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Украинската православна църква е преживяла и преживява своята история, 

наситена на събития и превратности. Това се случва на фона на общата историческа 

картина на земите между Черно и Балтийско море, между Карпатите и Кавказ и стига в 

определени периоди чак до Урал. Украйна е на кръстопът. През нея минават пътищата 

за преселенията на народите, които изграждат своите цивилизации или на изток, или на 

запад. Така през всичкото време на своето съществуване Украйна е била между 

цивилизации и империи. Тя носи белезите на историческия произвол на Византия, 

империята на монголите, Свещената Римска империя, Руската империя, Османската 

империя, на Жечпосполита, на „Империята на злото“ 1 . Това определя както 

историческото развитие на Украйна, така и нейния религиозен живот. Украйна е била и 

е полето на сблъсък на „вечните интереси“ 2  на канове, царе, императори, папи, 

патриарси. Няколко ключови събития определят хода на историята на църквата в 

земите на днешна Украйна: покръстването на Киевска Рус от княз Владимир Велики, 

нашествието на татарите, разделянето на Киевската митрополия на Киевска (Литовска) 

и Московска, подчиняването на Киевската митрополия на Московската патриаршия 

през 1686 г., възраждането на Украйна след революцията в Русия през 1917 г., разпада 

на СССР през 1991 г.. Естествено тези събития се случват на общия исторически фон и 

са преплетени и свързани с много други събития, което е и основата за така сложния и 

до днес „Украински въпрос“ или въпросът за самостоятелността на Украинската 

православна църква. 

Целта на тази статия е проследяването на историческите факти и събития в 

опит да отговорим на въпроса има ли единно решение по този проблем. Повдигането на 

този въпрос по един или друг повод води до остри противоречия и бурен каноничен, 

догматически и политически дискурс между заинтересованите страни, които оказва се 

не са само пряко намесените изповедания – Вселенската патриаршия в Истанбул, 

Московската патриаршия и трите украински изповедания (две от които обявени за 

разколнически) -, но и политиците в Русия и Украйна. 

 

                                                           
1 Текстът на речта на Роналд Рейгън, в която той назовава СССР с това понятие е в документа „Remarks at the Annual 

Convention of the National Association of Evangelicals in Orlando“, Florida March 8, 1983, източник: Roy Rosenzweig 

Center for History and New Media, http://chnm.gmu.edu/1989/items/show/64 
2 Фразата „няма вечни приятели, има вечни интереси“ тръгва от речта на Лорд Палмърстън (1784–1865) пред 

Камарата на общините в английския парламент от 1 март 1848 г., източник: Oxford University Press, The Oxford 

Dictionary of Quotations, Oxford 1999, с. 566 

 

http://chnm.gmu.edu/1989/items/show/64
http://www.oup.com/localecatalogue/google/?i=9780198601739


Църковна перестройка, която води до разкол 
 

От 1921 г. на територията на Украинската ССР действал Украинският 

екзархат на Московския патриарх, който от 1966 г. бил оглавяван от Киевския и 

Галицки архиепископ Филарет Денисенко. През 1990 г. Украинският екзархат бил 

преобразуван в независима и самостоятелна в своето управление Украинска 

православна църква в състава на Московската патриаршия. Неин предстоятел станал 

Киевския и на цяла Украйна митрополит Филарет Денисенко.3 В края на 80-те години 

на територията на Украйна поради политиката на перестройка и общото разхлабване на 

режима ситуацията с църковното битие рязко се обострила. В частност това засегнало 

западноукраинските области, където растели национал-сепаратистките настроения и 

започнало възраждане на гръкокатолицизма, организиран в Украинската 

гръкокатолическа църква и автокефалистките движения, намерили своето изражение в 

Украинската автокефална православна църква.4  

Това довело до масовото преминаване на духовници и миряни от считаната 

за канонична Украинска православна църква в състава на Московската патриаршия към 

двете нови формирования, което било съпроводено и със заграбване на имоти и 

имущество на Руската православна църква и разрушаването на цели епархии в Западна 

Украйна. 

На 24 август 1991 г. Върховният съвет на Украинската ССР обявил излизане 

от състава на Съюза на съветските социалистически републики. Този политически 

обрат довел до разрив в отношенията с Москва, включително и разрив в църковните 

отношения. Първият президент на независима Украйна, Леонид Кравчук, решил да 

предприеме създаването на независима поместна православна църква в Украйна, която 

да бъде извън юрисдикцията на Москва, чрез добиването на автокефален статут за 

каноничната Украинска православна църква. Митрополит Филарет, който 

първоначално бил против това начинание, от есента на 1991 г. започнал да проявява 

силна дейност в именно тази посока.5 През ноември 1991 г. Съборът на Украинската 

православна църква се обърнал към Московската патриаршия с молба да бъде 

предоставена автокефалия на Украинската православна църква6.  

