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УПЦ (МП) В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ
 
Актуальність проблеми. З початку збройної агресії Росії проти України 24 лютого 2022 

року помітно активізувалися громадські дискусії про місце в ньому Української Православ-
ної Церкви, яка перебуває у канонічній єдності з Московським Патріархатом – УПЦ (МП), 
що викликало, в свою чергу, загострення стосунків всередині православ’я в Україні. Насампе-
ред це було пов’язано зі ставленням до агресора саме з релігійної точки зору, адже українці 
в переважній більшості абсолютно однозначно засудили нічим не обґрунтований напад Росію 
на Україну, і в цьому їх підтримали всі релігійні організації країни. Неоднозначно сприйма-
лася лише позиція згадуваної вище церкви, тож є низка моментів, які вимагають наукової 
оцінки та рефлексії. Мета статті – дослідити українське православ’я під час війни із Росією. 
Методи дослідження: методи конкретно-історичного аналізу та міждисциплінарного син-
тезу, проблемно-хронологічний, системно-структурний і критичний аналіз філософських 
та релігієзнавчих джерел. Результати. У науковому дослідженні було зафіксовано, що доля 
релігії значною мірою йде у слід війни і перемога української свободи совісті залежить від 
перемоги у війні. Росіяни скрізь, де з’являються, припиняють вільне відправлення релігійних 
ритуалів (у них заборонена діяльність Свідків Єгови, євангельських християн, саєнтологів 
тощо). Де з’являється РФ, припиняється свобода совісті та закриваються майже всі храми, 
окрім православних московського підпорядкування – так, у Криму та Донбасі було закрито 
храми ПЦУ та мечеті. Те саме стосується й представників інших конфесій та релігій – від 
католиків та протестантів до буддистів та юдеїв. Багато релігійних споруд України значною 
мірою постраждали від російського вторгнення в Україну. Рефлексуючи над майбутнім пра-
вослав’я в Україні, можна припустити, що будуть існувати три організації: одні з них перей-
дуть у ПЦУ, інші залишаться на позиціях УПЦ (МП) та будуть поминати Патріарха Кирила, 
і автокефальні, що не поминатимуть Патріарха, і це очевидно може загрожувати розколом 
православ’я в Україні. З продовженням військових дій збільшуватиметься кількість вірую-
чих, які прагнуть розірвати спілкування з РПЦ та УПЦ (МП). Статистика після набуття 
Україною Томосу 2018 року підтверджує зростання кількості українців, які вважають своєю 
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церквою ПЦУ. Собор УПЦ (МП) послужив певним соціальним викликом, резонатором та лак-
мусовим папірцем релігійних настроїв в українському суспільстві.

Ключові слова: українське православ’я, воєнний час, свобода совісті.

Вступ. З початку збройної агресії Росії проти України 24 лютого 2022 року помітно активізу-
валися громадські дискусії про місце в ньому Української Православної Церкви, яка перебуває 
у канонічному спілкуванні з Московським Патріархатом – УПЦ (МП), що викликало, в свою 
чергу, загострення стосунків всередині православ’я в Україні. Насамперед це було пов’язано 
зі ставленням до агресора саме з релігійної точки зору, адже українці в переважній більшості 
абсолютно однозначно засудили нічим не обґрунтований напад Росію на Україну, і в цьому їх 
підтримали всі релігійні організації країни. Неоднозначно сприймалася лише позиція згадува-
ної вище церкви, тож є низка моментів, які вимагають наукової оцінки та рефлексії.

Війна знов загострила стосунки усередині українського православного світу. Серед право-
славних багато тих, кого ображала позиція православних священиків, які згадують ім’я Патрі-
арха Московського та всієї Русі Кирила під час читання ектенії, багато священиків УПЦ (МП) 
не згадують ім’я Патріарха. Як відомо, під час читання ектенії повинні згадувати всіх патріар-
хів – однак як можна благословляти, бажати здоров’я та благоденства того, хто благословляє 
наших ворогів, російських воїнів, що сіють смерть?

