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обличчям до «іншого»:  
релігійна громада упц (мп) в соціоКультурному просторі львова

Тематика ролі та місця церкви в процесах формування нової урбаністичної 
культури тривалий час залишається поза увагою українських науковців. частково 
це пояснюється радянською спадщиною, частково це варто пояснювати втратою 
сакральними спорудами їхнього значення в секуляризованому міському середовищі 
вже в пострадянський час. Однак ці чинники не можуть бути визначальними для 
всіх міських середовищ України. Її західний реґіон завдяки сильним дискурсам 
модерного українського націотворення продовжує розглядати церкву як сакральний 
простір не лише в його первинному християнському вимірі, але і як одну з визна-
чальних axis mundi проєкту модерної нації. Останній завжди передбачає приявність 
«Іншого», а в міському середовищі, відповідно, — його світських і релігійних са-
кральних просторів. Власне, на тлі браку академічної уваги до церкви як суб’єкта 
соціокультурного простору міста загалом увага до сакрального простору «Іншого» 
взагалі майже відсутня. Ця розвідка покликана сприяти дослідженням даної царини 
й має в своєму фокусі один з випадків культурного іншування. Тут ідеться про со-
ціокультурний простір Львова й релігійну меншину Української православної 
Церкви (Московського патріархату), її наявну структуру та сучасні запити щодо 
соціокультурної більшості міста, а також особливості її рецепції з боку останньої.

першочергове звернення насамперед до такого case-study в міському просторі 
зумовлено тим, що, за визначенням Я. Грицака, саме місто, будучи завжди «осеред-
ком влади високої культури, завжди було, є і буде центром творення ідентичнос-
тей»	1. Воднораз, у даному випадку іншування кожна зі сторін або пишається 
Львовом за його відповідність, або дорікає йому за невідповідність статусові «бра-
ми», «сполучної ланки», за допомогою якої Європа може краще зрозуміти, «що 
таке Україна, а українці – що таке Європа»	2. Те саме, лише з проєкцією на Схід, 
звучить зі слів очільника православної громади у Львові архієпископа Августина 
(Маркевича): «…від того, як до нас (УПЦ (МП) — В. Я.) ставляться тут, буде зале-
жати розвиток міжконфесійних стосунків в Україні взагалі» (про міську ситуацію 
з наданням земельних ділянок)	3. Тобто, саме Львову приписують роль міста вели-
ких сподівань, чию толерантність у ситуації мультикультурності слід щоразу під-
тверджувати й демонструвати — як прозахідним, так і просхідним симпатикам 
цього міста.
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1.1	Символічний	капітал	«Іншого»	в	міському	просторі	Львова

Урбаністичний простір Львова має настільки велику концентрацію релігійних 
осередків, що це дозволяє місцевим тур-операторам розробляти самодостатні три-
валі екскурсійні маршрути суто по Львову релігійному. Розташовані поруч сакраль-
ні споруди, які належали в минулому різним релігійно-етнічним меншинам («nacione 
Ormenorum, Iudeorum, Saracenorum, Thartharorum, Ruthenorum») чи різноетнічній 
католицькій більшості («natio Catholica»)	4 і які самі в ранньомодерну добу були 
суб’єктами конфронтації, тепер належать різноконфесійній українській етнічній 
більшості, яка комерціалізує історію колишніх етнічно-релігійних конфліктів за-
вдяки екскурсійним наративам.

Cама етнічна більшість є також поліконфесійною. Близько 45 % всієї конфесій-
ної приналежності складають віряни УГКЦ, далі 31 % — УпЦ-Кп, і близько 5 % — 
УАпЦ (Кп), інші конфесії 3 %	5. Як видно, УГКЦ у реґіоні має чисельну перевагу, 
а також потужний символічний капітал, уживаючи поняття французького соціо-
лога п. Бурдьє	6. Одним із його проявів стало те, що у грудні 2008 р. на сесії Львівської 
міської ради депутати проголосували за визнання за Українською греко-католицькою 
церквою статусу репресованої.