Това според Събора трябвало да способства за укрепяването на 

                                                           
3 http://www.patriarchia.ru/db/text/525418.html 
4 http://www.pravenc.ru/text/171683.html 
5 http://www.pravenc.ru/text/76514.html, http://day.kyiv.ua/ru/article/podrobnosti/nezavisimoe-gosudarstvo-nezavisimaya-

cerkov 
6 Виж в Приложения, Факсимиле 2, тук, 157-161 

http://www.patriarchia.ru/db/text/525418.html
http://www.pravenc.ru/text/171683.html
http://www.pravenc.ru/text/76514.html
http://day.kyiv.ua/ru/article/podrobnosti/nezavisimoe-gosudarstvo-nezavisimaya-cerkov
http://day.kyiv.ua/ru/article/podrobnosti/nezavisimoe-gosudarstvo-nezavisimaya-cerkov


православието в Украйна, да съдейства за ликвидирането на възникналия разкол, да 

противостои на униатската и католическата експанзия, да послужи за примирението и 

установяването на съгласие между враждуващите до тогава вероизповедания, да сплоти 

всички народности, населяващи Украйна и чрез това именно да допринесе за 

укрепяването на единството на целия украински народ.7 След това, през есента на 1992 

г. на Архиерейски събор в Москва болшинството от архиереите на Украинската 

православна църква се отказали от подписите си под това обръщение.8 Митрополит 

Филарет с част от свещенослужителите и енориашите напуснал Московската 

патриаршия и основал Украинската православна църква Киевска патриаршия, чийто 

глава се именувал Киевски и на цяла Украйна Патриарх. Самият Филарет през 1995 г. 

заел този пост. Руската православна църква и всички други православни църкви, 

вкюлчително Вселенската патриаршия, не признали каноничността на Украинската 

православна църква Киевска патриаршия. След проведено съдебно дело на 

архиерейския събор на Руската православна църква през юни 1992 г. Филарет бил 

лишен от сан, а в последствие и анатемосан.9 

 

Украинските президенти и двамата патриарси в политическото 

надмогване 

 

На 12 юни 2007 г. бил проведен Втория Всеукраински църковно-обществен 

форум „За Украинска поместна православна църква“. Форумът приел писмо-обръщение 

към Константинополския патриарх Вартоломей с молба да признае Украинската 

православна църква Киевска патриаршия като поместна автокефална църква на 

Украйна. 10  Въпросът бил обсъден и на срещата между Вартоломей и украинския 

президент Виктор Юшченко на 26 юни 2007 г. в Истанбул. 11 На 12 май 2008 г. се 

състояла официалната среща на патриарх Филарет с делегацията на 

Константинополския патриарх, оглавявана от Галския митрополит Емануил Адамакис. 

12 Инициативата за започването на преговори между Вартоломей I, Филарет и руския 

патриарх Алексей II през 2008 г. била подета от секретариата на Виктор Юшченко. 

                                                           
7 http://www.pravenc.ru/text/76514.html,  
8 Петрушко В.И. Автокефалистcкие расколы на Украине в постсоветский период 1989-1997. М.: Св.-Тихоновский 

богословский ин-т, 1998, с. 30 
9 http://www.patriarchia.ru/db/text/417804.html 
10 http://www.patriarchia.ru/db/text/262252.html 
11 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=18921 
12 http://www.portal-credo.ru/site/?act=authority&id=972 

http://www.pravenc.ru/text/76514.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/417804.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/262252.html
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=18921
http://www.portal-credo.ru/site/?act=authority&id=972


Идеята била преговорите да започнат в навечерието на честванията на 1020-та 

годишнина от покръстването на Киевска Рус. Основната точка по преговорите трябвало 

да бъде предложението на украинската страна Вартоломей да приеме Украинската 

православна църква Киевска патриаршия в лоното на Константинополската 

православна църква (Вселенската патриаршия) със статут на митрополия като отмени 

грамотата от 1686 г., с която Вселенският патриарх Дионисий IV предал Киевската 

митрополия на Московската патриаршия.  

Това предизвикало смут в Московската патриаршия. От своя страна 

Вселенският патриарх Вартоломей обявил чрез своята пресслужба, че ще пристигне в 

Киев за  провеждането на тържествена литургия съвестно с московския патриарх 

Алексей II за отбелязване на покръстването на Киевска Рус. 13  В хода на своето 

посещение през 2008 г. в Киев Вартоломей отказал искането да признае каноничността 

на Украинската православна църква Киевска патриаршия и среща с Филарет не се 

състояла. 

В навечерието на Всеправославния събор, на 16 юни 2016 г., Върховната 

украинска рада приела постановление 1422-VIII „Относно обръщение на Върховната 

рада да Украйна към негово Светейшество Вартоломей, архиепископ на 

Константинопол и Новия Рим, Вселенски патриарх относно предоставянето на 

автокефалия на Православната църква на Украйна“.14 В това обръщение Върховната 

рада искала от Вартоломей следните неща: 

1. Да признае за недействителен акта от 1686 г. на основание на това, че е бил 

приет в нарушение на свещените канони на Православната църква. 

2. Да участва в преодоляването на последствията от църковното разделение чрез 

свикването под негова егида на Всеукраински обединителен събор с цел решения по 

всички спорни въпроси и обединение на украинското православие. 

3. Да издаде томос относно автокефалията на украинската църква. 