Мета статті – дослідити українське православ’я під час війни із Росією.
Методи дослідження: конкретно-історичного аналізу та міждисциплінарного синтезу, про-

блемно-хронологічний, системно-структурний і критичний аналіз філософських та релігієз-
навчих джерел.

13 березня 2022 року патріарх РПЦ Кирило після служби під час свята Торжества право-
слав’я фактично благословив російських військових на війну проти України. Кирило пода-
рував командувачу Росгвардії Віктору Золотову Августівську ікону Божої матері для голов-
ного храму Росгвардії, а той публічно пообіцяв Кирилу завоювати Україну. Російські війська 
знищили вже понад 100 храмів УПЦ (МП), є загиблі іноки та священики, віряни і парафіяни, 
тож здавалося, що в УПЦ (МП) багато незадоволених, які хочуть зібрати архієрейський собор 
та ухвалити рішення про відхід від РПЦ.

Образно кажучи, Патріарх Московський та всієї Русі Кирило дав благословення на війну. На 
питання, за що ми за що гинемо, можна відповісти – щоб у нас була свобода совісті. В прин-
ципі, можна сказати, що Україна вистраждала свободу совісті як європейську цінність. І коли 
Тернопільська Рада визнає УПЦ (МП) ворожою організацією, коли церкви УПЦ (МП) закри-
ваються у Конотопі та Кагарлику, Борисполі та Боброві, Одесі та Черкасах, це відповідно супе-
речить положенням свободи совісті.

Як відомо, київські священики УПЦ (МП) записали звернення, в якому звинуватили Патрі-
арха Кирила у потуранні війни, яку розв’язав Володимир Путін. Вони закликали Митропо-
лита Онуфрія зібрати собор УПЦ (МП), щоби від’єднатися від Московського Патріархату. «Ми 
вважали вас батьком, а деякі навіть великим Владикою і Отцем, але ви виявилися гіршими за 
вітчима. Бог вам суддя, – цитує протоієрея Петра Семащука Еспресо. – Через мовчання ви бла-
гословили війну» [1]. Зрозумілий гнів парафіян, які не бажають згадувати Патріарха під час 
служіння Богові [2].

Заради справедливості, слід зазначити, що багато російських священнослужителів також 
налаштовані проти війни з Україною [3]. Поставлене питання зрозуміле для тих, хто сповідує 
будь-яку релігію, проте українська держава має світський характер, згідно із 35 статтею Кон-
ституції України. У нас у країні свобода совісті, і вона аксіоматично не регулює, кому індивід 
молиться. Зрозуміло, що війна не додає симпатії РПЦ в Україні [4].

12 листопада 2021 року вийшла ініціатива взагалі заборонити УПЦ (МП) у нашій кра-
їні, дана ідея була висловлена двома депутатами від партій «Голос» та «Свобода»: надати 
2 тижні на роздуми, після чого вони можуть або перейти до ПЦУ, або вони втрачають 
право юридичного особи. Як загальновідомо, на офіційному сайті українського президента  
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https://petition.president.gov.ua була здійснена спроба назбирати 25 тисяч голосів під петицією 
закрити УПЦ (МП), але на 20 травня вона набрала трохи більше ніж 7 тисяч голосів – вона не 
пройшла і народ її не підтримав. Хоча, коли на цьому сайті була розміщена петиція звільнити 
від військового обов’язку чоловіків призовного віку і дозволяти їм виїжджати за кордон, вона 
дуже швидко набрала необхідні голоси.

Є позиція частини депутатів, які вимагають закрити УПЦ (МП), є позиція самої церкви, 
яка звинувачує, що її переслідують, і є третя позиція – позиція Президента України, і речник 
Верховної Ради Руслан Стефанчук її висловлював – «не на часі…». З погляду законодавства 
України, як їм молитися, визначають самі віруючі. 27 травня 2022 року на підставі зборів з їх 
єпархій на Соборі церква прийняла рішення – чи поминати Патріарха Кирила на службі та збе-
регти канонічне спілкування УПЦ (МП) з РПЦ, або ж припинити поминати Патріарха та при-
пинити канонічне спілкування української та російської православних церков.