Воднораз існують і невеликі чисельністю релігійні осередки, які також володіють 
прибутковим символічним капіталом. Останній або втілюється в економічний через 
туристичну індустрію (як це відбувається з вірменською церквою Св. Успіння), або 
стає ресурсним для українських і російських політиків (коли йдеться про релігійну 
громаду УпЦ (Мп) у Львові).

1.2.	Структура	та	історичні	ідентичності	львівських	громад	УПЦ	(МП)

Якщо поставити питання львівським мешканцям щодо розташування право-
славної церкви московського патріархату, то переважна більшість безпомилково 
вкаже на вулицю Короленка (хоча остання не входить до публічного дискурсу 
популярних екскурсійних маршрутів). Адреса цієї єдиної, за визначенням 
мешканців Львова, «російської церкви» або «єдиної у Львові, де правлять служ-
бу російською мовою», за твердженнями деяких дослідників, є знана також по-
части й завдяки сусідству з нею добре відомого Російського культурного центру 
ім. О. пушкіна. Сама вулиця тому сильно асоційована з сучасним «російським 
ґето», оскільки обидві інституції — церковна та світська — своїм призначенням 
претендують на статус психологічного прихистку для представників саме 
російської етнічної меншини. З огляду на політичні погляди її священиків, за 
визначенням польської дослідниці А. Вилєгали, «багатьма львів’янами вона 
(церква Св. Георгія) вважається осередком російського національного руху»	7. 
принаймні свідомі й активні члени російської меншини погоджуються з цим 
статусом:
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«православна віра сильно пов’язана з тим, що російське, і з тим, що ти росіянин …
Вдома ми всі хрещені, всі православні. Мене хрестили у церкві на Короленка, туди всі 
росіяни приходять, вони всі в російську церкву ходять»	8.

Цікавим фактом є те, що й самі представники львівської російської етнічної мен-
шини, як показують інтерв’ювання і контент-аналіз відомих українських та російських 
православних мас-медіа	9, теж звикли помічати лише одну церкву Московської 
патріархії в реґіоні, хоча лише в просторі Львова — це парафія Св. Георгія, який за 
усталеною історичною традицією ще з авcтрійських часів уважається церквою «русь-cтрійських часів уважається церквою «русь-
ких», або ж росіян. Обласні ж аспекти православного провінційного життя УпЦ (Мп) 
російській меншині в реґіоні загалом абсолютно невідомі, як це видно, зокрема, на 
прикладі контексту сказаного заступником директора РКЦ С. Євсеєвим:

«А в маленьких городках в области просто ужасное положение — нет русскоязычных 
СМИ, нет школ, нет русской православной церкви. Во Львове и то только одна церковь 
у нас есть, хотя прихожан очень много. построить еще одну городские власти не дают 
места»	10.

Але такі твердження, як української більшості, так і російської етнічної меншини, 
не є повними й точними. Лише активні віряни УпЦ (Мп) знають про існування інших 
церковних парафій у місті. Воднораз, згідно з проведеними включеними спостере-
женнями та інтерв’юванням, більшість парафіян становлять етнічні українці, як 
місцеві, так і ті, що є вихідцями в першому чи другому поколінні зі Східної України. 
Сам факт стійкого й вже історично зумовленого асоціювання УпЦ (Мп) з церквою 
лише для росіян обурює безпосередніх представників громади:

 «…віруючих УпЦ у Львові тепер ототожнюють із росіянами, і відкрито лунають за-
клики до депортації православних віруючих до Росії. Саме такі заклики виголошував 
петро Коник, який нашим віруючим заявив, що хай путін забирає їх до Москви»	11.

Окрім того, на сьогоднішній день у міському просторі Львова існує три парафії, 
один жіночий монастир і православна молитовна кімната УпЦ (Мп). Кожна з цих 
церковних одиниць має свою громаду, історичну точку відліку та свою соціокуль-
турну ідентичність:

№ Назва громади Вулиця Район Створ.