Пълномощният представител на Константинополската църква, Телмиският 

архиепископ Йов Геча, който на 28 юли 2016 г. се срещнал с украинския президент 

Петро Порошенко, заявил следното: 

„След като Върховната рада на Украйна се обърна към 

Константинополската патриаршия с молба за предоставяне на канонична автокефалия, 

тази молба беше разгледана на последния Синод и Синодът реши да отправи този 

                                                           
13 https://www.segodnya.ua/politics/mockovckij-patriarkhat-v-kieve-hotovitcja-rackol-mirovoho-pravoclavija-118276.html 
14 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1422-19#Text 

https://www.segodnya.ua/politics/mockovckij-patriarkhat-v-kieve-hotovitcja-rackol-mirovoho-pravoclavija-118276.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1422-19#Text


въпрос към комисията за сериозно, надлежно проучване по този проблем. Новата вълна 

за автокефалия винаги е била отговор на политическите обстоятелства – създаването на 

нова държава или нова империя“.15 

На 9 април 2018 г. президентът Петро Порошенко в хода на своето 

посещение в Турция се срещнал с Вселенския патриарх Вартоломей16 и получил от 

патриарха уверение за това, че при наличие на съответните спрямо него обръщения, 

автокефалия ще бъде дадена. 17  На 18 април Порошенко провел среща и с 

предстоятелите на трите православни изповедания в Украйна – Украинка православна 

църква Киевска патриаршия, Украинска автокефална православна църква и Украинска 

православна църква Московска патриаршия, на която йерарсите на първите две 

подписали обръщение към Вселенския патриарх за предоставяне на томоса за 

авкокефалия. 18  Освен това съгласно заявлението на митрополита на УПЦ МП, 

Софроний Дмитрука, съставено през май 2018 г., от страна на УПЦ МП също било 

подадено обръщение към Вселенския патриарх, подкрепено от десетима епископи от 

УПЦ МП.19 Пред Върховната рада на следващия ден Порошенко заявил, че  

 

въпросът относно автокефалията на Украинската църква е въпрос на 

национална сигурност и отбрана в хибридната война, защото Кремъл 

разглежда Руската православна църква като един от ключовите 

инструменти за влияние върху Украйна.20 

 

На 20 април заместник-главният секретар на Президента, Ростислав 

Павленко, посетил Истанбул и предал на патриарх Вартоломей обръщението на Петро 

Порошенко, постановлението на Върховната рада и обръщението от йерарсите относно 

предоставянето на томоса за автокефалия.21 

В този процес се намесили и представителите на кримските татари, които 

чрез пълномощника на президента по кримско-татарските въпроси Мустафа Джемилев 

се обърнали към президента на Турция, Тайип Ердоган относно важността на това в 

                                                           
15 https://risu.org.ua/ru/index/expert_thought/interview/64119 
16 https://www.rbc.ua/rus/news/poroshenko-provel-vstrechu-vselenskim-patriarhom-1523284099.html 
17 https://prm.ua/ru/ukrainskaya-pomestnaya-tserkov-yavlyaetsya-klyuchevyim-elementom-nezavisimosti-poroshenko-

anonsiroval-istoricheskiy-sinod-vselenskogo-patriarhata/ 
18 https://interfax.com.ua/news/general/499890.html 
19 https://glavcom.ua/interviews/mitropolit-sofroniy-do-desyati-jepiskopiv-upc-mp-pidtrimuyut-zvernennya-do-

konstantinopolya-pro-avtokefaliyu-497234.html 
20 http://lenta.te.ua/society/2018/04/19/81348-amp.html 
21 https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2446759-vselenskij-patriarhat-pocav-proceduri-dla-nadanna-avtokefalii-upc-

porosenko.html 
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Украйна да има независима поместна православна църква.22 

На 20 април 2018 г. Синодът на Вселенската патриаршия приел решение да 

пристъпи към предприемане на стъпките, нужни за даване на автокефалия на 

православните християни в Украйна. 23  На 27 юли представителите на 

Константинополската патриаршия в Киев предали на президента Порошенко послание, 

в което се обсъждало единството на украинското православие и предстоящото даване 

на автокефалия.24 През същото лято Вселенската патриаршия оповестила, че възлага на 

Украйна своята канонична отговорност, а претенциите на Московския патриарх над 

украинската територия обявил за неправомерни.25 

Следното изказване на Петро Порошенко е показателно за същността на 

въпроса относно самостоятелността и независимостта на Украинската православна 

църква: 

 

Не може да бъде свободно тялото, когато душата е в плен. Нека днес да 

ни чуят в Константинопол, в Москва и във Ватикана. Ние сме твърдо 

решени да разплетем последния възел, чрез който империята отчаяно се 

опитва да ни държи при себе си. Ние сме напълно решени да сложим край 

на противоестественото и неканонично пребиваване на значителна част 

от нашето православно общество в зависимост от руската църква. 

Църквата, която освещава хибридната война на Путин против Украйна, 

която ден и нощ се моли за руската власт и за войската, също руска.26 

 

На 31 август 2018 г. Московският и на цяла Русия Патриарх Кирил се 

срещнал с патриарх Вартоломей във Фанар, но тази среща завършила без 

разбирателство по украинския въпрос.27 

На 1 септември бил открит архиерейският събор в Истанбул. На него 

Вартоломей заявил, че 
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zavisimosti-ot-cerkvi-kotoraya-osvyashchaet-gibridnuyu-voynu-putina-45968.html 
27 Трите материала съдържат три различни гледни точки и запознаването и с трите би дало по-ясна представа за 

същността на проблема: http://www.patriarchia.ru/db/text/5293351.html, http://www.interfax-

religion.ru/?act=news&div=71126, https://www.ng.ru/faith/2018-09-28/100_greece280918.html 
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…Вселенският патриарх носи отговорността за установяване на 

църковния и каноничния ред,… доколкото той носи и каноничната 

привилегия за изпълнение на тази висша и изключителна длъжност... Ако 

Вселенският патриарх се откаже от своята отговорност и слезе от 

междуправославната сцена, то поместните църкви ще действат като 

овце без пастир. 

