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СТАНОВИЩЕ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В ПОВОЄННІЙ
РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ: КРИТИЧНИЙ ОГЛЯД ІСТОРІОГРАФІЇ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX ст.
У статті подано критичний огляд вітчизняних і зарубіжних праць, присвячених розгляду
становища Церкви в повоєнній радянській державі. Запропоновано ґрунтовну класифікацію
історіографи проблеми. Піднято питання методології дослідження церковного життя радян
ської доби.
Церковна історія радянського періоду - один
із напрямів сучасної історіографії, вивчення
якого значною мірою залежить від політичної, на
ціональної й релігійної приналежності дослід
ників. Історіографію проблеми доцільно поділити
на такі групи: західна історіографія, російська
й російська діаспорна історіографія, українська
й українська діаспорна історіографія, додатково
розрізняючи праці світських і церковних істо
риків. Фінський дослідник радянської церковної
історії Арто Луукканен пропонує виділяти окре
мо «до-архівні» й «постархівні» праці з радянсь
кої історії [1]. Зрозуміло, що лише «постархівні»
праці українських і російських істориків, тобто
праці, написані в період із кінця 1980-х pp., коли
банкрутство й розвал радянської політичної си
стеми дали могутній поштовх до наукового заці
кавлення історією релігії та Церкви радянського
періоду, що раніше розглядалася лише крізь
призму панівних ідеологічних постулатів, мають
наукову вартість. Винятком є поодинокі праці
радянських соціологів, що подають здебільшого
достовірний аналіз обрядового життя та релігій
ного досвіду радянських віруючих [2].
Західна історіографія
Характер західних «до-архівних» праць із
історії РПЦ у СРСР передовсім визначався на
явністю джерел. Основним джерелом до кінця
1980-х pp. залишалися публікації релігійного
самвидаву. Додатково західні дослідники покла
далися на офіційні радянські (йдеться про соціо
логічні дослідження, періодику, пропагандист
ські праці тощо) і церковні (передусім «Журнал
Московської патріархії») джерела. Повна залеж
ність від самвидавних публікацій перетворюва
ла переважну більшість західних «до-архівних»
досліджень із історії РПЦ на «мартирологію

© Шліхта Н. В.. 2007

героїчних християн», якщо скористатися визна
ченням Арто Луукканена [3]. Показовими є праці
Майкла Бурдйо, засновника й багаторічного
керівника Кестонівського Інституту (м. Оксфорд,
Велика Британія), що займався моніторингом
реалізації свободи совісті у СРСР [4].
Критичний аналіз офіційних церковних і ра
дянських джерел все ж дав змогу західним істо
рикам досліджувати повсякденне життя РПЦ
(Джейн Елліс) [5], релігійний досвід радянських
віруючих (Вільям Флетчер, Крістель Лейн) [6],
секуляризаційну програму радянського режиму
(Девід Пауел, Вільям Беркен, Джеймс Тровер)
[7]. Західні історики, які розглядали питання
поза проблемою релігійної політики радянського
керівництва чи сучасного їм життя РПЦ, мали
змогу послуговуватися ширшим колом джерел.
Вагомим є їхній вклад у вивчення політичної
філософії Московського Патріархату (Ганс Кох)
[8] та взаємин між Московським Патріархатом
і Ватиканом (Алексіс Флоріді, Ханс-Якоб Стехлє) [9].
Особливу методологічну й історіографічну
цінність мають «до-архівні» студії Вальтера Колажа, Метью Спінки, Крістель Лейн, Вільяма
Флетчера. Вальтер Колаж у своїй монографії
«Релігія в Радянському Союзі» (1961) проаналі
зував зміни в становищі РПЦ після негласного
«конкордату» між радянським керівництвом та
керівництвом Московського Патріархату верес
ня 1943 р. [10]. Колаж є одним із небагатьох
західних істориків, хто приділяє спеціальну увагу
релігійній ситуації в Українському Екзархаті,
звертаючись до питання інкорпорації парафій
УАПЦ до РПЦ, а також «возз'єднання» україн
ських греко-католиків із РПЦ. Його аналіз цер
ковного життя в Україні, однак, важко назвати
незаангажованим через явні симпатії до РПЦ.