1)  Громада церкви Св. Георгія вул. Короленка Личаківський 1901

2) Громада церкви Св. Володимира пр. червоної Калини Галицький 1992

3) Громада церкви Св. Трійці вул. Антоновича Франківський 1995

4) Монастир Св. преображення вул. Дороша Личаківський 2006

Саме пострадянський період додав місту ще три церковні осередки, які стійко 
асоціюються з російською традицією. Для самих парафіян доба незалежності не 

Віктор Яшин. Обличчям до «Іншого»: релігійна громада УПЦ (МП)…
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принесла жодних змін в історичному наративі, у якому домінує дискримінаційний 
дискурс влади стосовно громади на всіх історичних зрізах її існування: починаючи 
від середньовічного польського, включаючи модерні австрійський, польський і ра-
дянський періоди, завершуючи важкими обставинами за часів української неза-
лежності. Усі громади УпЦ (Мп) у Львові заявляють про перехідний характер 
структур їхніх церковних громад, оскільки жодна з них не вдоволена своїм теперіш-
нім становищем. З одного боку, частина опитаних парафіян головною проблемою 
вважає штучні перепони місцевої влади, а інша також вказує і на фінансові трудно-
щі. Власне останнє є основним поясненням браку «активізації роботи» парафій 
і єпархіальних управлінь для дослідника цієї проблематики М. Митрохіна. Водночас 
прихильні до УпЦ (Мп) мас-медійні й наукові середовища схильні вважати, що 
існує саме одвічна головна перепона для нормального функціювання «проросій-
ської» православної громади — сильні ідеологічні упередження щодо неї, особливо 
в західному реґіоні. У контексті теоретичних напрацювань М. Фуко це звучить так, 
ніби кожен «режим істини», включно із сьогодніщнім, наділив членів цієї громади 
«девіантним» статусом 12. Зібраний матеріал дає підстави твердити про те, що кожна 
з громад має свою історію причин і наслідків такої своєї «девіантності».

1.2.1. Громада церкви Св. Георгія:  
конструювання російської ідентичності та його наслідки

Церква цієї громади має тимчасовий катедральний статус, і вона широко відома не 
лише завдяки її теперішньому статусу так званого «єдиного храму» московської патрі-
архії у Львові, а власне завдяки тривалій історичній традиції, яка закріпила статус храму 
як належного до руського/російського православ’я. Хоча саму храмову споруду було 
зведено 1901 р. для громади, яка складалась з буковинських імміґрантів і приїжджих 
дипломатів та купців православного віросповідання з Румунії, Росії, Греції.

протягом другої половини xIx ст. члени цієї православної громади просили 
дозволу на будівництво власної церкви замість їхньої маленької каплиці, що була 
надана з правом володіння 1856 р.

1862 р. австрійська влада надала православному храмові право публічності (гро-
мадянства), але, як наголошують історики громади, ніколи не визнавала права па-
рафії на існування, хоча тут від початку виконувалися всі зобов’язання, перш за все 
велися метричні книги всіх православних, народжених у Галичині 13. Воднораз, 
згідно з іншим популярним історичним наративом — уже проавстрійським, — церк-
ву Св. Георгія було побудовано на вул. Короленка лише в результаті втручання 
Франца Йосифа I, який відвідав 1894 р. сільськогосподарську крайову виставку.

«До нього знову прийшла православна делегація і просила дати остаточний дозвіл на 
організацію парафії та будівництво храму… Таке скандальне затягування вирішення пи-
тання стало суспільно-відомим і примушувало уряд вирішити це питання скоріше. 
І дійсно, незабаром, після виставки, 1896 р. будівництво православного храму почалося 
і 1900 р. закінчилося» 14.
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Хоча церква будувалася в основному для задовольняння потреб буковинських 
православних у Галичині, а останні були в румунській юрисдикції і жодним чином 
не підпорядковувалися російській церкві, стійка асоціація православного віровчен-
ня в цьому реґіоні Австро-Угорської імперії з російським імперіалізмом спричини-
ла закриття храму Св. Георгія, що ставалося двічі під час військових кампаній, які 
пройшли через Львів протягом першої світової війни. До того ж сам храм обслуго-
вував духовні потреби штабу російської армії під час окупації міста російськими 
військами 1915 р. У недільні та святкові дні чи у випадку приїзду російських висо-
копосадовців у храмі провадили особливо урочисті богослужіння, під час яких на 
вул. Францисканській (попередня польська назва вул. Короленка) стояла спеціаль-
но підготовлена військова частина зі своїм оркестром, що по богослужіннях про-
ходила перед важливими візитерами церемонійним маршем. Усе це провокувало 
мешканців окупованого міста на витворення стійких асоціативних зв’язків між 
церквою та її етнічним і геополітичним вектором.

