоді як на 

початок 1926 р. їх кількість зросла до 300 [76, арк. 115-116]. Усі релігійні 

громади «ДХЦ» знаходилися під контролем органів ДПУ, а їх діяльність була 

спрямована «виключно в бік дискредитації і боротьби з липківцями» [76, 

арк. 115]. 

Партійне керівництво стверджувало, що важливе значення для 

збільшення популярності «Діяльно-Христової церкви» серед населення мав 

саме Всеукраїнський з’їзд у жовтні 1925 р., обрання на ньому нової ВПЦР та 

ухвала «Церковного кредо». Значно вплинуло на вихід священнослужителів з 

Української автокефальної православної церкви і фактично нелегальне 

становище церкви, спричинене відмовою органів радянської влади 

реєструвати статут УАПЦ [76, арк. 116]. 

Про співпрацю членів «Діяльно-Христової церкви» із більшовиками 

свідчить активне сприяння з боку партійно-державної влади діяльності 

об’єднання. Так, влада дозволила видавати часопис «Церковне життя» [26, 

арк. 2], друк календаря на 1925 р. [79, арк. 199; 218, c. 174]. Копію ухваленого 

на Всеукраїнському з’їзді делегатів братських об’єднань «Церковного кредо» 

братства «ДХЦ» представники радянської влади надіслали до редакції газети 

«Комуніст» з проханням використовувати текст для висвітлення теми розколу 

УАПЦ [79, арк. 198]. 
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Український дослідник В. Клос у праці «Свято-Михайлівський 

Золотоверхий собор та «Діяльно-Христова церква» (1924 – 1927 рр.)» 

проаналізував касові прибутково-видаткові книги Св. Михайло-Варваринської 

громади за 1924 р. та 1926 р. Автор дійшов висновку, що видатки парафії у 

1924 р. значно перевищували прибутки, а в 1926 р. майже зрівнялися [212, 

c. 41]. Впродовж усього періоду парафія проводила діяльність, а відтак мала 

інші джерела матеріального забезпечення, не вказані у касових книгах. Автор 

висунув припущення, що джерелом фінансування громади стали органи 

радянської влади, котрі були зацікавлені у функціонуванні парафії [212, c. 42]. 

Безпосередньо партійне керівництво визнавало, що станом на 1926 р. 

результати боротьби «Діяльно-Христової церкви» проти Української 

автокефальної православної церкви були «поки вельми слабкі» [76, арк. 115; 

81, арк. 31]. Серед ключових недоліків діяльності «ВПЦР-ДХЦ» органи 

радянської влади називали «відсутність достатнього активу працівників», а 

також відсутність достатньої матеріальної бази, необхідної для проведення 

агітації та утримання членів «ДХЦ» [76, арк. 117]. 

Відповідно до кошторису витрат з роботи ДПУ серед релігійних 

угруповань на перше півріччя 1926 р., серед православних церков в Україні 

найбільшу кількість таємних співробітників («с/с», «сексотів») на певну 

територіальну одиницю виділяли саме для нагляду за діяльністю Української 

автокефальної православної церкви та «Діяльно-Христової церкви». Так, на 

«обновленський» і «тихонівський» (РПЦ) рух, «собор єпископів» («СЄЦ») 

передбачалося 2 «сексоти» на округу, а для УАПЦ та «ДХЦ» – 3 особи на 

округу [81, арк. 37]. Аналогічно розподіл коштів на утримання інформаторів у 

керівних органах релігійних громад свідчить про увагу спецслужб до 

діяльності УАПЦ та важливе значення розколу автокефального руху задля 

послаблення авторитету УАПЦ серед вірян. Так, у першій половині 1926 р. на 

працю агентів у вищому церковному керівництві Синодальної церкви та 

«СЄЦ» витрачалося 200 крб. на місяць, на ВПЦР УАПЦ – 250 крб., а на 

«ВПЦР-ДХЦ» – 300 крб. щомісячно [81, арк. 37]. 
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У другій половині 1920-х рр., згідно з доповідною запискою засідання 

Політбюро ЦК КП(б)У від 25 лютого 1926 р. «Релігійні угруповання на 

Україні» (станом на січень 1926 р.), «посилилась активність липківців у 

боротьбі з ідеями ДХЦ» [76, арк. 116]. ВПЦР розгорнула широку 

роз’яснювальну кампанію, висвітлюючи взаємозв’язок членів «Діяльно-

Христової церкви» із радянською владою та органами ДПУ [76, арк. 116-117]. 

Діячі Церковної ради виступали по округах із відповідними промовами, а 

також поширювали серед вірян інформаційні листи [76, арк. 117]. Наприклад, 

у стінгазеті ВПЦР, котру вивішували на дверях Софійського собору, була 

надрукована відозва з характеристикою діяльності братства «Діяльно-

Христова церква». У документі зазначалося, що об’єднання виконувало 

«темні, нецерковні завдання». Твердження про нерелігійну мету 

функціонування «ДХЦ» доводилося наявністю наданих владою братству 

привілеїв: один із очільників «ДХЦ» К. Янушівський отримав державну 

посаду касира, «Діяльно-Христовій церкві» не перешкоджали займатися 

видавничою справою (зокрема, братство опублікувало журнал-календар, різні 

відозви та оголошення) та проводити церковні збори [76, арк. 113]. Окрім 

цього, вище церковне керівництво для послаблення впливу представників 

«Діяльно-Христової церкви» у певній парафії ініціювало висвяту тих членів 

кліру релігійної громади, котрі не підтримували розкольницьку діяльність 

«ДХЦ» [76, арк. 117]. У листі до Васьківської парафіяльної церковної ради на 

Прилуччині від 20 травня 1926 р. ВПЦР зазначала, що «Діяльно-Христова 

церква» була окремою організацією, створеною з метою розкладу і руйнації 

УАПЦ. Вище церковне керівництво вказувало, що братство розповсюджувало 

неправдиві чутки про свою приналежність до УАПЦ, а «братчики» у промовах 

та «при всякій нагоді» «ганьбили» митрополита В. Липківського та робили 

політичні доноси на митрополита, ВПЦР та окремих діячів церкви. За 

твердженням ВПЦР, віряни розуміли «мету цього юдиного братства» та не 

підтримували діяльність «ДХЦ» [29, арк. 50]. 
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Миряни автокефальних парафій м. Києва у переважній більшості не 

підтримували «Діяльно-Христову церкву», що визнавали члени «ДХЦ». 