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Монографія Метью Спінки «Церква в Ра
дянській Росії» (1956) є цікавою спробою погля
нути на державно-церковні взаємини з перс
пективи РПЦ [11]. У центрі його дослідження політика російських патріархів Тихона (Бєлавіна),
Сергія (Страгородського), Алексія (Сіманського). Акцентуючи увагу на особливостях взаємин
кожного патріарха з радянським керівництвом,
Спінка водночас прослідковує тяглість їхньої
політики, що врешті призвела до «дивного со
юзу» («strange alliance») комуністичного режиму
і православної церкви за часів Патріарха Алек
сія (Сіманського). У своїй монографії про хри
стиянську релігію в СРСР Крістель Лейн робить
окремі зауваги щодо змін в обрядовій практиці
та соціальному вченні РПЦ, упроваджених, щоб
пристосуватися до нових суспільно-політичних
умов [12].
Доробок Вільяма Флетчера в царині вивчення
історії РПЦ радянського періоду видається особ
ливо цінним із методологічного й теоретичного
погляду. Його монографія під промовистою на
звою «Студії з виживання: Церква в Радянській
Росії, 1917-1943» (1965) стала першою спро
бою в західній історіографії вийти за межі жан
ру мартирологи та переосмислити «політичне
раболіпство» («political subservience») церковно
го керівництва, його «політичну колаборацію»
з комуністичним режимом [13]. Автор розглядає
політику Патріарха Сергія (Страгородського),
декількома пасажам окреслюючи також стратегії
виживання Церкви на місцевому рівні. Попри
деякі контроверсійні та слабкі аргументи й вис
новки Флетчера (наприклад, про незацікав
леність Церкви сучасними суспільними пробле
мами), його вклад у вивчення церковного життя
в СРСР є беззаперечним. У цій та інших своїх
працях [14] Флетчер приділяє увагу тим аспек
там церковного життя в радянській державі, які
вважає визначальними: боротьбі РПЦ за збере
ження своєї інституційної мережі, «тактиці тор
гу» («bargaining tactic») і «практичній пристосо
вуваності» («practical adaptability») Церкви, їхній
ролі в збереженні Церкви в період переслідувань.
Після розвалу СРСР західний інтерес до
історії РПЦ радянського періоду став значно
слабшим. Зміна ідеологічного клімату мала
особливо негативні наслідки для вивчення цер
ковної історії періоду між кінцем Другої світо
вої війни та початком перебудови. Монографія
Джона Андерсона (1994) є однією з небагатьох
«постархівних» студій, що аналізують релігійну
політику радянського керівництва хрущовського
та брежнєвського періодів [15].
Натомість вивчення радянської політики
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в релігійній сфері та церковного життя після
революційного та ранньосталінського періодів
стало інтенсивнішим після відкриття радянських
архівів. Гленніс Янг у своїй монографії «Влада
і сакральне в революційній Росії: релігійні акти
вісти на селі» (1997) використовує оригінальні
методологічні підходи, що можуть плідно вико
ристовуватись у дослідженні повоєнної ситуації
[16]. Вона розглядає церковне життя післярево
люційного російського села крізь призму взає
модії трьох сил: релігійних активістів, духовен
ства і держави, кожна з яких переслідувала
власні цілі. Особливо цікавими й методологічно
цінними видаються знахідки Янг щодо ідентич
ності членів Церкви та їхньої «досконалої при
стосовуваності» в умовах радикальної зміни
суспільно-політичних обставин.
Ранні праці Дмитра Поспєловського, канадсь
кого історика російського походження, мають
багато недоліків, притаманних «до-архівній»
західній історіографії. Однак вони стоять дещо
осторонь від загального масиву літератури зав
дяки багатій джерельній базі, увазі автора до
низки ігнорованих і контроверсійних питань
історії РПЦ (йдеться, наприклад, про роль Мос
ковського Патріархату в ліквідації УГКЦ) [17].
«Російська Православна Церква у XX ст.»
(1995) стала першим ґрунтовним дослідженням
з історії РПЦ, доступним для пострадянського
читача, що суттєво базувалося на аналізі архів
них джерел [18]. Окремо слід відзначити намаган
ня Поспєловського розглядати новітню історію
РПЦ у світлі її релігійної та суспільно-політич
ної традиції.