 

Към това, явно отчитайки обръщението на украинската власт към него и 

многочислените обръщения на Филарет с молба за решение по въпроса 

 

…Вселенският патриарх поема инициативата по решението на проблема в 

съответствие с пълномощията, предоставени му от свещения канон и 

правната отговорност над епархиите към Киев.28 

 

На 7 септември същата година Вартоломей назначил в Киев двама ексарси – 

Памфилийския архиепископ Даниил Зелински и Едмънтънския епископ Иларион 

Рудник. Украинската православна църква приела това решение и изразила готовност да 

сътрудничи в процеса на подготовка на даването на автокефалия. При своите обиколки 

из епархиите двамата екзарси вникнали в църковната ситуация в Украйна и откроили 

един от основните проблеми, които можело да спънат автокефалията – Феларет.29 След 

1997 г., след като Московската патриаршия анатемосала Филарет, самият Вселенски 

патриарх неколкократно оповестявал изявления, с които признавал този акт. Така 

Филарет добил облика на разколник, поради което той вече не бил приемлива 

кандидатура за предстоятел на новосъздаваното църковно обединение. 30  Възможно 

решение на този проблем можело да бъде приемането на Филарет в общение с 

Константинополския патриарх чрез процедура на покаяние, а после, както и 

епископите, ръкоположени в УПЦ КП и УАПЦ, щял да постъпи в новата структура 

след ново ръкоположение, докато епископите от УПЦ МП щели да се присъединят без 

допълнителни обреди. Дори и при това решение на проблема обаче Филарет нямало как 

да застане на чело на обединението. По-вероятно това щял да бъде някой от йерарсите 
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в УПЦ МП.31 

За целите на подготовката на даването на автокефалията на Христуполския 

епископ Макарий Гриниезакис, викарий на Талинската митрополия, клирик в 

Естонската апостолска православна църква в състава на Константинополската 

патриаршия било възложено изследване на историята на укаринския въпрос и 

изготвянето на доклад.32 В края на септември Вселенската патриаршия обнародвала 

доклада със заглавие „Вселенският престол и Украинската църква. Говорят 

документите“, в който се обосновавала тезата, че Константинополския патриарх никога 

не бил предавала своята Киевска митрополия на подчинение на Московския патриарх а 

само бил позволил на Московската патриаршия, по целесъобразност, да ръкополага 

киевския митрополит“.33 

От 9 до 11 октомври 2018 г. се провело заседание на Синода на Вселенската 

патриаршия, от което произтекли следните резултати: 

1. Потвърждавало се приетото решение относно пристъпването от страна на 

Вселенската патриаршия към предоставяне на автокефалия на Украинската 

православна църква. 

2. Възстановявала се ставропигията на Вселенския патрирах в Киев, една от 

многото му ставропигии в Украйна, които винаги са съществували. 

3. Приети били исканията на Филарет Денисенко, Макарий Малетич и техните 

последователи, изпаднали в схизма по недогматически причини- в съответствие с 

каноничните прерогативи на Константинополския патриарх да получат обръщения от 

йерарсите и другите свещенослужители на всички автокефални църкви. Така те щели 

да бъдат канонически възстановени в своите епископски и свещенически санове и щели 

да бъдат възстановени на общението им с Църквата. 

4. Отменяли се задълженията по Синодалното писмо от 1686 г., издадено при 

остоятелства, валидни към онова време, които давали по целесъобразност на 

Московския патриарх да ръкополага киевския митрополит, избран на събор на 

духовенството и миряните в неговата епархия, като бил длъжен да споменава 

Вселенския патриарх като свой първойерарх на всяко богослужение, да провъзгласява и 

потвърждава своята канонична зависимост от Църквата-майка в Константинопол. 

5. Обръщение към всички замесени старни с призив да се въздържат от обземане 

на църкви, манастири и други имущество, а така също и от каквито и да е насилствени 
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33 https://suvd.com.ua/uk/articles/dokumenti-govorjat/show 
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действия.34 

По този начин Синодът на Вселенската патриаршия в Истанбул начело с 

Вартоломей снел анатемата от Филарет, наложена му от Архиерейския събор на 

Руската православна църква, обявавайки, че признава каноничния му статут на 

архиерей, но не и на патриарх.35 Също така признал за недействително решението за 

преминаването на Киевската митрополия под юрисдикцията на Московската 

патриаршия.36  Петро Порошенко приветствал решението на Синода на Вселенската 

патриаршия, заявявайки, че това означава падане на „Третия Рим“ като най-древна 

концептуална заявка на Москва за световно господство.37 

В отговор на това на 15 октомври 2018 г. Светият синод на Руската 

православна църква приел решение за прекратяване на евхаристийното общение с 

Вселенския патриарх.38  39 

Скоро след обнародването на решението Синода на Вселенската 

патриаршия, на 11 октомври 2018 г., епископ Макарий, викарий на Талинската 

митрополия дал разяснения относно решенията на Синода, от които ясно личи коренът 

на дейността на Синода и в частност на Вартоломей: 

 

Отсега нататък Филарет и Макарий са канонични йерарси в Църквата и 

имат каноничен йерархичен сан. Същото разбира се се отнася и за другите 

епископи, духовенството и миряните които са възприемали от тях 

светите тайнства… Вселенският патриарх приложи своето канонично 

право, проучил съответните обръщения от Филарет и Макарий и 

установил, че за доброто на Църквата и на украинския народ, доколкото 

отсъстват догматически различиия, те трябва да бъдат възстановени в 

епископски сан при все и били наказани… Ние бихме узаконили разкола, ако 

бихме казали на Филарет и Макари „Идете в Православната църква и ще 

ви признаем за патриарси и архиепископи.“ Но не е така… На патриарх 

Вартоломей и на Синода се удаде да обединят двете разколничеки групи, да 

възстановят двете организации в каноничност без те да търсят 
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35 https://www.bbc.com/russian/news-45827583 
36 https://tass.ru/obschestvo/5665275 
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zavershit-utverzhdenie-samostoyatelnosti-ukrainskogo-gosudarstva/, 
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38 Текстът на протокола от заседанието: http://www.patriarchia.ru/db/text/5283687.html 
39 Виж Приложения, Факсимилие 1, тук, 155-156 
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длъжности и почести… Решението относно автокефалията на Украйна е 