Наприклад, різко негативно ставився до братства член Старокиївської парафії 

В. Чехівський, а митрополит В. Липківський із церковної кафедри собору 

св. Софії виголошував промову із засудженням діяльності об’єднання [26, 

арк. 9 зв.]. У відозві братства «Діяльно-Христова церква» «До всіх членів 

Української Автокефальної Всенародно-соборноправної Церкви» від 

25 серпня 1924 р. серед противників ідей «ДХЦ», поряд з вищою ієрархією 

УАПЦ, згадувалися «активні парафіянки Софійського собору» [26, арк. 12], 

імена яких не зазначалися в документі. У подібній відозві «Діяльно-Христової 

церкви» від 1924 р. також вказувалося, що діячі та віруючі УАПЦ вказували 

на розкол церкви з причини діяльності братства «ДХЦ». Згідно з текстом 

відозви, про розкол зазначали у церковних промовах «в Св. Софії та других 

храмах м. Київа» В. Липківський, В. Чехівський, М. Хомичевський, 

В. Потієнко, а також «ріжні «сестри» із Софіївської Парафії» [27, арк. 1]. 

У другій половині 1920-х рр. зменшилася потреба в активній 

розкольницькій діяльності «ДХЦ», оскільки більшовики розпустили ВПЦР та 

фактично сформували новий склад ради на власний розсуд, на Другому 

всеукраїнському православному церковному соборі у 1927 р. усунули 

митрополита В. Липківського від влади тощо [171, c. 190-191; 218, c. 208]. 

Зрештою, у 1927 р. члени братства знову ввійшли до складу УАПЦ [216, 

c. 106]. У праці «Відродження церкви в Україні. 1917 – 1930» В. Липківський 

згадував розмову із агентом Державного політичного управління (ДПУ) про 

функціонування «Діяльно-Христової церкви». Співробітник ДПУ повідомив 

митрополиту про ліквідацію спецслужбами братства, оскільки «вони тільки 

компромітували і нас і вас» [218, c. 177]. 

З метою дискредитації УАПЦ та подолання протидії з боку 

автокефальних діячів більшовики застосовували репресивні заходи, які 

відображалися насамперед в обмеженні діяльності та особистої свободи членів 

церкви, у збільшенні контролю над функціонуванням керівних органів УАПЦ. 
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Впродовж 1925 – 1926 рр. більшовики заарештували діячів ВПЦР 

П. Гордовського, В. Потієнка, О. Ярещенка [134, c. 90; 218, c. 135]. Їх 

обвинувачували в антирадянській агітації, непідкоренні владі, приналежності 

до «антирадянського українського націоналістичного підпілля» та ін. [245, 

c. 35, 82, 115-116]. У ніч на 31 липня 1926 р. було заарештовано митрополита 

В. Липківського, якому інкримінували співчуття ув’язненим О. Ярещенку та 

В. Потієнку, використання церковної кафедри для антирадянських виступів та 

ін. [239, c. 19-20]. Митрополита звільнили з-під ув’язнення лише 18 вересня 

1926 р. [190, c. 258]. 

Радянська влада застосовувала репресивні методи щодо окремих 

представників автокефальних парафій м. Києва. Наприклад, наприкінці 1925 р. 

більшовики обмежили свободу пересування членів ВПЦР В. Липківського, 

М. Хомичевського, Г. Вовкушівського, К. Терещенка, П. Антипчука, 

К. Шараївського, П. Гордовського. Працівники ДПУ взяли у церковних діячів 

підписку про невиїзд з м. Києва на підставі вчинення ними опору органам 

радянської влади, а саме передачі Андріївського собору Синодальній 

церкві  [58, арк. 76 а]. У заяві до органів державно-партійної влади члени ВПЦР 

заперечували висунуті їм обвинувачення та характеризували дії з боку 

більшовиків як «утиски на церковних діячів УАПЦ» [58, арк. 76 а зв.]. 

Поряд із обмеженням свободи пересування органи радянської влади 

практикували обмеження та позбавлення волі членів УАПЦ, котрі працювали 

у Києві. Церковним діячам більшовики інкримінували типові обвинувачення 

в антирадянській діяльності та пропаганді. Яскравим прикладом репресивних 

заходів щодо представників УАПЦ у м. Києві є факти із біографії 

П. Гордовського – діяча ВПЦР, технічного робітника Старокиївської парафії, 

завідуючого господарчою частиною пастирських курсів у м. Києві [57, арк. 5]. 

Так, церковного діяча неодноразово затримував Київський окружний відділ 

ДПУ УСРР. За порушення правил про відокремлення церкви від держави 

наприкінці липня 1924 р. П. Гордовського заарештували на 8 діб, у січні 

1925 р. – на 2 місяці [86, арк. 32; 245, c. 35]. Про безпідставний характер 
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арештів свідчить заява ВПЦР до наркома внутрішніх справ В. Балицького [58, 

арк. 7]. У документі зазначалося, що причина утримання під вартою 

П. Гордовського Церковній раді невідома, а представники ДПУ її не 

повідомили. Натомість ВПЦР просила звільнити церковного діяча з-під 

арешту внаслідок його «політичної бездоганності». Втім, у листопаді 1925 р. 

П. Гордовського за протести проти передачі Андріївського храму 

«обновленській» церкві знову притягнули до відповідальності [245, c. 35]. 

Наступне ув’язнення члена Старокиївської парафії відбулося 15 червня 

1927 р. [86, арк. 15], згідно з ордером на арешт від 14 червня [86, арк. 4]. Після 

допиту П. Гордовському 20 червня 1927 р. було оголошено постанову про 

притягнення до відповідальності за контрреволюційні дії [86, арк. 15]. Сам 

ув’язнений у заявах до начальника Київського ДПУ та прокурора у справах 

ДПУ від 22 червня 1927 р. зазначав, що не вбачав у своїй діяльності «провини 

проти радвлади» та заявляв про лояльне до неї ставлення [86, арк. 15, 16 зв., 

20, 21 зв.]. Аналогічно на безпідставності обвинувачень щодо П. Гордовського 

наголошувала його дружина. У заяві до Київського відділу ДПУ О. Гордовська 

зазначала, що арешт був «якимось непорозумінням», тому що її чоловік не міг 

бути винен «у чому-небудь проти радянської влади» [86, арк. 23-23 зв.]. Тоді 

ж у заяві до начальника Київського окружного відділу ДПУ С. Западного 

дружина П. Гордовського «на підставі його цілковитої лойяльності» просила 

звільнити чоловіка їй на поруки до формального завершення справи [86, 

арк. 24]. 