Західні студії з церковної історії рідко й лише
побіжно звертаються до специфічної релігійної
ситуації в Українській РСР. Увагу дослідників
передовсім привертає високий ступінь релігій
ності українського населення та питання «воз
з'єднання» греко-католиків Західної України
з РПЦ. Висновки дослідників прямо залежать від
їхніх явних симпатій до РПЦ. Навіть найбільш
ґрунтовні з їхніх праць містять численні факто
логічні помилки. Лише один показовий приклад:
Джон Андерсон виділяє Полтавську та Запорізь
ку області як західноукраїнські [19].
Винятком є дослідження американського істо
рика українського походження Франка Сисина,
присвячене традиціям українського православ 'я
в житті повоєнного Українського Екзархату [20],
а також праці канадського історика українського
походження Богдана Боцюрківа. Боцюрківу на
лежить єдина в сучасній історіографії спроба
здійснити концептуальний аналіз релігійної ситу
ації в Українському Екзархаті [21]. Він донині
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залишається найавторитетнішим західним до
слідником історії УГКЦ радянського періоду, чиї
ґрунтовні праці виходять за рамки церковної
мартирологи [22]. Спонукає до подальшої роз
робки його оцінка ролі Московського Патрі
архату в ліквідації УГКЦ та його концепція «цер
ковно-національної політики» («ecclesiasticalnationalities policy») радянського керівниц
тва [23].
Російська діаспорна
й російська історіографія
Російські церковні та світські діаспорні істо
рики - дисиденти та самвидавні автори - розроб
ляли мартирологію РПЦ радянської доби. Підхід,
оцінки й питання, підняті російськими діаспорними істориками, близькі до підходу, оцінок і пи
тань, порушених західною «до-архівною» істо
ріографією. Єдиним винятком є ще більша
заангажованість російських діаспорних дослід
ників. Лише деякі з них зуміли хоча б частково
вийти за рамки діаспорної мартирологи, вивча
ючи діяльність ієрархії РПЦ (Нікіта Струве, Надія
Теодорович) [24], хрущовську антирелігійну
кампанію та релігійне відродження в СРСР
(Дмитро Константінов) [25], політичну філосо
фію Московського Патріархату (Майкл Меєрсон)
[26]. Сергій Келехер, російський католицький
священик, здійснив досить ґрунтовне досліджен
ня діяльності «катакомбної» УГКЦ, приділивши
певну увагу також життю «возз'єднаних» грекокатоликів [27].
Збірка статей «На шляху до свободи совісті»
(1989) [28] і дві монографії Валерія Алексеева,
написані в 1991-1992 pp. [29], радше студії пуб
ліцистичні, ніж історичні, були першими спроба
ми російських істориків об'єктивно проаналі
зувати державно-церковні взаємини в СРСР.
Упродовж наступного десятиліття проблематика
російських досліджень з історії РПЦ повоєнно
го періоду обмежувалася політикою держави
щодо Церкви та діяльністю церковної опозиції
й релігійних дисидентів. Праці західних і росій
ських істориків дуже близькі за напрямами до
сліджень: домінує політичний підхід до церковної
історії, а історія Церкви розглядається як мартирологія.
Праці Ольги Васильєвої, Тетяни Чумаченко та
Михайла Шкаровського, написані на рубежі
століть, зробили суттєвий вклад у вивчення
історії РПЦ пізньосталінського та хрущовського періодів. Ольга Васильєва аналізує викорис
тання Сталіним РПЦ як одного з дієвих інстру
ментів його зовнішньої політики [ЗО]. Тетяна
Чумаченко досліджує радянську релігійну полі
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тику 1941-1961 pp., зосереджуючи основну
увагу на діяльності керівництва Ради у справах
РПЦ [31]. Вона приділяє певну увагу також вив
ченню власне церковного життя, хоча її інтер
претація більшості питань видається поверховою
(йдеться, наприклад, про народну релігійність,
ліквідацію «святих місць» під час хрущовської
антирелігійної кампанії тощо). Михайло Шкаровський є одним із небагатьох пострадянських
дослідників, хто розглядає державно-церковні
взаємини в СРСР як складний багатогранний
двосторонній процес [32]. Він висуває низку
слабких тверджень (наприклад, викликає запе
речення його теза про «одержавлення» РПЦ
після 1943 p., а також оцінка реформи парафіяль
ного управління 1961 p.), некритично запозичує
знахідки інших дослідників (передовсім Василь
євої), і навіть робить фактологічні помилки.