прието. Това беше най-сложното от всички. Томосът – втората стъпка, 

не беше толкова труден. Томосът е завършването на това решение, с други 

думи „засвидетелстване“. В нужното време и томосът ще бъде 

предоставен. Патриарх Вартоломей движи тези дела и ще свърши всичко 

на времето му.40 

 

На 2 ноември 2018 г. били публикувани следващите разяснения по 

решенията на Синода на Вселенската патриаршия, изготвени от представителя на 

Вселенския патриарх в Световния съвет на църквите, архиепископ Йов Геч. По 

неговите думи: 

 

Отмяната на акта от 1686 г. премахва властта на Московската 

патриаршия над Киевската митрополия и всичките епархии в Украйна. От 

канонична гледна точка това означава, че днес в Украйна Украинска 

православна църква Московска патриаршия не съществува. Всички 

архиереи, които понастоящем с в Украйна, съгласно това решение на 

Синода дефакто са архиереи на Вселенския престол и вече трябва да 

очакват нареждания от Вселенския патриарх относно своята дейност и 

битие в перспективата на предоставяне на автокефалия на 

Православната църква в Украйна. 

… на една територия не може да има две паралелни църкви. Ако това се 

случи, както някои може да изкаже мнение, че който не иска украинската 

автокефалия може да си остане под руския екзархат или нещо друго – 

това е просто неканонично. 

Патриаршеският и статут и е бил даден през XVI век от Вселенския 

патриарх ЕремияII и в онзи документ е ясно казано, че на московския 

архиерей се дава право да се нарича патриарх при условие, че признава 

Константинополския патриарх за свой глава… Някои каноници смятат, че 

доколкото тези нови патриаршии, новите автокефалии са били създадени 
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от Вселенския патриарх, то в определен момент ако Вселенският 

патриарх прецени за нужно, може и да отмени този статут.41 

 

На 3 ноември 2018 г. Петро Порошенко сключил с Вартоломей 

споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Украйна и Вселенската 

патриаршия. 42  Малко по-късно Порошенко разкрил същността на непубликувания 

тогава документ, заявявайки, че подписаното споразумение е документ в подкрепа на 

създаването на Единна поместна православна църква в Украйна. В същото изявление 

той взискал прекратяване на намесата в делата на Украйна и на нейната църква от 

страна на руската държава, част от която намеса била и Руската православна църква.43 

На 10 ноември било оповестено, че предстоятелите на УПЦ КП и УАПЦ с 

писма до патриарх Вартоломей потвърдили своето съгласие да не издигат свои 

кандидати за поста на предстоятел на автокефалната църква.44 

На 13 ноември в Киево-Печорската лавра се провел епископски събор на 

Украинската православна църква Московска патриаршия, на който било решено, че 

епископите, духовенството и миряните няма да участват в създаването на Украинска 

автокефална църква. Единственият архиерей, който не подписал постановленията на 

Събора, бил Виницкият митрополит Симеон Шостацкий. По-късно на същия ден се 

провела среща между Петро Порошенко и трима архиереи на УПЦ МП – митрополит 

Олександър Драбинко, Митрополит Симеон Шостацкий и архиепископ Филарет 

Зверев. 45 Разнопосочността на мненията и изказванията на някои от клириците на УПЦ 

МП показва неустановеността на позициите – Черкаският и Каневски митрополит 

Софроний Дмитрук заявил намерение да участва в обединителния събор за създаване 

на автокефална църква, а Новокаховският архиепископ Филарет Зверев отстоявал, че 

няма да излезе от УПЦ МП и да премине в новосъздаваната от Константинопол църква. 

Митрополит Антоний Паканич заявил, че срещата на Порошенко с клириците не 

променяла нищо и се позовал на решението на току що провелия се събор, а именно, че 

УПЦ МП няма да участва в обединителния събор и че осмелилите се да участват 
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въпреки решението, ще бъдат съответно наказани.46  

В рамките на един съвсем кратък период били свършени почти всички 

подготвителни работи за провеждането на обединителния събор. На заседанието на 

Синода на Вселенската патриаршия на 27 – 29 ноември 2018 г. била обсъдена (но не и 

определена) датата за обединителния събор, бил изработен проект за устав на 

Украинската църква и бил утвърден текстът на томоса за даване на автокефалия. На 5 

декември била съобщена датата на обединителния събор – 15 декември, а мястото щяло 

да бъде в катедралата „Света София“. На събора трябвало да бъде провъзгласена 

автокефалията на поместната Украинска православна църква, да бъде утвърден нейният 

устав и да бъде избран предстоятелят и. Поканени били от Вартоломей всички йерарси 

от трите изповедания – УПЦ КП, УПЦ МП и УАПЦ. От УПЦ МП остро реагирали на 

това съобщение като Светият синод на УПЦ МП, председателстван от митрополит 

Онуфрий издал становище, че Вселенският патриарх няма право да свиква какъвто и да 