Колеги П. Гордовського «по спільній праці в Київській Софійській 

парафії» І. Гриценко, Й. Садовський, П. Лавриненко та інші у заяві до 

Київського окружного відділу ДПУ від 19 липня 1927 р. засвідчували «цілком 

бездоганне, лойяльне і доброзичливе відношення до радянської влади в 

Україні» церковного діяча та просили віддати ув’язненого їм на поруки [86, 

арк. 26]. 

Органи радянської влади не задовольнили клопотання щодо звільнення 

П. Гордовського з-під варти [86, арк. 31]. Після проведення слідчих дій йому 
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висунули ряд обвинувачень: праця на державних посадах за Центральної ради, 

еміграція разом із частиною армії С. Петлюри у 1920 р. у Польщу та праця 

впродовж 1920 – 1923 рр. у «Громадянському комітеті біженців з України і в 

контр-розвідці» [86, арк. 32]. Також більшовики інкримінували 

П. Гордовському антирадянську агітацію та спроби дискредитувати партійно-

державну владу у період перебування на посаді секретаря ВПЦР (1923 – 

1926 рр.) [86, арк. 32; 245, c. 35]. Особлива нарада при Колегії ОДПУ 20 квітня 

1928 р. засудила діяча до 3 років заслання у Казахстані [86, арк. 40]. 

За схожим сценарієм розгорталися репресії проти інших церковних 

діячів УАПЦ м. Києва. Наприклад, секретаря ВПЦР (1920 – 1922 рр.) і 

Старокиївської парафії, секретаря Першого всеукраїнського православного 

церковного собору І. Тарасенка більшовики обвинуватили у 

контрреволюційній та антирадянській діяльності у справі т. зв. «Козачої Ради 

Правобережної України». 

У статтях київської газети «Пролетарська правда» організацію «Козача 

рада Правобережної України» називали «петлюрівською повстанською 

організацією», «політичним військово-повстанським центром 

петлюрівщини» [138, c. 1; 140, c. 1]. Відповідно до публікацій у виданні, метою 

«Козачої ради Правобережної України», разом з підконтрольним «Козачій 

раді» об’єднанням під назвою «8-й повстанський район», було підготувати до 

весни загальне повстання під керівництвом спеціально призначених для цього 

членів організації, знищення транспорту та всього господарства, здійснення 

терористичних актів проти «відповідальних політичних та радянських 

діячів» [140, c. 1]. 

Судове засідання надзвичайної сесії військового відділу Київського 

губерніального революційного трибуналу у справі «Козачої ради 

Правобережної України» відбувалося за закритими дверима впродовж 24 – 

25 серпня 1922 р. [103, c. 2; 155, c. 2]. І. Тарасенко та інші підсудні 

обвинувачувалися в тому, що створили злочинне угрупування, котре мало на 

меті здійснити збройне повстання проти Української Соціалістичної 
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Радянської Республіки з ціллю її повалення та встановлення УНР. Разом з 

іншими 47 обвинуваченими І. Тарасенка засудили до розстрілу [155, c. 2]. 

Вирок було виконано 28 серпня 1922 р. [145, c. 130; 156, c. 2]. 

На підставі обвинувачень у контрреволюційній діяльності репресували і 

священика УАПЦ Ю. Жевченка, котрий ще за часів Української революції вів 

активну працю з організації Української автокефальної православної церкви 

та був настоятелем Андріївської церкви у перші роки діяльності Подільської 

автокефальної парафії м. Києва [245, c. 37]. Церковний діяч УАПЦ 

М. Пивоварів у наданих наприкінці 1920-х рр. працівникам ДПУ свідченнях 

стверджував, що Ю. Жевченко, поряд із В. Липківським, був «одним із 

найперших і ранніх діячів в УАПЦ» та знаходився «в фаворі і у ВПЦР» [87, 

арк. 4-5]. Слідство дійшло висновку, що Ю. Жевченко «працював в контакті з 

членом «СВУ» Толкачем» та «виступав з антирадянськими проповідями» [87, 

арк. 6]. Зрештою, судова трійка при Колегії ДПУ УСРР 24 лютого 1930 р. 

засудила священика до 8 років ув’язнення за контрреволюційну 

діяльність [245, c. 38]. 

У спогадах сучасник подій священик Д. Бурко зазначав, що станом на 

кінець 1930 р. в Україні було заарештовано 14 єпископів та 100 священиків 

УАПЦ [159, c. 224-225]. Про наслідки репресій проти діячів православної 

церкви наприкінці 1930-х рр. свідчать статистичні дані: тільки станом на 30 

жовтня 1937 р., згідно з даними «Довідки про кількість засуджених обласними 

трійками церковників та сектантів» (підготовлена начальником 8 відділу УДБ 

НКВС УРСР лейтенантом держбезпеки Л. Мунвезом), по Київській області 

був засуджений 641 «церковник». Станом на січень 1938 р. кількість 

заарештованих по території Київщини «церковників» та «сектантів» 

збільшилася до 1064 осіб [167, с. 14-15]. 

Таким чином, з метою впливу на діяльність УАПЦ у м. Києві 

більшовики використовували метод розколу церкви за допомогою сприяння 

утворення та функціонування братства «Діяльно-Христова церква», даючи 

дозволи представникам об’єднання на користування Михайлівським собором, 
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проведення зборів, здійснення богослужбової практики тощо. Більшовики 

застосовували репресивні методи щодо членів українських православних 

парафій м. Києва та керівних органів церкви, котрі виявлялися в обмеженні 

свободи пересування та свободи волі церковнослужителів, а також 

позбавлення волі, ґрунтуючи обвинувачення на фальсифікованих фактах або 

використовуючи неспіввідносне правопорушенню покарання. 

Отже, активна діяльність автокефальних парафій м. Києва та збільшення 

популярності Української автокефальної православної церкви загалом 

спричинили трансформацію політики більшовиків щодо церкви впродовж 

1920-х рр. аж до безпосередньої її ліквідації. Контроль діяльності УАПЦ та 

автокефальних громад у м. Києві здійснювався більшовиками за допомогою 

економічних та адміністративних засобів. Серед основних економічних 

заходів, котрі вплинули на матеріальне становище громад та їх членів, стала 

кампанія із вилучення церковного майна та цінностей задля подолання 

наслідків голоду на початку 1920-х рр., податкова політика більшовиків та 

нав’язування ряду майнових зобов’язань релігійним громадам та 

церковнослужителям. 