Однак важко переоцінити вклад Шкаровського
в дослідження церковної історії повоєнного
періоду. Особливо цінними є його увага до ме
тодологічних питань, аналіз діяльності Ради
у справах РПЦ, розгляд проблеми церковного
консерватизму й модернізації.
До початку 1990-х років російська церков
на, як і світська, історіографія розвивалася лише
в емігрантських колах. Навіть перша студія, на
писана російським православним священиком
о. Сергієм Гордуном у перебудовний період на
базі щойно відкритих московських архівів, була
опублікована в діаспорі [33]. Незважаючи на
поверховість аналізу та заангажованість автора,
стаття на довгі роки залишалась обов'язковим
посиланням для всіх російських дослідників
історії РПЦ. Особливо багато дискусій точилось
навколо тези Гордуна про обер-прокураторські
функції Ради у справах РПЦ, а згодом Ради
у справах релігій.
Монографія протоієрея Владислава Ципіна
про історію РПЦ XX ст. складає останній, дев'я
тий, том офіціозного видання з історії РПЦ, при
уроченого Московським Патріархатом до 850ліття Москви [34]. Важко не погодитися з Поспєловським, на думку якого, єдиним вкладом
цієї апологетичної праці в дослідження історії
РПЦ є те, що вона вводить у науковий обіг знач
ну кількість джерел із церковних архівів, досі
недоступних для світських істориків [35].
Російські історики неохоче звертаються до
релігійної ситуації в Україні, а їхні висновки на
перед визначені їхньою релігійною та національ
ною приналежністю. Шкаровський робить єдину
спробу в сучасній російській історіографії об'єк
тивно проаналізувати діяльність УАПЦ та Україн
ської Автономної Церкви у воєнний період
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і наслідки, які вона мала для повоєнного стано
вища РПЦ. Нікіта Струве у своїх працях дещо
відходить від прийнятого в російській історіо
графії погляду на ліквідацію УГКЦ та «воз
з'єднання» її вірних з РПЦ.
Українська діаспорна
й українська історіографія
Українська діаспорна історіографія виявила
незначний інтерес до життя православної церк
ви в повоєнній Україні. Національно-свідомі істо
рики не «посягали» на коло питань російської
«імперської» історії: з кінця 1940-х pp. українська
православна громада була представлена винят
ково РПЦ, що автоматично виключало її зі сфери
їхніх інтересів. Недоступність джерел із життя
православної церкви в Україні була не менш
важливою причиною. Інформація, що потрапляла
на Захід, рідко стосувалася релігійної ситуації
в Україні. У разі, якщо певні джерела все ж від
ображали церковне життя в Україні (наприклад,
самвидавні документи про намагання закрити
Почаївську лавру, про ліквідацію Чернігівського
жіночого монастиря тощо), вони залишалися
поза увагою діаспорних вчених, оскільки не да
вали змоги проаналізувати національний аспект
релігійного життя.
Натомість складна релігійна ситуація в по
воєнній Західній Україні стала однією з найбільш
обговорюваних в українській діаспорній істо
ріографії проблем. Предметом дослідження є
ліквідація УГКЦ спільними силами комуністич
ного режиму й Московського Патріархату та
діяльність «катакомбної» УГКЦ. Життя тих грекокатоликів, які «возз'єдналися» з РПЦ, є незрів
нянно менш дослідженим діаспорними історика
ми. Спробу проаналізувати наслідки «возз'єд
нання» з позиції тих, хто перейшов у правосла
в'я, зробив Василь Маркусь, запропонувавши
концепцію «церкви в церкві» для означення фор
мально «возз'єднаних» [36].
Вклад українських істориків у вивчення цер
ковного життя в повоєнній Радянській Україні є
незначним, хоча церковна історія є однією з га
лузей вітчизняної історіографії, що динамічно
розвиваються. Щоб оцінити зацікавлення вітчиз
няних дослідників цією проблемою, достатньо
проаналізувати тематику дисертацій, захищених
в Україні у 1990-х pp. Жодна з дисертацій не
присвячена вивченню життя православної гро
мади в Україні в означений період. Єдина дисер
тація, яка проливає світло на деякі аспекти життя
«возз'єднаних» греко-католиків, написана філо
софом, а не істориком [37].
Узагальнюючий аналіз, запропонований Вік

тором Єленським у 1991 p., був першою й на
довгі роки залишився єдиною узагальнюючою
студією, присвяченою здійсненню радянської
релігійної політики в Українській РСР [38].
