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Precis

The following article Ьу Ivan Вйаз entitled, "The Moscow Patriarchate, the Реп
Organs of the USSR, and the Destruction of the Ukrainian Огесо-Сашойс Churc
dшing the l 940's" is based оп recently de--classified documents in the State Archiv
ofthe Russian Federation, St. Petersburg (foпnerly the Central State Archives of the
October Revolution). Bilas describes the со-орппя of the Moscow Patriarchate Ь ·
Soviet state authorities-in particular, Stalin's meeting with the leadership of the
Russian Church in September, 1943, and the creation ofthe Council for the Affairs о
the Russian Orthodox Church. Не then demonstrates the role of this Council and the
NКVD in orchestrating the expansion ofthe Moscow Patriarchate throughout Westem
Ukraine in particular, where five million Grec(}-Catholics were forced undergroun ·
or absorbed into the Russian Church after the L 'viv pseud(}-Synod of 1946. Bilas
stresses that the recent inter--confessional strife between Orthodox and Catholics in
Ukraine is essentially the fruit of Soviet state interference in Church affairs.
Government sponsorship of one Church in an attempt to destroy another was boun
to engender animosity among believers.

dn English translation of this article will appear in а future issue of з o g o s ы 
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Спираючись на архiвнi документи, якi були вiднайденi i дослiдженi
за багатолirniй перiод пошуковоi роботи, ставимо за мету внести вклад
у припинення ворожнечi мiж вiруючими рiзних конфесiй в Украiнi.

До недавного часу, як зазначалось в одному з номерiв тижневика
Аргументы и факты, вважалось, що цi документи, якi зберiгались у
спецiяльних фондах це:нтральних архiвiв, знищенi. Виявилось, однак,
що це не правда.1

Апелюемо тiльки до документальних матерiялiв, щоб читачi самi
мали можливiсть спiвставити минуле з сьогоденням i визначитись у
тому, кому в наш час на руку мiжконфесiйнi суперечки, ворожнеча,
пiдвалини яких як мiна сповшьнено! дii, закладались ще у 40-х роках
з далекосяжними трагiчними наслiдками.

Змiн.а долi Роайсько; Православно'[ Церкви в 1943-муроцi
Як вiдомо, напередоднi другоi свiтовоi вiйни Росiйська Православна

Церква знаходилась на гранi ii повноi лiквiдацii. Початок вiйни i
наступивша невдовзi скора i раптова перемiна .височайшого" гнiву на
милiсть стала для мiсцеблюстителя московськоi патрiярхii
митрополита Сергiя Страгородського i горсточки його оточення
,,манною небесною".

На перший погляд змiна почалася з буденноi розмови, яка мала
далеко йдучi наслiдки. 4 вересня 1943 року, коли гуркотiла вiйна, i
наслiдки ii були ще невщом], але вже була визначена перевага Червоноi
Армй, Й. Сталiн, надвечiр, перебуваючи на своiй дачi, викликав до себе
маловiдомого для громадськости полковника державпоi безпеки Г.
Карпова.2 Розмова проходила в присутностi Л. Бepii i Маленкова,
який, як секретар ЦК В:КП(б) вiдповiдав за iдеологiю. Ii змiст повнiстю
стосувався Росiйськоi Православно! Церкви (РПЦ). Сталiна цiкавили
такi питания як: що з себе являе митрополит Сергiй, його вiк,
фiзичний стан, авторитет у Церквi, вiдношення до влади; коротка
характеристика митрополитiв Алексiя (Симанського) i Миколая

1 Див.: Арzументы и факты (щотижнева газета Pocii), 1989, ч. 40, ст. 4.
Адже не дивно, що смерть ощя Олександра Мен я пов'язана з документами подiбного
змiсту: незадовго до загибелi вiн отримав матерiяли, компрометуючi вище церковне,
партiйно-державне i чекiстське керiвництво. Цi документи, як повiдомив ,,Аргументы
и ф~юы" котшmiй спiвробiтник православного вiддiлу КдБ, знаходились у портфелi
Меня i щезли безслiдно пiсля трагiчного нападу на нього двох невiдомих, якi
виконували наказ спецслужб. Там же, 1991, ч. 39, ст. 3.

2 Працiвники держбезпеки цього часу мали спецiяльнi звання, якi на кшталт
вiдповiдноi служби "СС" гiтлерiвськоi Нiмеччини на три ранги стояли вище вiд
вiйськових звань.
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(Ярушевича); коли i ким був у Пaтpiapxii митрополит Тихон; якi
зв'язки щддержуе РIЩ з закордоном; хто е патрiярхами Вселенським,
Срусалимським i iншими; що вiдомо Г. Карповому про керiвництво
православних Церков Болгарii, Югославii, Румунii; в якому
матерiяльному становищ! перебувають митрополити Сергiй, Алексiй
i Миколай; кiлькiсть парохiй РПЦ i загальна кiлькiсть епископату.