Адміністративні засоби впливу на діяльність громад УАПЦ у м. Києві 

отримали відображення у використанні норм чинного законодавства для 

контролю над функціонуванням церкви. Так, органи радянської влади 

використовували права на надання дозволів на користування церковними 

будівлями, скликання зборів, здійснення масових заходів та реєстрації 

релігійних громад та церкви як аргумент для заборони або обмеження 

діяльності парафій. В обмін на надання дозволу на певний вид діяльності 

більшовики вимагали від церковних діячів виконання низки умов. 

Одним із основних методів зменшення авторитету УАПЦ стала 

антирелігійна агітація та пропаганда у формі засобів масової комунікації та 

впливу [177, c. 28]. У радянських друкованих виданнях неодноразово 

публікувалися статті з негативною характеристикою автокефальних діячів як 

нерелігійних та політично заангажованих осіб. У радянській пресі впродовж 
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1920-х рр. активно публікувалися статті із характеристикою опозиційності 

церкви та її діячів до радянської влади, аналізувався «контрреволюційний» 

характер діяльності автокефальних парафій. До кінця 1920-х рр. 

пропагандистський тиск на УАПЦ зріс, досягши свого апогею у 1930 р. у 

контексті висвітлення ходу Надзвичайного собору УАПЦ та судового процесу 

у справі «Спілки визволення України» УАПЦ подавалася як 

контрреволюційна та антирадянська організація, члени якої на меті повалення 

суспільного ладу в країні. 

До заходів, спрямованих на дискредитацію УАПЦ, входило й здійснення 

розколу всередині церкви. У 1920-х рр. радянська влада сприяла створенню та 

функціонуванню у м. Києві «Діяльно-Христової церкви». Значної 

популярності об’єднання не набуло, а відтак влада втратила мотив до 

підтримки функціонування організації. Органи радянською влади 

використовували репресії щодо окремих діячів церкви, котрі були незгодні із 

більшовицькою релігійною політикою. Репресивні заходи включали в себе 

обмеження у правах, обмеження або позбавлення волі та навіть застосування 

смертної кари. 
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ВИСНОВКИ 

Аналіз стану вивчення питання діяльності Української автокефальної 

православної церкви (УАПЦ) впродовж 1920-х рр. у місті Києві дає 

можливість стверджувати про відсутність дослідження теми в сучасній 

українській історіографії саме в регіональному розрізі. Праці радянського 

періоду з історії релігії та церкви в УСРР характеризувалися тенденційністю 

та заангажованістю у руслі ідеологічного підходу до висвітлення діяльності 

церковних інституцій. У зарубіжних дослідженнях з історії церкви розкрито 

здебільшого лише загальні аспекти діяльності УАПЦ в Україні, зосереджено 

увагу на вивченні концептуальних засад функціонування церкви. Сучасні 

вітчизняні науковці дослідили становлення УАПЦ та різні сфери діяльності 

церкви, проте актуальним залишається написання комплексної праці із 

дослідження діяльності УАПЦ на регіональному рівні. В українській 

історіографії відсутнє ґрунтовне дослідження, в якому розглядалася діяльність 

УАПЦ, її структур і парафій у місті Києві. На сучасному етапі у зв’язку із 

необхідністю розбудови Православної церкви України на сучасному етапі 

потребує вивчення здійснення київськими автокефальними парафіями у 

1920-х рр. заходів із реформування внутрішньоцерковного життя. 

Джерельна база дисертаційного дослідження сформована 

опублікованими документами, документами, які зберігаються у 

ЦДАВО України, ЦДАГО України, Держархіві міста Києва та ГДА СБУ, 

матеріалами преси 1919 – 1930-го рр. та мемуарною літературою. Основним 

принципом відбору документів стала репрезентативність крізь призму 

регіонального аспекту. Серед неопублікованих джерел є такі, котрі були 

вперше введені в обіг автором дисертації. Архівні документи розкривають 

діяльність автокефальних парафій міста Києва, висвітлюють зміст 

репресивних заходів партійно-державної влади щодо діячів УАПЦ у 

місті Києві. Джерельна основа є достатньо широкою для ґрунтовного 

висвітлення теми та виконання мети й завдань дисертації. 
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Методологічний інструментарій дисертації включає в себе 

загальнонаукові та спеціально-історичні методи. Ключовими принципами 

дисертаційного дослідження стали принципи історизму, об’єктивності та 

науковості в контексті комплексного підходу до вивчення історії. Зміст та 

структура дисертації побудована на історико-порівняльному та проблемно-

хронологічному підходах. Важливу роль у методології дисертаційної роботи 

отримав метод районування, на основі якого було виокремлено місто Київ як 

окрему територіальну одиницю з притаманною історико-культурною 

специфікою. Застосування різних наукових методів дозволило проаналізувати 

створення УАПЦ, основні сфери діяльності УАПЦ та взаємовідносини церкви 

із органами партійно-державної влади у місті Києві. 

Основними передумовами, котрі вплинули на поширення 

автокефального руху та формування УАПЦ у місті Києві впродовж 1917 –

1921 рр., стали соціально-культурні зміни у суспільстві та релігійна політика 

урядів Центральної Ради, Гетьманату П. Скоропадського, Директорії УНР у 

період Української революції, а також політика більшовиків щодо церкви. 

Центром політичного та культурного життя стало місто Київ, де проходили 

церковні собори, важливі для становлення церковної структури, формування 

концептуальних та ідейних засад внутрішньоцерковного життя. Саме у місті 

Києві були засновані перші автокефальні парафії, котрі зайняли чільне місце 

поміж релігійних громад УАПЦ, а також функціонували вищі керівні органи 

церкви. 

У 1917 – 1921 рр. Київ став осередком проведення найбільш 

визначальних церковних з’їздів, на яких було втілено ідею створення 

самостійної української православної церкви та ухвалено основні 

концептуальні засади її розбудови. У 1917 р. у місті Києві було створено 

перший керівний орган церкви – Всеукраїнську православну церковну 

раду (ВПЦР), склад і завдання якого до 1921 р. частково змінилися. 1 січня 

1919 р. у місті Києві Рада Народних Міністрів Директорії УНР ухвалила закон 

«Про вищий уряд Української автокефальної православної соборної церкви», 
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котрий проголосив самостійність УАПЦ. У 1919 р. у місті Києві були 

засновані перші автокефальні парафії, які відігравали важливу роль у 

становленні і розбудові УАПЦ. У 1921 р. у Софії Київській на Першому 

всеукраїнському православному церковному соборі відбулося формування 

ієрархії церкви та ухвалено ідеологічні принципи та канони церкви. На соборі 

було підтверджено автокефалію УАПЦ, котру раніше проголошували у 

місті Києві органи державної влади у 1919 р. та керівні органи церкви у 1920 р. 