У першій половині 2990-х pp. дослідники опуб
лікували невелику кількість статей, присвячених
переважно хрущовській антирелігійній кампанії
(Баран, Войналович, Єленський, Лисенко, Меркатун) [39]. Окремі розділи, що заторкують дер
жавно-церковні взаємини, було включено до
загальних монографій із української політичної
та соціальної історії (Баран, Ярош) [40].
На рубежі століть з'явилося декілька вітчиз
няних монографій, що висвітлювали становище
Церкви в повоєнній Радянській Україні. Олег
Бажан та Юрій Данилюк вивчають українське
православне дисидентство й діяльність «ката
комбної» УГКЦ [41]. Володимир Пащенко опуб
лікував двотомну монографію з життя право
славної церкви й монографію про життя західно
українських греко-католиків у повоєнній Україні,
які є типовими зразками пострадянської історіо
графії з ЇЇ політичним підходом до церковної
історії та доволі низьким аналітичним рівнем
дослідження [42].
Оригінальною працею, що виходить за вузькі
рамки політично орієнтованого підходу й пору
шує низку важливих проблем церковного жит
тя, є монографія Олександра Лисенка «Церков
не життя в Україні, 1943-1946» (1998) [43].
Історик звертається до таких малодосліджених
питань, як інкорпорація парафій та духовенства
УАПЦ й УАЦ до РПЦ, Помісний Собор РПЦ
1945 p., діяльність Рад у справах РПЦ і справах
релігійних культів тощо. Учені Інституту філо
софії НАН України здійснили ґрунтовну спробу
дослідити історію релігії в Україні, приділивши
значну увагу й радянському періоду [44]. Вони
приділили особливу увагу дослідженню пробле
ми еволюції соціального вчення РПЦ і релігійної
модернізації в радянську добу, аналізу дискусії
між прихильниками східного та латинського
обрядів у середовищі греко-католицького духо
венства напередодні та після офіційної ліквідації
УГКЦ. Регіональне дослідження повоєнного
життя православної церкви найдинамічніше роз
вивається на Волині (Борщевич, Милусь) [45].
Вітчизняні історики переважно підходять до
проблеми в контексті вивчення державно-цер
ковних взаємин у СРСР, оминаючи увагою спе
цифічність релігійної ситуації в Українському
Екзархаті РПЦ. Більшість праць, присвячених
радянській політиці щодо Церкви, є радше опи
совими, ніж аналітичними, мало послуговуються
методологією сучасної історичної науки.
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Попри значне зацікавлення, що його виявля
ють вітчизняні та зарубіжні історики до церков
ної історії радянського періоду, значне коло важ
ливих питань залишається нез'ясованим. По
літично орієнтований підхід до радянської історії
загалом і до релігійної історії доби зокрема та
контрастний оціночний погляд на історичні про
цеси, що домінують у сучасній історіографії,
є основною причиною того, що проблематика
досліджень з історії Церкви в радянській державі
залишається обмеженою. Історики розглядають
державно-церковні взаємини, переважно зводя
чи їх до вивчення радянської релігійної політики
або ж дій церковної опозиції та релігійного диси-

денства. Життя самої Церкви, зокрема відповідь
Церкви на дискримінаційну політику радянсько
го керівництва, яку важко означити як «опози
цію» до режиму, досі не знайшло належного
історіографічного висвітлення. Заангажованість
дослідників, зумовлена їхньою національно-ре
лігійною приналежністю, часто позбавляє їх мож
ливості дати виважену оцінку досліджуваним
процесам і явищам. У сучасній - вітчизняній, як
і зарубіжній - історіографії все ще не вироблено
цілісного бачення релігійного життя в повоєнно
му Українському Екзархаті. Лише поодинокі
дослідники наважуються піднімати питання кон
цептуального характеру у своїх працях.
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N. Shlikhta
THE ORTHODOX CHURCH IN POSTWAR SOVIET UKRAINE:
A CRITICAL REVIEW OF THE HISTORIOGRAPHY OF THE SECOND
HALF OF THE TWENTIETH CENTURY
The article provides a critical review of Ukrainian, Russian, and Western studies devoted to the
Church 's life in the postwar Soviet state. The author suggests an elaborate classification of the
historiography of the problem. She also raises the issue of the methodology of studies of religion in the
Soviet Union.