е събор в Украйна, а Запорожкият и Мелитополски митрополит Лука Коваленко даже 

изпратил ответно писмо до Вартоломей, в което наричал предстоящия Събор „съветът 

на нечестивите“.47 

 

Обединителният събор, който разединява православния свят 
 

Обединителният събор се състоял на 15 декември 2018 г. във формата на 

поместен събор – с всеки поканен епископ трябвало да участва и по един мирянин или 

монах от съответната епархия. Съборът преминал при закрити врата. Съборът бил 

председателстван от Галския митрополит Емануил Адамакис, йерарх на Вселенския 

патрирах. Заедно с него в президиума на Събора били и следните йерарси от 

Вселенската патриаршия: Даниил, екзарх на Вселенския патриарх в Украйна, Иларион, 

екзарх на Вселенския патриарх в Украйна, Амфилохий, Одрински митрополит и 

Симеон, Виницки и Барски митрополит, който между другото бил включен в състава на 

Вселенската патриаршия само ден преди Събора. Така от общо осем членове на 

президиума петима били излъчени от Вселенския патриарх. В президиума участвал и 

украинският президент Порошенко в качеството му на почетен гост на събора. Общо 

200 били регистрираните делегати, от тях 64 били с епископски сан. Дванадесет 

делегати, сред които петима епископи, били представителите на Вселенския 
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патриарх.48 

От Украинската православна църква Киевска патриаршия в Събора 

участвали 134 делегани, от тях 43 с епископски сан. Техен представител в президиума 

бил Киевският и на цяла Украйна патриарх Филарет. 

От Украинската автокефална православна църква в Събора участвали 46 

делегати, от които 15 с епископски сан. Техен представител в президиума на Събора 

бил Киевският и на цяла Украйна митрополит Макарий. 

Трудно е да се установи точният брой делегати от Украинската православна 

църква Московска патриаршия, защото информацията е разнопосочна. Все пак със 

сигурност са участвали двамата архиереи, упоменати вече по-горе – Переяславско-

Хмелницкия и Вишневски митрополит Александър и Виницкия и Барски митрополит 

Симеон. 

На събора бил приет уставът49 на автокефалната църква, но по думите на 

митрополит Йоасаф, това станало на сляпо, защото проектът за устав бил раздаден на 

делегатите два часа преди началото.50 

Изборът на предстоятел на новопровъзгласената автокефална украинска 

православна църква преминал в два тура с три кандидатури за втория тур: 

Переяславския и Белоцерковски митрополит от УПЦ КП Епифани, Луцкия и Волински 

митрополит Михаил от същото изповедание и Виницкия и Барски митрополит Симеон 

от УПЦ МП. На втория тур, на който гласували само епископите и за предстоятел на 

Украинската православна църква с титлата Киевски и на цяла Украйна митрополит, бил 

избран митрополит Епифаний с 36 гласа. 

На 5 януари 2019 г. в катедралата „Свети Героги“ във Фенер, Истанбул, 

Вселенският патриарх Вартоломей подписал Томоса за автокефалията на Украинската 

православна църква. Томосът бил предаден на митрополит Епифаний на следващия 

ден. 

Реакциите след Обединителния събор от 15 декември 2018 г. били също 

толкова разнопосочни, колкото и мненията относно автокефалията на Украинската 

православна църква.51 

Украинската православна църква Московска патриаршия така и не влязла в 

канонично общение с другите две украински православни изповедания. Част от нейния 
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клир обаче приел идеята за създаване на единна автокефална украинска православна 

църква. УПЦ МП не отправила обръщение към Вселенската патриаршия с искане за 

предоставяне на автокефалия на православната църква в Русия и не се обявила против 

държавната намеса по въпроса, изтъквайки, че това е превишаване на властта и 

вмешателство в църковните дела. Тяхната позиция била, че не бива да се създава 

паралелна структура и че възстановяването на църковното единство е възможно чрез 

завръщане в нейното лоно на онези, които са напуснали.52 

Още с назначаването от Вселенския патриарх за украински екзарси на 

Памфилийския архиепископ Даниил и Едмъндския епископ Иларион Светия синод на 

Руската православна църква публикувал изявление в израз на „решителен протест и 

дълбоко възмущение“. 53  Впоследствие Синодът приел решение относно 

предоставянето на автокефален статус на православната църква в Украйна, с което 

постановил: 

1. Да се преустанови упоменаването на Вселенския патриарх Вартоломей в 

молитвите през време на богослуженията. 

2. Да се преустанови съслужението с йерарсите на Вселенската патриаршия. 

3. Да се преустанови участието на Руската православна църква във всички 

епископски събрания, богословския диалог, многостранните комисии и другите 

структури, в които председателстващ или съпредседателстващ е Вселенският патриарх. 