Впродовж першої половини 1920-х рр. кількість громад УАПЦ у 

місті Києві зростала, а церковні діячі та віряни київських автокефальних 

парафій втілювали запроваджені Першим всеукраїнським православним 

церковним собором зміни у внутрішньоцерковному житті. Активне 

поширення автокефального руху спричинило трансформацію політики 

радянської влади щодо УАПЦ. У другій половині 1920-х рр. радянська влада 

поступово поставила під контроль керівні органи церкви. Другий 

всеукраїнський православний церковний собор 17 – 30 жовтня 1927 р. у місті 

Києві ухвалив усунути митрополита В. Липківського з посади, обрав нового 

вищого церковного ієрарха та сформував нове вище церковне керівництво. У 

1930 р. учасники зініційованого більшовиками Надзвичайного собору 

Української автокефальної православної церкви проголосили припинення 

роботи керівних органів церкви. У тому ж році з метою дискредитації 

автокефального руху та представників українського національного 

відродження більшовики провели показовий судовий процес над членами 

«антирадянської» організації під назвою «Спілка визволення України». Діячі 

УАПЦ обвинувачувалися у членстві в організації та здійсненні 

«контрреволюційної» діяльності, що зумовило розгортання репресій проти 

членів церкви. 

У Києві УАПЦ здійснювала підготовку нових членів причету парафій, 

котрі мали впроваджувати основоположні ідеї та канони УАПЦ у 

внутрішньоцерковному житті релігійних громад. У першій половині 

1920-х рр. у місті Києві при Старокиївській парафії В. Чехівський заснував 
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«Братство робітників слова», яке підготувало незначну кількість 

священнослужителів. Основним навчальним закладом УАПЦ були пастирські 

(богословські) курси у Києві. Основою викладацького складу стали члени 

київських автокефальних парафій, а велику частку матеріальної бази курсів 

складали внески українських православних громад місті Києва. Впродовж 

першої половини 1920-х рр. курси підготували 200 – 300 членів кліру. У другій 

половині 1920-х рр. ВПЦР здійснила спробу заснувати новий освітній заклад 

УАПЦ у місті Києві – «Богословник» (Богословську Академію). Проте 

протидія з боку радянської влади стала вирішальним фактором офіційного 

згортання освітньої діяльності УАПЦ в місті Києві. Відтак, набуття знань, 

умінь та навичок автокефальними церковнослужителями здійснювалося в 

основному за допомогою самоосвіти та обміну досвідом у рамках організації 

пастирських нарад. 

На матеріальне забезпечення функціонування релігійних громад УАПЦ 

у місті Києві вплинули більшовицька релігійна політика, загальна соціально-

економічна криза та необхідність фінансування діяльності з реформування 

внутрішньоцерковного життя. Фактично парафії УАПЦ міста Києва та керівні 

органи церкви функціонували на засадах самозабезпечення. Основними 

джерелами фінансування автокефальних громад стали членські внески та 

пожертви від парафій і приватних осіб. Значна частина коштів витрачалася на 

реформування церковного життя парафій УАПЦ, переклад та публікацію 

богослужбової літератури, оновлення музично-хорового мистецтва тощо. 

Значну частку витрат автокефальних громад міста Києва складали видатки на 

оплату праці членів кліру, сплату різних податків та зборів відповідно до 

радянського законодавства та угод із органами партійно-державної влади. 

Автокефальні парафії міста Києва стали першими громадами УАПЦ, 

котрі втілювали у внутрішньоцерковному житті ідеї реформування релігійної 

практики. Запроваджувалася українська мова богослужінь, здійснювався 

переклад та публікація церковної літератури українською мовою, 



182 

 

відроджувалися давні українські церковні традиції, впроваджувалися нові 

релігійні обряди та свята, розвивалося музично-хорове мистецтво. 

У Києві функціонувала перекладова комісія, до складу якої входили 

переважно члени київських українських православних громад. Саме у 

місті Києві видали значну кількість україномовної релігійної літератури. У 

місті працювали відомі українські композитори, котрі писали музичні твори 

для УАПЦ. Значна увага приділялася розвитку церковного хорового 

митсецтва. Київські парафії УАПЦ впроваджували нові релігійні обряди і 

свята з метою вшанування важливих дат та постатей української культури та 

церковної історії. Реформування внутрішньоцерковного життя гальмувалося 

труднощами із матеріальним забезпеченням діяльності автокефальних 

парафій, а також протидією з боку органів радянської влади. 

На початку 1920-х рр. популярність Української автокефальної 

православної церкви серед населення зросла, що обумовило зміну політики 

радянської влади щодо церкви. Контроль та регулювання діяльності 

Української автокефальної православної церкви у місті Києві здійснювався 

органами радянської влади за допомогою економічних та адміністративних 

засобів. Економічні засоби впливу проявлялися у збільшенні податкового 

тиску на діяльність автокефальних парафій міста Києва, а адміністративний 

полягав у обмеженні функціонування громад УАПЦ на основі формальних 

підстав відповідно до чинного законодавства. Релігійна політика більшовиків 

першопочатково сприяла формуванню матеріальної бази УАПЦ. 

Автокефальні парафії міста Києва отримали можливість взяти у користування 

храмові будівлі та майно. Водночас місцеві органи партійно-державної влади 

поклали на київські автокефальні громади ряд матеріальних зобов’язань, 

виконання яких склало левову частку видатків громад УАПЦ. Значний вплив 

на матеріальне становище Української автокефальної православної церкви 

здійснила у 1922 р. кампанія із вилучення церковного майна та цінностей, під 

формальним приводом подолання наслідків голоду. Податкова політика 
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більшовиків негативно вплинула і на фінансовий стан безпосередньо 

церковних діячів УАПЦ міста Києва.  