Варфоломій, Константинопольський і Вселенський Патріарх, зазначив, що на місці Патрі-
арха Кирила він відмовився б бути патріархом, а Онуфрій, митрополит Київський і всієї Укра-
їни, офіційно засудив російське вторгнення в перші дні війни, але коли він каже, що УПЦ 
(МП) переслідують – він очевидно підіграє ворогові, адже Патріарх Московський і всієї Русі 
відкрито та публічно підтримує та благословляє свої війська. 

З точки зору українського закону, церква має бути відокремлена від держави, і те, що в укра-
їнському варіанті Президент та парламент брали участь у підготовці Томоса – це було певне 
порушення конституційних норм, але ми, українці, маємо самі з цим розібратися. Можна від-
значити, що Президент РФ Володимир Путін вже тут не правий – 73 % проголосувало за Воло-
димира Зеленського [5], хоча жодна націоналістична організація до Парламенту України не 
пройшла – це щодо його гасла про денацифікацію.

27 травня 2022 року було винесено вердикт існуванню УПЦ (МП), хоча Собор УПЦ (МП) 
не збирався понад 2 роки через пандемію Ковіда. Війна, а раніше Ковід-19, відсували питання, 
пов’язані з діяльністю релігійних організацій, на задній план. Ця проблема, без сумніву, досить 
складна та цікава, і сам український парламент наприкінці травня 2022 року її розглянув. Єпар-
хіальні збори дали чудовий емпіричний матеріал, опитавши всіх кліриків УПЦ (МП) щодо 
їхнього ставлення до Московського Патріархату – всі ці питання можна звести до двох: про-
довжувати чи не продовжувати спілкування з Московським Патріархатом. Підсумки підбив 
Собор УПЦ (МП), що відбувся у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі (Феофа-
нія), і остаточна відповідь тут негативна.

Собор вирішив відмовитися від підпорядкування Московському Патріарху. Що сталося? Чому 
відбувся крах проекту, започаткованого Москвою у 1990 році з наданням УПЦ (МП) автономії, 
яка надалі здійснилася через Харківський Собор 1992 року, який обрав митрополита Київським 
та всієї України Володимира (Сабодана), предстоятелем УПЦ (МП)? Процес визнання цієї релі-
гійної організації в Україні мав різний вираз протягом цих тридцяти років. Поряд із існуючими 
церквами, а саме УАПЦ та УПЦ КП, більшу частину історії незалежної України УПЦ (МП) прак-
тично домінувала і за кількістю віруючих, і за кількістю релігійних об’єднань.

Однак за останні десятиліття через багато причин, насамперед, через падіння автори-
тету Патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва) («справа з вакуумним пилом», «зниклий годинник» 
і «справа з Pussy Riot»), та наростання ворожої політики сусідньої держави, особливо інфор-
маційної (Володимир Соловйов і Маргарита Сімоньян, Тигран Кеосаян та Дмитро Кисельов, 
Ольга Скабеєва та Євген Попов, Антон Красовський та інші журналісти), що завершилася 
нападом на Україну в 2014 році (анексія Криму, окупація Донбасу), призвели до того, що кіль-
кість віруючих у цій церкві почала зменшуватися.

Після 24 лютого 2022 року, з початку нової фази російської агресії, в Україні активізу-
вався процес виходу громад з УПЦ (МП). Інтерактивна карта була створена редакцією РІСУ 
ще наприкінці 2018 року, коли розпочалися перші переходи з УПЦ (МП) до новоствореної 
Православної Церкви України. (ПЦУ). Також відсортовуються дані про переходи по областях 
та датах переходів: на 25 травня 2022 року – 342 громади [6].
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Особливого значення мало надання у 2018 році Україні Томосу Патріархом Константино-
польським та Вселенським Варфоломієм. Значний вплив на утворення ПЦУ справила ситуа-
ція, коли в громадській думці вона лідирувала як наслідок надання Україні Томоса, але безу-
мовним лідером за кількістю релігійних організацій залишалася УПЦ (МП).