Окрім того, деякі російські імміґранти, що прибули до міста, залишаючи реґіони 
громадянської війни в колишній Російській імперії, знайшли свій культурно-
психологічний прихисток власне в цій громаді. 1992 р. церква була єдиною, що ви-
знала владу Московського патріархату з-поміж усіх православних (новопроголошених 
чи відроджених) церков, які представляли українську етнічну більшість. Усі ці чинни-
ки рівнозначно закріпили російський образ церкви у свідомості місцевих мешканців. 
Воднораз слід зазначити, що впродовж своєї більш ніж сторічної історії та щоразу 
нових «режимів істини» громада цієї парафії була багатоетнічною і суто російська 
етнічна складова була лише одним із сеґментів громади, який не мав абсолютної пере-
ваги. Але геополітична та юрисдикційна орієнтація громади Св. Георгія призвела до 
появи стійкого й найпоширенішого останніми десятиріччями денотативу «російська» 
або пейоративного «москальська» церква. Такий денотатив, уживаний на рівні реґіо-
нальної масової свідомості, вплинув і на академічний дискурс: навіть деякі російські 
історики вводять в історичний обіг хибні дані. Так, згаданий вище дослідник даної 
проблематики М. Митрохін наводить своє датування й арґументацію появи даної 
церкви та віддалені в історичній перспективі наслідки цього:

«У Львові греко-католики, також і УАпЦ, не претендували на розташовану у центрі 
міста чудову Свято-Георгієвську церкву, яка була побудована 1916 р. австрійцями для 
російських військовополонених (виділення моє. — В. Я.)…» 15.

публічне дарування портрета М. Грушевського архієпископу Авґустину (Марке-
вичу) п. Олійником (останній як губернатор львівської області представляв владу 
реґіону на ювілеї голови УпЦ (Мп) в червні 2007 р.) став рідкісним проявом альтер-
нативного сприйняття ідентичності православної громади Св. Георгія. Утім, участь 
М. Грушевського, цієї знакової української постаті, у появі та процесі розбудови 
церкви Св. Георгія є відомим фактом, хоча й не афішованим у публічних дискурсах. 
1897 р. львівський професор М. Грушевський увійшов до складу будівельного коміте-
ту громади, що отримала дозвіл на спорудження цього храму, як церковний опікун.
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Зважаючи на свій несприятливий пострадянський статус, малу чисельність вір-
них, а отже, вочевидь, і фінансові труднощі, про що йтиметься далі, ця перша гро-
мада УпЦ (Мп) у Львові лише наприкінці 90-х рр. ХХ ст. спромоглася розбудувати 
доволі розвинену структуру. Ідеться про два братства (доросле й молодіжне), чотири 
друковані видання, два професійні хори (молодіжний та архієрейський), місіонер-
ський відділ з чималим фондом книжкової та відеопродукції. До того ж «богословські 
курси», що були впроваджені за підтримки православного Свято-Тихонівського 
Богословського Інституту (тепер університету) Москви 1997 р., за рішенням синоду 
були перетворені 2008 р. у власні львівські «Вищі богословські курси», ректором 
яких став клірик Свято-Георгіївської громади о. М. Баранов 16.

Воднораз на сьогодні спільнота має підстави вважати себе незадоволеною. Росій-
ський дослідник М. Митрохін переконаний, що всі наведені форми активності в єпар-
хії («від реально чинного братства й доброї газети до сайту в інтернеті») є потрібними 
лише «для позитивної звітності» і що це рівночасно поєднується зі «скаргами на жа-
люгідний стан форпосту православ’я» 17. Варто погодитися з висновками М. Мітрохі-
на щодо часткової неефективності багатьох форм місіонерської діяльності при цій 
парафії, про що йтиметься далі. Водночас громада справді має реальну та нерозв’язану 
проблему браку приміщень, як для всіх форм вищезгаданої місіонерської діяльності, 
так і для здійснення релігійних практик. Твердження єпархіальних влад і парафіян про 
нестачу місця в єпархіальних й особливо храмових приміщеннях для всіх охочих бути 
на святкових, недільних літургіях чи всеношній підтверджуються проведенням і фік-
сацією спостережень у ході цього дослідження. Сама церква Св. Георгія може вмісти-
ти 500 парафіян, а решта, які не потрапляють до приміщення храму, залишаються на 
подвір’ї слухати літургію чи всеношну з динаміків, попри погодні умови.