Адміністративні засоби впливу на функціонування УАПЦ у місті Києві 

відображалися насамперед у використанні більшовиками прав на надання 

дозволів на користування церковними будівлями, скликання зборів, 

здійснення масових заходів та реєстрації релігійних громад. Так, партійно-

державна влада використовувала конфлікт інтересів між приходами різних 

православних конфесій, укладаючи договори з певною релігійною громадою 

та регулюючи таким чином створення та поширення парафій. Водночас органи 

радянської влади тривалий час відмовляли УАПЦ у перереєстрації статуту та 

наданні дозволу на проведення зборів. Відсутність зареєстрованого статуту 

ставила церкву поза законом. Більшовики маніпулювали правом легалізації 

церкви, вимагаючи від церковного керівництва виконати ряд умов (публічна 

заява про лояльне ставлення до радянської влади, виключення з членів церкви 

ряду небажаних для більшовиків діячів тощо) в обмін на офіційну реєстрацію 

церкви. Церковне керівництво було змушене піти на низку поступок та 

виконати умови партійно-державної влади задля забезпечення діяльності 

УАПЦ у межах радянського законодавства. 

Впродовж другої половини 1920-х рр. збільшився ідеологічний тиск на 

УАПЦ з боку партійно-державної влади. Праця керівних органів церкви та 

членів автокефальних парафій міста Києва характеризувалася у пресі як 

контрреволюційна та антирадянська. Більшовицька преса активно 

критикувала діяльність київських автокефальних парафій із українізації та 

реформування внутрішньоцерковного життя, визначаючи її як непопулярну та 

антирадянську за змістом. Діячі УАПЦ намагалися спростувати звинувачення 

і пояснити позицію церкви, однак такі роз’яснення не сприймалися владою. 

Тиск на Українську автокефальну православну церкву досяг свого апогею у 

1930 р., коли з ініціативи радянської влади був скликаний Надзвичайний собор 

УАПЦ, який ухвалив рішення про «самоліквідацію» керівних органів церкви, 

відбувся судовий процес у справі «Спілки визволення України», після чого 
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УАПЦ подавалася як відверто ворожа до радянської влади та політична за 

характером організація. 

З метою зменшення авторитету УАПЦ серед вірян та послаблення 

автокефального руху в місті Києві більшовики активно застосовували тактику 

розколу церкви, а також використовували репресії щодо церковних діячів. 

Розкол у середовищі церковних діячів здійснювався радянською владою за 

допомогою сприяння виходу членів кліру з УАПЦ та навіть їх переходу на 

атеїстичні позиції, що з пропагандистською метою активно висвітлювалося у 

пресі. За підтримки радянських спецслужб впродовж 1924 – 1927 рр. у межах 

міста Києва функціонувало братство «Діяльно-Христова церква» («ДХЦ»). 

Місцеві органи влади міста Києва зареєстрували статут «ДХЦ», у якому 

проголошувалася лояльність об’єднання до радянської влади. Попри сприяння 

з боку партійно-державної влади, братство не отримало значної популярності 

серед мирян. У другій половині 1920-х рр. більшовики припинили підтримку 

діяльності «ДХЦ», а у 1927 р. члени братства знову увійшли до УАПЦ. 

Радянська влада застосовувала репресії щодо окремих діячів УАПЦ. Так, 

впродовж 1920-х рр. за обвинуваченнями у контрреволюційній та 

антирадянській діяльності репресували митрополита В. Липківського, кілька 

разів заарештовували члена ВПЦР та Старокиївської парафії і пастирських 

курсів УАПЦ у місті Києві П. Гордовського, благовісника УАПЦ та члена 

ВПЦР і Старокиївської парафії В. Чехівського, члена Старокиївської 

релігійної громади М. Чехівського, секретаря ВПЦР І. Тарасенка, настоятеля 

київської Андріївської церкви Ю. Жевченка та ін. 
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1922 р. – 20 арк. 

46. Спр. 80. Повідомлення Всеукраїнської православної церковної ради про 

відкриття пастирських курсів. 1922 р. – 5 арк. 

47. Спр. 93. Кошторис видатків на утримання Всеукраїнської православної 

церковної ради. 1 жовтня 1922 р. – 1 січня 1923 р. – 2 арк. 

48. Спр. 94. Кошторис видатків на утримання богословської школи. 

Чорновик. 1922 р. – 2 арк. 

49. Спр. 96. Підписні листи пожертв на утримання української 

богословської школи. 1922 р. – 8 арк. 

50. Спр. 97. Відомість виплати зарплати викладачам богословської школи 

за 1922 – 1923 рр. – 9 арк. 

51. Спр. 111. Заяви вступників на пасторські курси та про звільнення від 

плати за навчання. 1923 р. – 9 арк. 

52. Спр. 112. Журнал богословської школи для обліку лекцій. 1923 р. – 

26 арк. 

53. Спр. 113. Розклад лекцій в українській богословській школі. 1923 р. – 

18 арк. 



189 

 

54. Спр. 114. Посвідчення про закінчення богословської школи. Копії. 

1923 р. – 18 арк. 

55. Спр. 115. Заява до відділу друку Київського губнаробразу про дозвіл на 

видання релігійного журналу «Церковна правда». 1923 р. – 2 арк. 

56. Спр. 116а. Залікова книжка студента богословської школи Ковдій С. І. 

1923 р. – 7 арк. 

57. Спр. 117. Листування з правлінням богословської школи про збір 

пожертв на утримання школи. 1923 р. – 59 арк. 

58. Спр. 137. Заяви до Народного Комісаріату Внутрішніх Справ УРСР, 

Народного Комісаріату фінансів УРСР, до Київського губернського 

відділу культів в УРСР і про зменшення оподаткування, про дозвіл на 

скликання церковних з’їздів, про реєстр статутів релігійних громад і т. 

ін. Копії. 1925 – 1926 рр. – 160 арк. 

59. Спр. 146. Акт ревізії Печерської парафії. 1925 р. – 2 арк. 

60. Спр. 158. Машинописні тексти статей редакції журналу «Церква і 

Життя». 1926 р. – 127 арк. 

61. Спр. 166. Статут «Богословника» (Богословської академії). 1927 р. – 

13 арк. 

62. Спр. 186. Протоколи засідань парафіяльної ради Троїцького собору в 

м. Києві. Липень – вересень 1927 р. – 14 арк. 

63. Спр. 187. Протоколи засідань Києво-Приорської парафіяльної ради. 

26 червня – 29 жовтня 1927 р. – 17 арк. 

64. Спр. 188. Протокол зборів Іллінської парафії м. Києва. 25 вересня 1927 р. 

– 7 арк. 

65. Спр. 189. Протоколи загальних зборів віруючих Солом’янської парафії 

м. Києва. 1927 р. – 11 арк. 