Всебічний збройний напад російського агресора на Україну 24 лютого 2022 року показав 
лицемірне та огидне обличчя російської влади, але також і неоднозначність позиції УПЦ (МП). 
За законом ще три роки тому зобов’язали УПЦ (МП) перейменуватися на РПЦвУ (РПЦ в Укра-
їні) [7]. Закон вимагає від УПЦ (МП) іменуватися без дужок, церква ж стверджує, що вона 
є справжньою УПЦ, хоча на назву УПЦ претендує також і ПЦУ. На наш погляд, показовою 
є статистика переходу єпархій з УПЦ (МП) до ПЦУ [8].

УПЦ (МП) відчайдушно намагається маневрувати, щоб вийти із зони громадського засу-
дження за багаторічну підтримку путінського режиму, зберегти паству та придушити внутрішню 
опозицію [9]. Так, релігієзнавець Юрій Чорноморець прокоментував ухвалення Президентом 
України нового закону про заборону колабораціонізму (№ 2108-ІХ). У зв’язку з його прийняттям 
вчений пропонує посадити ієрархів УПЦ (МП) на 10 років у в’язницю та всіх причетних до про-
російського видання «Союз православних журналістів» та йому подібних ресурсів [10].

Архієпископ ПЦУ Євстратій (Зоря) також нагадав: в одному зі своїх звернень Митрополит 
ПЦУ Єпіфаній сказав, що кожна російська бомба, кожен російський снаряд чи ракета, що пада-
ють на українську землю, насправді знищують віру в «руський мир». Тобто вони не тільки зни-
щують майно, вбивають українців, вони також дають додатковий аргумент для усвідомлення 
того, що ідеологія «руського миру», яка, зокрема, поширюється структурами Московського 
Патріархату (РПЦвУ) по всьому світу, – це фашистська ідеологія. «Це ідеологія людинонена-
висницька, яка, власне, і виправдовує вбивства, ті акти терору та геноциду, які російська армія 
робила та продовжує здійснювати на українській землі», – зазначив архієпископ [11].

Проблема частини парафіян УПЦ (МП) полягає в тому, що відбувається руйнація право-
славних храмів та вбивство ченців та ченців. З іншого боку, доводиться враховувати і очіку-
вання, що Патріарха Кирила має засудити пентархія – п’ять патріархів давніших церков, які 
є першими в диптиху православ’я. Існує думка, що він як Патріарх повинен відповідати за усі 
військові злочинці. Позиція щодо нього насамперед і викликає звинувачення церкви у колабо-
раціонізмі [12].

Українська сакральна архітектура значною мірою постраждала внаслідок російської агре-
сії – конфесійна приналежність релігійних споруд (станом на 16 червня 2023 року): УПЦ 
(МП) – 100, Церкви християн віри євангельської (п’ятдесятники) (42), церкви християн-бап-
тистів (37), ПЦУ, Церква адвентистів сьомого дня (11), єврейські синагоги та святі місця (9), 
мусульманські мечеті та культурні центри (7), Римо-католицька церква (6), інші євангельські 
церкви (5). Показово, що найбільше храмів та релігійних споруд, що постраждали від росій-
ських обстрілів, належать УПЦ (МП) [13].

Раніше речник УПЦ (МП) отець Микола Данилевич звернувся до російських церковників 
з проханням, якщо не можуть правду про війну Росії проти України, то нехай мовчать, адже 
частина церковників заперечують війну Росії проти України та обстріли цивільних. «Російські 
війська в Україні дійсно бомбардують наші школи та садки, потрапляють до будинків та квар-
тир, гине мирне населення, зокрема й діти», – написавши Данилевич. Він каже, що у ці дні 
багато росіян просять вибачення у нас, українців, за ці «злодіяння російської армії і взагалі за 
війну, за віроломне вторгнення, за це путінське божевілля». «Не вступатиму в дискусії з вами, 
а просто прошу – помовчіть. Не можете сказати правди чи не знаєте її, тоді просто помов-
чіть», – йдеться у його зверненні до російських священиків [14].