Власне тому представники церковної влади цієї громади заявляли тривалий час про 
потребу побудови більшого храму з катедральним статусом і відповідно про потребу 
відведення земельної ділянки, яку міська влада відмовлялась надати. Дана потреба за-
лишалася одним з актуальних приводів жорсткої критики з боку метрополії 2007 р.:

«Мені соромно про це говорити, але ми до цього часу не можемо отримати у Львові 
клаптика землі, щоб побудувати наш храм. Ми позбавлені своїх храмів насильницьки, 
нас просто звідти вигнали. В той час як ми хочемо тільки кавалку землі, аби за власні 
гроші таку святиню збудувати» 18.

Водночас, якщо у щорічному звіті «Міжнародна свобода релігії-2007» від Бюра 
Демократії, прав людини та праці Державного департаменту США, одна з частин 
якого стосується і України, було зазначено, що представники УпЦ (Мп) скаржать-
ся на те, що влада Львова продовжує іґнорувати їх багаторазові прохання надати 
земельну ділянку для побудови катедрального храму 19, то у звіті за 2008 р. цього вже 
не згадується 20. Як стало відомо з експертних інтерв’ю, громаді все-таки надали ді-
лянку в районі вул. Клепарівської, що є помітним складником політики змін нової 
міської влади стосовно проблемної львівської меншини УпЦ (Мп), про що йти-
меться далі.
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Вочевидь, саме потреба в розширенні простору була однією з причин появи 
й розвитку нових рівнобіжних парафій у різних районах міста. Згідно з думкою 
респондентів із середовища цієї громади, її бажання розвивати свої структури не 
знайшло жодної підтримки з боку міської влади, а навпаки, спровокувало багато 
штучних перешкод з її боку:

«Ничего не дают православной церкви московской патриархии. при каждом шаге 
нам вставляют палки в колеса» 21.

1.2.2. Громада церкви Св. Володимира:  
мікрорівень української конфліктології

Ця громада має коротку пострадянську історію існування в міському просторі 
найбільшого спального району — Сихова. І в мас-медійному, і в науковому дискур-
сі її проблема репрезентується через відсутність права на використання земельної 
ділянки, якою вони володіють від часу створення окремої від УпЦ (Кп) громади 
1992 р., і проблему будівництва власної церкви, функції якої виконує тимчасово 
споруджена каплиця, непридатна для експлуатації в зимовий період. Воднораз коли 
згадують третю перепону, а саме проблему реєстрації цієї громади, то тут припуска-
ють невідповідні, з точки зору членів громади, інтерпретації. Тому остання пробле-
ма насамперед потребує висвітлення історичного контексту.

Найпершою датою виникнення даної громади умовно можна вважати 1990 р., коли 
місцева районна рада провела опитування мешканців прилеглих до храму вулиць з при-
ватною забудовою, які властиво й становили його давню парафію. Результатом голо-
сування стало те, що з 2077 голосів лише 22 було віддано за УАпЦ та ще 3 — за право-
славну Церкву Московського патріархату, а отже, храм повернули УГКЦ 22. Сам резуль-
тат голосування залишається дискусійним для сьогоднішньої УпЦ (Мп):

«Якщо б таким чином, як у тоталітарному Львові, вирішували долю храмів по всій 
Україні, то ні сектам, ні греко-католикам ніде б було голову прихилити, особливо остан-
нім, враховуючи їх історичні злочини перед Україною і її народом» 23.