66. Спр. 190. Протоколи засідань Ради Уповноважених різних парафій. 

1927 р. – 65 арк. 

67. Спр. 191. Протокол засідань Петро-Павлівської парафіяльної ради 

м. Києва. 1927 р. – 14 арк. 
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68. Спр. 192. Протоколи засідань уповноважених Труханівської парафії. 

1927 р. – 6 арк. 

69. Спр. 193. Протоколи засідань уповноважених Святошинської парафії. 

Вересень 1927 р. – 4 арк. 

70. Спр. 194. Протоколи засідань парафіяльної ради Софіївського собору. 

1927 р. – 8 арк. 

71. Спр. 223. Листування з округовими церковними радами про скликання 

малих зборів і запрошення до єпископів взяти участь в релігійному святі 

Софійського собору м. Києва. 1928 р. – 27 арк. 

72. Спр. 224. Протоколи і витяги з протоколів засідання президії 

Всеукраїнської православної церковної ради і парафіяльних рад. 

1928 р. – 10 арк. 

73. Спр. 274. Статистичні відомості про діяльність українських 

православних парафій. 1922 – 1923 рр. – 3 арк. 

 

Центральний державний архів громадських об’єднань України 

(ЦДАГО України) 

Ф. 1. Центральний комітет Компартії України 

Опис 6 

74. Спр. 13. Протоколы №№ 5, 6, 11-62 заседаний Политбюро ЦК 

КП(б)Украины. 2 января – 30 июня 1921 г. – 125 арк. 

Опис 16 

75. Спр. 3. Постанови Політбюро ЦК КП(б)У про справи в КПЗУ і КПП; 

Молдавський обком КП(б)У; організацію Союзу революційних селян в 

Бессарабії; роботу ДПК УСРР; комісію Українського Червоного Хреста 

для надання допомоги Західній Україні; з питань Уповнаркомзаксправ; 

питання Комісії ПБ ЦК КП(б)У з політичних справ, автокефальну 

церкву тощо та матеріали до них. «Окрема папка». 2 січня – 19 листопада 

1925 р. – 172 арк. 
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76. Спр. 4. Постанови Політбюро ЦК КП(б)У про політичне становище в 

республіці; порядок прийняття громадянства УСРР; пропозиції по 

бессарабському питанню та з’їзд бессарабців; організацію закордонних 

пунктів РАТАУ; компартію Буковини; ЕКП; церковні справи; настрої 

серед української інтелігенції; роботу комісії з надання допомоги 

голодуючим Західної України; порядок ухвалення рішень про найвищу 

міру покарання та з інших питань комісії ПБ ЦК КП(б)У з політичних 

справ тощо та матеріали до них. «Окрема папка». 8 січня – 30 березня 

1926 р. – 194 арк. 

Опис 20 

77. Спр. 1473. Протоколы заседаний коллегии Агитпропа Киевского 

губкома КП(б)У. Отчеты, доклады о работе агитпропотделов губкома, 

райкомов КП(б)У г. Киева и уездных комитетов партии. 1922 г. – 

107 арк. 

78. Спр. 1772. Протоколы заседаний и совещаний антирелигиозных 

комиссий ЦК КП(б)У, Агитпропах Волынского и Одесского губкомов 

партии, антирелигиозного семинара при Полтавском партийном клубе. 

Тезисы, директивы, доклады, обзоры ЦК КП(б)У, окружкомов партии о 

положении церкви на Украине, деятельности окрликвидкомов, 

религиозном и сектантском движении, добровольном снятии сана и др. 

вопросам. Характеристика членов Украинского синода, избранных 

собором епископов. 27 марта – 18 декабря 1923 г. – 121 арк. 

79. Спр. 2006. Циркулярные и директивные письма ЦК РКП(б) и ЦК 

КП(б)У, протоколы заседаний антирелигиозной комиссии ЦК КП(б)У, 

совещаний при Агитпропе ЦК, переписка по вопросам антирелигиозной 

пропаганды. Докладные записки, справки Агитпропа ЦК КП(б)У, 

окружкомов партии о состоянии религиозного движения в республике и 

формах борьбы с ним. 2 января – 24 декабря 1925 г. – 204 арк. 

80. Спр. 2007. Докладные записки, справки отделов ЦК КП(б)У, советских 

органов и учреждений о состоянии сектанства и религиозном движении 
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на Украине. Протокол заседания комиссии Политбюро ЦК КП(б)У, 

обзор, докладная записка Главного бюро евсекции при ЦК КП(б)У о 

сионистском движении на Украине и работе среди еврейского 

населения. Прокламации, листовки, инструкции сионистско-

социалистической партии в СССР присланные губкомами и 

окружкомами КП(б)У в Главное бюро евсекций ЦК КП(б)У. 21 марта – 

2 декабря 1925 г. – 186 арк. 

81. Спр. 2318. Докладные записки, справки Государственного 

Политического Управления УССР в ЦК КП(б)У о выступлении 

церковников в г. Сталино, религиозных группировках за границей, 

совещании Украинской автокефальной православной церкви и др. 

вопросам. Письмо Всеукраинского православного церковного совета в 

ЦК КП(б)У с просьбой поместить в газете «Коммунист» опротестование 

на статью «Контрреволюция под церковным флагом». Январь – 

22 октября 1926 г. – 69 арк. 

Ф. 269. Колекція документів «Український музей в Празі» 

Опис 1 

82. Спр. 506. Лист почесного голови Всеукраїнської церковної ради 

Митрополита В. Липківського до Константинопольського патріарха 

Василя ІІІ з приводу підпорядкування йому Української православної 

церкви в Польщі (копія). Записка С. Шелухина у справі церковного 

інциденту між українцями в Парижі. Листування ради української 

православної парафії у Подєбрадах з українськими і чеськими 

церковними діячами, з українськими емігрантськими організаціями і 

церковними громадами за кордоном з питань церковного життя і 

взаємних зв’язків. Заяви про вступ до членів української православної 

парафії в Подєбрадах. Січень 1924 р. – грудень 1927 р. – 108 арк. 

 

Державний архів міста Києва (Держархів м. Києва) 

Ф. Р-1. Київська міська рада народних депутатів та виконавчий 
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орган Київської міської ради депутатів (Київська міська державна 

адміністрація) 

Опис 1 

83. Спр. 5475. Постановления Президиума про охрану памятников 

культуры, о закрытии Софиевского собора и укрепление почв на 

территории музейного городка и материалы к постановлениям. 2 августа 

1933 г. – 19 января 1934 г. – 46 арк. 