Відомий православний мислитель Андрій Кураєв уже назвав промову Патріарха найганеб-
нішою в історії. Цікавою є також точка зору отця Георгія Коваленка, який вважає, що доля 
УПЦ (МП) залежить від успіхів Збройних сил у веденні війни [15]. 

Усі українські конфесії засудили агресію РФ і Патріарха Кирила, але УПЦ (МП) висло-
вила незгоду з цією позицією, оскільки вона засудила війну, але не Патріарха Кирила. 
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А Римо-Католицькі архієреї закликали молитися за всіх, у тому числі за ворогів, за російських 
воїнів. Папа Римський вважає, що теперішня українська військова ситуація має закінчитися 
саме переговорами.

Війна не може бути справедливою чи несправедливою, справедливим може бути лише 
мир – таку думку висловив Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук). «У середні віки у богослов’ї 
існувало поняття справедливої та несправедливої   війни. Сьогодні у католицькому богослов’ї 
про таке вже не говорять. «Гради» вбивають усіх, незалежно від того, у що вірить та чи інша 
жертва і до якої Церкви ходить. Я думаю, настав час говорити не про справедливу війну, а про 
справедливий мир», – сказав він [16]. Соціальною доктриною РПЦ мають керуватися прихиль-
ники УПЦ (МП), а вона є достатньо пізнавальною щодо теологічних рефлексій війни [17].

Рішення Собору полягає, зокрема, у 10 пунктах [18] – ставлення до цього рішення також 
було амбівалентним: в одних була реакція – нарешті відбулася історична справедливість. Зага-
лом церква сказала «ні» РПЦ, але для Донецької єпархії нічого не змінюється, проте ціка-
вою була реакція кліриків Запорізької єпархії – 75% вирішили нічого не змінювати. Це дозво-
ляє нам стверджувати таке. Очевидно, вірян, що безумовно підтримують УПЦ (МП) , значно 
поменшало: їх більше у Західній Україні – тих, хто хотів би вийти, приблизно порівну в Центрі 
та Півдні, а на Сході більше тих, хто міняти нічого не хоче. Звіти Собору свідчать про те, що 
західні області проти, центр посередині, Схід пропонує зберегти статус кво.

Собор зустріли неоднозначно, він може бути сприйнятий як мімікрія, оскільки він не засу-
див Патріарха Московського і всієї Русі Кирила. Віруючі вважали, що до Патріарха може 
бути застосований суд пентархії – суд патріархів п’яти найдавніших православних церков. 
Але собор засудив агресію, залишаючи за собою можливість повернутись до нинішнього ста-
новища (поминати Патріарха). Проте, згадування та незгадування – це не причина розколів, 
адже, згідно з канонами, причина розколів – відмінності у вченнях та обрядах (наприклад, 
православних зі старообрядцями).

Як зазначає протодіакон Андрій Кураєв, УПЦ (МП) дозволила собі думати, у цьому полягає 
її суб’єктність, це ознака релігійного плюралізму, що не може не тішити. Церква продемон-
струвала, таким чином, у цьому випадку свою самостійність. Можна звернути увагу на оцінку 
ситуації, дану такими дослідниками, як Дмитро Вовк та Елізабет Кларк, українського право-
слав’я у сучасній війні та їх висновок щодо домінанти політичного над релігійним. 