4. Да бъде прието заявление на Светия синод във връзка с антиканоничните 

действия на Вселенския патриарх в Украйна.54 

На заседанието на Светия синод на РПЦ от 15 октомври бил обсъден въпросът 

относно действията на Вселенския патриарх, встъпил в общение с разколниците в 

Украйна и посягащ на каноничната територия на Руската православна църква. Синодът 

излязъл със следното постановление: 

1. Предвид продължаващите действия на Вселенската патриаршия да се признае 

за невъзможно по-нататъшното пребиваване в евхаристийно общение [между РПЦ и 

Вселенската патриаршя].55 

2. Московският и на цяла Русия патриарх да сведе до знанието на събратята-

предстоятели на поместните православни църкви позицията на РПЦ във връзка със 

заплахата от разрушаването на единството на световното православие и да поиска от 
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тях заедно да търсят път към изхода от създаденото тежко положение.56 

Думите на Митрополит Иларион, председател на отдела за международни 

връзки на Московската патриаршия, са показателни за непримиримостта в становището 

на РПЦ: 

 

Това е принудително решение, но друго решение нашият Свети синод не 

може да приеме доколкото към него ни доведе логиката на последните 

действия на Константинополската патриаршия… Киевската митрополия, 

която през 1686 г. е влязла в съставена Московската патриаршия, 

териториално не е съвпадала с днешната Украинска православна църква 

[Московска патриаршия] – тя е била значително по-малка. В нея тогава не 

са влизали територии като Донбас, Южна Украйна, Одеса и много други 

области. Тоест решението да бъде анулиран акта от 1686 г. и опита да се 

представи деянието така, като че през тези триста и повече години 

цялата територия на Украйна е била в състава на Константинополската 

патриаршия, напълно противоречи на историческата истина… В 

практически план това решение означава, че не можем да извършваме 

съвместни богослужения с Константинополската патриаршия, наши 

архиереи и свещеници не могат да участват в извършването на литургии 

съвместно с йерарсите и свещениците на Константинополската 

патриаршия, а миряните не могат да се причастяват в храмовете на 

Константинополската патриаршя.57 

 

Напрежението стигнало до там, че след подписаното на 3 ноември 2018 г. 

споразумение от Московската патриаршия обявили действията на Вселенския патриарх 

за изпълнение на поръчка от отвъд океана за „отслабване и разчленяване на единната 

Руска църква“.58 

Различни били реакциите на останалите поместни православни църкви. 

Още преди провъзгласяването на автокефалията в подкрепа на действията на 

Вселенската патриаршия се обявили самоуправляващите се Украинска православна 

църква в САЩ, Украинската православна църква в Канада чрез Постоянната 
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конференция на православните епископи извън пределите на Украйна59 и автономната 

Естонска апостолска православна църква (и трите изповедания в състава на 

Вселенската патриаршия). Подкрепа била заявена и от неканоничните Беларуска 

автокефална православна църква и Черногорската православна църква. 

Архиерейският събор на Гръцката православна църква на своето заседание 

от 12 октомври 2019 г. приел решение за признаване на каноничното право на 

Вселенската патриаршия да предостави автокефалия, както и да даде право на 

Предстоятеля на Гръцката православна църква да се занимава и по-нататък с въпроса за 

признаването на Украинската църква.60 

Александрийският и на цяла Африка патриарх Теодор II в свое писмо към 

членовете на Александрийската патриаршия написал следното61: 

 

„След като подробно обсъдих въпроса с всеки от вас лично и след дълбоко 

размишление и много молитви… стигнахме до решението да признаем 

автокефалията на Украинската православна църква и нейния предстоятел 

негово преосвещенство Епифаний.“ 

 

Митрополит Ростислав, предстоятел на Православната църква на Чешките 

земи и Словакия, в послание, отправено към Московския и на цяла Русия патриарх 

Кирил, заявил62, че признава  

 

„единствено каноничния предстоятел на Украинската православна църква, 

Киевския митрополит Онуфрий и че всеки опит за намеса на държавата за 

узаконяване на украинските разколници трябва да бъде решително осъден 

от всички предстоятели на поместните православни църкви.“ 

 

Архиерейският събор на Сръбската православна църква постановил през 

ноември 2018 г., че реабилитирането и възстановяването в епископски сан на двамата 

водачи на украинския разкол не почива на каноните и че няма да влезе в литургично и 
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канонично общение с тях и техните сподвижници. Сръбските архиереи също така се 

обърнали към Вселенския патриарх и към всички други поместни православни църкви 

с пердложение въпросът относно украинската автокефалия да бъде разгледан на 

Всеправославен събор.63 

По същото време архиерейският събор на Полската православна църква 

забранил на клира да влиза в литугично и молитвено общение с представители на УПЦ 

КП и УАПЦ. Предстоятелят на Полската православна църква, Варшавският и на цяла 

Полша митрополит Сава в свое писмо от 31 декември 2018 г. до Константинополската 

патриаршия обявил, че не признава така наречения Обединителен събор и решението за 

снемане на запрещението с Филарет, а Епифаний за ППЦ се явявал светски човек.64 

В деня на Обединителния събор Видинският митрополит Даниил на 

Българската православна църква обявил събора в Киев за неканоничен, а действията на 

Вартоломей за неканонични доколкото се посягало на чужда канонична територия. 

БПЦ не е излязла с единно становище относно украинския въпрос, което личи от 

разнопосочните изказвания на нейните йерарси.6566 

В свое писмо от 31 декември 2018 г. Антиохийският патриарх Йоан Х 

отговорил на Вартоломей, че е „неразумно да се прекратява разкол с цената на 

единството на православния свят“ и се обявил за всеправославно решение на въпроса.67 