Ф. 3. Києво-Софійський кафедральний собор 

Опис 3 

84. Спр. 72. Касова прибутково-видаткова книга Старо-Київської при Укр. 

Софієвському Соборі общини. 1924 – 1927 рр. – 149 арк. 

 

Галузевий державний архів Служби безпеки України (ГДА СБУ) 

Ф. 6. Кримінальні справи на реабілітованих осіб 

Опис 1 

85. Спр. 67098фп. Т. 45. Дело № 215471. «СВУ». Чеховский В. М. – 180 арк. 

86. Спр. 71096фп. Т. 1. Дело № 56198 по обвинению Гордовского П. И. – 

49 арк. 

87. Спр. 76046фп. Жевченко Ю. В. – 6 арк. 
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ДОДАТОК Б 

Кількість парафій УАПЦ в Україні (1920-ті рр.)* 

Рік Кількість парафій 

1923 991 

1924 1080 

1925 1061 

1926 1040 

1927 1030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Таблиця складена автором за даними джерел та літератури: ЦДАГО. – Ф. 1. – Оп. 20. – 

Спр. 2007. Докладные записки, справки отделов ЦК КП(б)У, советских органов и 

учреждений о состоянии сектанства и религиозном движении на Украине. Протокол 

заседания комиссии Политбюро ЦК КП(б)У, обзор, докладная записка Главного бюро 

евсекции при ЦК КП(б)У о сионистском движении на Украине и работе среди еврейского 

населения. Прокламации, листовки, инструкции сионистско-социалистической партии в 

СССР присланные губкомами и окружкомами КП(б)У в Главное бюро евсекций ЦК 

КП(б)У. 21 марта – 2 декабря 1925 г. – Арк. 64; Пащенко В. О. Держава і православ’я в 

Україні: 20 – 30-ті роки ХХ ст. / В. О. Пащенко. – К., 1993. – С. 85; Мартирологія 

Українських Церков: У 4-х т. – Т. І. Українська православна церква. Документи, матеріяли, 

християнський самвидав України / [Упор. О. Зінкевич, О. Воронин]. – Балтимор; Торонто, 

1987. – С. 904. 
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ДОДАТОК В 

Кількість автокефальних парафій у м. Києві (1919 – 1927 рр.)* 

Рік Кількість парафій 

1919 4 

1920 9 

1923 9 

1925 11 

1927 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Таблиця складена автором за даними джерел та літератури: ЦДАВО України. – Ф. 3984. – 

Оп. 1. – Спр. 5. Листування Всеукраїнської Православної Церковної Ради з світською 

владою. 1920 р. – Арк. 2; ЦДАВО України. – Ф. 3984. – Оп. 1. – Спр. 17. Обіжники до 

парафій Спілки. 1920 р. – Арк. 18 зв.; ЦДАВО України. – Ф. 3984. – Оп. 4. – Спр. 274. 

Статистичні відомості про діяльність українських православних парафій. 1922 – 1923 рр. – 

Арк. 1; ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2007. Докладные записки, справки отделов 

ЦК КП(б)У, советских органов и учреждений о состоянии сектанства и религиозном 

движении на Украине. Протокол заседания комиссии Политбюро ЦК КП(б)У, обзор, 

докладная записка Главного бюро евсекции при ЦК КП(б)У о сионистском движении на 

Украине и работе среди еврейского населения. Прокламации, листовки, инструкции 

сионистско-социалистической партии в СССР присланные губкомами и окружкомами 

КП(б)У в Главное бюро евсекций ЦК КП(б)У. 21 марта – 2 декабря 1925 г. – Арк. 63; 

Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви: У 4 т., 5 кн. Т. 4. 

Частина 1 (ХХ ст.). Репринтне вид. / І. Власовський. – К., 1998. – С. 151; Мартирологія 

Українських Церков: У 4-х т. – Т. І. Українська православна церква. Документи, матеріяли, 

християнський самвидав України / [Упор. О. Зінкевич, О. Воронин]. – Балтимор; Торонто, 

1987. – С. 904. 
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ДОДАТОК Г 

Перелік лекцій та лекторів пастирських курсів УАПЦ (1921 р.)* 

Лекція Лектор 

Українська церковна історія К. Соколовський 

Богослужбова мова Н. Ковальський, Л. Старицька-

Черняхівська, Є. Тимченко 

Св. Письмо Старого Заповіту В. Липківський 

Літургіка В. Липківський 

Канонічне право В. Липківський 

Св. Письмо Нового Заповіту В. Чехівський 

Філософія релігії В. Чехівський 

Церковне мистецтво Щербаківський 

Церковні співи П. Демуцький 

Загальна церковна історія В. Данилевич 

Церковне красномовство В. Данилевич 

Церковний статут Д. Ходзицький 

Церковне господарство А. Синявський 

Церковна географія Г. Стороженко 

Догматичне і моральне богослов’я Н. Шараївський 

Церковна декламація М. Старицька 

Сучасне церковне життя М. Мороз 

Старовинні побутові релігійні звичаї 

і обряди української церкви 

С. Рклицький 

 

 

*Таблиця складена автором за даними джерела: ЦДАВО України. – Ф. 3984. – Оп. 4. – 

Спр. 39. Протоколи засідань викладачів пастирських курсів. Червень – листопад 1921 р. – 

Арк. 2, 4. 
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ДОДАТОК Ґ 

Перелік практичних занять і викладачів 

пастирських курсів УАПЦ (1921 р.)* 

Дисципліна Викладач 

Ораторське мистецтво Л. Старицька-Черняхівська, 

М. Старицька 

Складання промов В. Липківський 

Відправа церковних служб і треб В. Липківський 

Співи і церковне читання В. Ходзицький 

Переклади на українську мову Є. Тимченко 

Організація і провадження 

церковних зібрань 

М. Мороз 

Церковно-парафіяльне справоздання І. Тарасенко 

Філософія релігії В. Чехівський 

Підвалини церковного життя А. Троїцький 

Огляд пам’яток мистецтва Щербаківський 

Українська церковна історія Соколовський 

Загальна церковна історія В. Данилевич 

Методика навчання Закону Божого Н. Шараївський 

 

 

 

 

 

*Таблиця складена автором за даними джерела: ЦДАВО України. – Ф. 3984. – Оп. 4. – 

Спр. 39. Протоколи засідань викладачів пастирських курсів. Червень – листопад 1921 р. – 

Арк. 6. 

 

 