Пройшло стільки часу, але масовий (після 27 травня, собору УПЦ (МП)) перехід так 
і не відбувся. Хоча й продовжився перехід частини громад із УПЦ (МП) до ПЦУ, проте цей 
процес майже не торкається, наприклад, Одеської області – найсильніший цей процес, як 
очікувалося, відбувається саме у Західній Україні. Водночас можна сказати, що характер 
і темп обговорення цієї проблеми у суспільстві знизився, публікацій меншає через місяць 
з моменту собору УПЦ (МП). Українські релігієзнавці, які стояли на позиції заборони УПЦ 
(МП), продовжують наполягати на своїй позиції, вважаючи, що нічого не змінилося, що це 
хитрощі, аби залишитися в тому ж статусі та не приєднатися до ПЦУ. Взагалі кажучи, релі-
гієзнавці, які стоять на позиції однієї з церков, – власне рідкісне явище в історії релігії серед 
релігієзнавців, які прагнуть об’єктивного висвітлення релігійних феноменів. У релігієзнав-
ство проникли політичні оцінки, загалом зрозумілі під час війни з агресором, хоча ці оцінки 
не є безпосереднім завданням релігієзнавства.

Вже більше місяця минуло від часу Собору УПЦ (МП) 27 травня, внаслідок якого Патрі-
арх Кирило розпорядився про перехід трьох кримських єпархій, єпархій Криму, Луганська 
та Донецька до РПЦ. Як логічний наслідок цього акту, значна частина громад перейшла до 
ПЦУ, хоча деякі громади повертаються, як і деякі ієрархи. Можна згадати про Патріарха УПЦ 
КП Філарета, який запропонував об’єднатися УКЦ КП із ПЦУ. 

Результати. Доля релігії значною мірою йде у слід війни і перемога української свободи 
совісті залежить від перемоги у війні. Важливо акцентувати на тому, що росіяни скрізь, де з’яв-
ляються, припиняють вільне відправлення релігійних ритуалів (у них заборонена діяльність 
Свідків Єгови, євангельських християн, саєнтологів тощо). Де з’являється РФ, припиняється 
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свобода совісті та закриваються всі храми, окрім православних московського підпорядку-
вання – так, у Криму та Донбасі було закрито храми ПЦУ та мечеті. Те саме стосується й пред-
ставників інших конфесій та релігій – від католиків та протестантів до буддистів та юдеїв.

Багато релігійних споруд України значною мірою постраждали від російського втор-
гнення в Україну. Рефлексуючи над майбутнім православ’я в Україні, можна припустити, 
що будуть існувати три організації: одні з них перейдуть у ПЦУ, інші залишаться на пози-
ціях УПЦ (МП) та будуть поминати Патріарха Кирила, і автокефальні, що не поминати-
муть Патріарха, і це очевидно може загрожувати розколом православ’я в Україні. За зако-
ном це не проблема, оскільки в Україні світське законодавство і всі ці церкви не роблять 
нічого протизаконного.

З продовженням військових дій збільшуватиметься кількість віруючих, які прагнуть розі-
рвати спілкування з РПЦ та УПЦ (МП). Статистика після набуття Україною Томосу 2018 року 
підтверджує зростання кількості українців, які вважають своєю церквою ПЦУ. Собор УПЦ 
(МП) послужив певним соціальним викликом, резонатором та лакмусовим папірцем релігій-
них настроїв в українському суспільстві. 

Висновки. Матеріали, подані у статті, дозволяють стверджувати про підтримку всіма орга-
нізаціями України в засудженні агресора, але щодо УПЦ (МП) природно виникають деякі 
питання. Найголовніше із них – це надання релігійним організаціям на окупованих Росією 
територіях права самим обирати позицію про продовження спілкування з Московським Патрі-
архатом, і згадування Патріарха Кирила у богослужінні.

Частина православних організацій, які були у підпорядкуванні УПЦ (МП), перейшли до 
підпорядкування ПЦУ. Залишається ще значна кількість православних організацій УПЦ (МП), 
у яких зберігається можливість канонічного спілкування з РПЦ, а також і навпаки. Знаменною 
тенденцією, що свідчить про можливість налагодження відносин між двома церквами – УПЦ 
(МП) та ПЦУ, є діалог, який відбувся 6 липня 2022 року.
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