Резервирано по въпроса било отношението на Албанската православна 

църква68 със съображението, че решаването му по този начин застрашава да разруши 

единството на световното православие.69 

Светият синод на Грузинската православна църква излязъл с положително 

становище в подкрепа на автокефалията на Украинската православна църква.70 

Предстоятелят на кипърската църква Хризостом II заявил, че всяка държава 

има право на самостоятелна църква. 71  През април 2019 г. в Никозия се провело 

съвещание между Александрийския, Антиохийския и Ерусалимския патриарси относно 

предоставянето на автокефалия на Украинската православна църква. Тримата 

                                                           
63 http://spc.rs/sr/stav_srpske_pravoslavne_crkve_o_crkvenoj_krizi_u_ukrajini_posle_najnovijih_odluka_carigradske_patrij 
64 https://www.orthodox.pl/41419-2/, https://vzcz.church.ua/2019/01/03/mitropolit-varshavskij-sava-objednavchij-sobor-ne-

virishiv-problemu-rozkolu-a-shhe-bilshe-uskladniv-jiji/ 
65 https://bg-patriarshia.bg/news.php?id=273759 
66 https://bg-patriarshia.bg/news.php?id=302896 
67 https://www.antiochpatriarchate.org/en/page/your-all-holiness-archbishop-of-constantinople-new-rome-and-ecumenical-

patriarch/2101/ 
68 https://www.docdroid.net/dAOO1nB/1ptrkirillen-pdf 
69 https://mospat.ru/en/2018/11/22/news166940/ 
70 https://1tv.ge/ru/news/chleny-sinoda-my-podderzhivaem-avtokefaliju-ukrainskoj-cerkvi-odnako-primem-reshenie-posle-

postanovlenija-vselenskogo-patriarkha/ 
71 https://www.interfax.ru/world/645490 
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патриарси подкрепили посредническата инициатива на Хризостом II в спора между 

Московската и Вселенаската патриаршии.72 

 

Заключение 
 

Тази статия е опит да бъдат откроени събитията и процесите по така 

наречения „Украински въпрос“, а именно въпросът за автокефалията на УПЦ. Все още 

е твърде рано за обстоен исторически анализ и изводи, но със сигурност можем да 

разпознаем продължението на вековните тенденции по този въпрос. 

Събитията от последните няколко години ясно показват политическия 

характер на този въпрос. Всичко това обаче е само крайната проява на онова, което 

назрявало през столетията. 

Тук е мястото да приведем една статистика, която показва изменението на 

нагласите в украинското общество спрямо църковния въпрос за периода 2000 – 2016 

г.73: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тази статистика дава, макар и отчасти, отговор на въпроса защо едва след 

2016 г. се случват съществените събития по украинския църковен въпрос – при близо 

28% от украинците, които се идентифицират с украинска православна църква и едва 

15%, идентифициращи се като подопечни на Московската патриаршия е явно, че е 

назрял моментът за по-решителни действия в посока автокефалия. 

                                                           
72 http://churchofcyprus.org.cy/51652 
73 https://www.kyivpost.com/article/content/ukraine-politics/divided-by-politics-orthodox-church-fails-to-unite-ukrainian-

people-417077.html?cn-reloaded=1 

http://churchofcyprus.org.cy/51652
https://www.kyivpost.com/article/content/ukraine-politics/divided-by-politics-orthodox-church-fails-to-unite-ukrainian-people-417077.html?cn-reloaded=1
https://www.kyivpost.com/article/content/ukraine-politics/divided-by-politics-orthodox-church-fails-to-unite-ukrainian-people-417077.html?cn-reloaded=1


Остават все пак много въпроси без отговор, въпреки направеното проучване 

на по темата в руски, украински и други източници. Два от тях имат най-голямо 

значение за развитието на нещата, а именно: 

1. Макар наличието на огромни по обем ресурси, трудно можем да твърдим, че 

историческият дебат по въпроса се е състоял цялостно и произвел недвусмислено 

научно становище. Като се започне още от „Началната руска летопис“ почти всички 

изследователи и автори показват малко или повече пристрастност, излагайки своите 

размишления и изводи по темата.74 

2. Все още не е започнал дори чисто богословският дебат по въпроса. Ясни са 

политическите и деноминационни измерения на автокефалията, но какво богословие 

стои зад становищата на Московската патриаршия, Вселенската патриаршия, Киевската 

(вече) патриаршия, на другите поместни православни църкви. 

И в заключение и вместо извод относно тезата, заложена в заглавието на 

тази дипломна работа, бих цитирал думите на Валерий Решетинский75, които не се 

отнасят пряко към църковния въпрос, но дават принципната отправна точка за 

историческа оценка на въпроса за автокефалията на Украинската православна църква: 

 

„Знаете ли защо е войната в Източна Украйна? Не, Путин не иска да 

анексира тези области. Те не му трябват. Там не се води истинска война. 

Там само се поддържа война, за да може във всеки момент да се засилват 

действията, когато е нужно. Путин иска в Източна Украйна да има 

отворена кървяща рана, която да използва, за да притиска Украйна и 

останалия свят.“ 

 

  

                                                           
74 https://publicorthodoxy.org/2018/10/12/history-ukrainian-conflict/ 
75 Валерий Николаевич Решетинский към 2017 г. е председател на Обединение „Украинска мисионерска църква“, 

която е едно от по-значимите протестантски изповедания в Украйна. Цитираното изказване е от 2017 г. през време 

на работна среща в град Киев. 

https://publicorthodoxy.org/2018/10/12/history-ukrainian-conflict/


ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 



 

 

 

 

Факсимиле 1: Протокол от заседание на архиерейския съвет на Кузбаската митрополия 

относно решението на Московската патриаршия за прекратяване на евхаристийното 

взаимоотншение с Константинополската патриаршия. 

  



 



 



 



 



 

 

Факсимиле 2: Обръщение от 1991 г. на украинския епископат към Московския патриарх 

относно отделянето на Украинската православна църква като самостоятелна в състава на 

Московската патриаршия. 
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