Г. Карпов як начальник вiддiлу НКДБ СРСР, що займався
питаннями релпц у крапп, дав вичерпнi вшповщь Сталiн,
задовiльнившись отриманою iнформацiею, пошкавився, чи Карпов
росiянин, з якого часу перебувае у лавах ВКП(б), його освiта i звiдкiля
у нього така обiзнанiсть у церковних питаннях. Цьому Карпова
зобов'язувала посада у вiдомствi Меркулова, що керував тодi
державною безпекою краiни. Скориставшись пагодою, що бувае
далеко не в кожного полковника держбезпеки, Карпов "блиснув"
перед вождем ерудишсю з релiгiйного питания, чим викликав у нього
повагу.

Пiсля цici довiдково-бiографiчноi увертюри по справах РПЦ
Сталiн заявив, що необхiдно створити спецiялышй орган, який би
здiйснював зв'язок з керiвництвом Церкви, а держава через нього
змогла б контролювати дiяльнiсть i полiтику РПЦ, направляючи ii у
потрiбному для уряду керунку. При цьому вiн запитав у Карпова його
думку i мiркування з цього делiкатного питания. Керiвник релiгiйного
вiддiлу НКДБ, вибачившись перед вождем за те, що вiн спецiяльно не
готувався до вирiшення такого питания, яке е надзвичайно важливим
для подальшоi ролi РПЦ, зробив пропозицiю органiзувати при
Верховнiй Радi СРСР вiддiл по справах культiв, мотивуючи тим, що на
той час при Всесоюзному Центральному Виконавчому Комiтетi
фактично iснувала постiйно дiюча комiсiя у справах релiгiйних
культiв.

Зваживши доводи Г. Карпова, Сталiн не погодився з таким
мiркуванням, сказавши, що мова йде про створення спецiялыюго
органу при урядi СРСР у виглядi комiтету або ради.3 Пiсля невеликоi
паузи-роздуму вiн сказав: ,,Необхiдно органiзувати при урядi, тобто
при Раднаркомi, Раду, яку назвемо Радою по справах Росiйськоi
Православноi Церкви. На неi покладемо здiйснення зв'язкiв мiж
урядом Союзу РСР i патрiярхом, при цьому Рада самостiйних рiшень

3 Державний Архiв Росiйськоi" Федерацii" (колишнiй Цен.ральний Державний
Архiв Жовтневоi" Революцii) [надалi-дА РФ] Ф. 6991, оп. 2, спр. 16, арк. 1.
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не приймае, а тiльки доповщае про все урядовi i отримуе вiд нього
вказiвки по вирiшенню всiх питань, що стосуються Церкви".'

Справа була вирiшена. Сталiн звернувся до присутнiх Бepii,
Маленкова i Карпова з питанням, чи необхiдно йому прийняти
митрополитiв Cepriя, Алексiя i Миколая. Bci трое вiдповiли, що
вважають це позитивним фактом у остаточному закрiпленнi намiру
про створення Ради по справах РГЩ при РНК СРСР.

Зустрiч Ста.ина з Митрополитами РПЦ
Пюля цього, тут же на дачi, Г. Карпов отримав вказiвку Сталiна

зателефонувати митрополиту Серпеы вiд iменi уряду i передати
iнформацiю такого змiсту: ,,3 Вами говорить представник Раднаркому
Союзу РСР. Уряд мае намiр Вас прииняти, а також митрополитiв
Алексiя i Миколая. Вислухати вашi потреби i вирiшити тi питания, що
у вас назрiли. Уряд може прийняти вас сьогоднi ж, через годину
пiвтори, . або, якщо цей час Вам не пiдходить, то уряд може
орrанiзувати прийом завтра (у недiлю), або один з днiв наступного
тижня''.5

Г. Карпов, зателефонувавши в присутностi Сталiна, Бepii i
Маленкова митрополиту Серпеы, вщрекомендувався представником
РНК СРСР i передав йому iнформацiю, розроблену за попереднiм
сценарюм. Переговоривши з терархани, вiн доповiв Сталiновi про ix
зrоду i бажання зустрiтись з урядом сьоrоднi, тобто 4 вересня 1943
року. Адже такого "урядовоrо запрошення" вони навiть не могли собi
уявити нi реально, нi увi сш, сприйнявши иого з трепетом i подякою за
таку увагу з боку самого вождя, заганяючого ix у прокрустове ложе.
Дуже дорого i траriчно для РПЦ i iнших конфесiй з мiльйонними
масами вiруючих обiйшлася ц~ зустрiч iepapxiв РПЦ з "ввiчливими"
представниками уряду.

Початок справи був покладений. Митрополити направились до
мiсця зустрiчi у Кремль. Через двi rодини пiсля "урядовоrо запро
шення" по телефону, десь бiля пiв на дванадцяту годину ввечорi,
митрополити Cepriй, Алексiй i Миколай на автомобiлях берiiвськоrо
вiдомства, завчасно направленими за ними, прибули до Кремля, де
були прийнятi Сталiном у кабiнетi Голови Раднаркому СРСР. На

4 дА РФ. Ф. 6991, оп. 2, спр. 16, арк. 2.
sтам же.