Воднораз контраверсійним насамперед є факт, що, попри три голоси, подані за 
тодішню ще РпЦ (Мп) в більш демократичний і сприятливий для УГКЦ час, до 
останньої не погодилась перейти доволі чисельна для створення окремої громади 
паства, яка опинилась в лоні УпЦ (Мп) вже наступного року. 1991 р. настоятель 
сихівського Свято-Михайлівського храму о. Володимир Цюпка і священик о. Во-
лодимир Кузьо першими відмовились перейти до УГКЦ та зорганізували з мешкан-
ців новобудов, серед яких є значна кількість приїжджих, зокрема пересельців із 
чорнобильської зони, нову православну громаду. Тому неочікуваний відповідно до 
проведеного 1990 р. голосування попит на окрему православну церкву та громаду 
ставить низку наступних запитань. чи об’єктивним було висвітлення результатів голо-
сування, яку методологію використовували організатори опитування, чи вплинула на 

Віктор Яшин. Обличчям до «Іншого»: релігійна громада УПЦ (МП)…



256 Схід / Захід. Випуск 13–14. Спеціальне видання

думку симпатиків УпЦ відома подія вересня 1990 р. (наділення її автономним стату-
сом від РпЦ (Мп))?

Того ж 1991 р., за сприяння тодішнього голови Львівської облради В. чорновола, 
міська влада Львова надала для новоствореної православної громади ділянку площею 
близько 0,6 га на пустищі серед існуючої житлової забудови 24. після поділу УпЦ на 
прихильників Київського й Московського патріярхатів колишній парох УпЦ (РпЦ) 
о. Володимир Цюпка очолив громаду УпЦ (Кп), а о. Володимир Кузьо залишився 
в лоні УпЦ (Мп). Власне відтоді в історичному наративі залежно від зацікавлених 
соціальних аґентів починаються суперечності в інтерпретації проблеми. Згідно з на-
уковим наративом, на репрезентацію якого претендує, зокрема, Релігійно-
інформативний сайт України:

«Громада Київського патріярхату спорудила невеликий мурований храм Св. Воло-
димира, громада УпЦ (Мп) наразі задовольняється однойменною дерев’яною каплицею 
поруч» 25.

У відповідності до листа-скарги на ім’я чинного на той час президента Л. Кучми 
від настоятеля новоутвореної громади УпЦ (Мп) о. Володимира Кузя:

«Вони (частина громади на чолі з священиком Володимиром Цюпкою (УПЦ (КП). — 
В. Я.) захопили спільно	збудований	храм, а ми залишились під відкритим небом. через брак 
коштів ми збудували маленький дерев’яний храм, …у якому молимось і сьогодні» 26.

проблема, яка постала у 90-х рр. ХХ ст. перед новоутвореною громадою, є дуже 
подібною до теперішньої проблеми Свято-Георгіївської громади. Дерев’яна капли-
ця розмірами 10 м завдовжки, 5 м завширшки та 2 м заввишки, збудована з вироб-
ничих відходів, була спроможна вмістити лише 40 душ, при загальновизнаній навіть 
у протилежних дискурсах постійній чисельності громади УпЦ (Мп), що колива-
ється від 50 до 200 душ. Водночас, зі слів окремо утвореної громади УпЦ (Мп), 
у проханні щодо почергових відправ було «категорично відмовлено» правонаступ-
ницею та суб’єктом колишньої спільної власності, громадою УпЦ (Кп) 27.

Вочевидь, напруженості у взаєминах членів колишньої громади додає сусіднє роз-
ташування культових споруд, коли громади здійснюють свої релігійні практики рівно-
часно на відстані 10–15 м. З тверджень румунського дослідника В. Наумеску випливає, 
що обидві ці громади мають рівноцінні важелі владного впливу, «щоб втримати одна 
одну» від будівництва більших храмових споруд 28. Зі слів настоятеля громади о. Воло-
димира Кузя, саме прихильники УпЦ (Кп) не дозволяли обкопати церкву з боку їхньо-
го храму, і парафіяни змушені були розпочати будівництво з протилежного боку. До того 
ж, з його слів, 13 липня 2000 р. було викопано фундамент, і громадою завезено блоки 
і щебінь для початку будівництва храму, а вже 14  липня члени УНА-УНСО разом із 
прихильниками УпЦ (Кп) засипали викопаний фундамент і розкидали щебінь.

Свою правову беззахисність прихильники УпЦ (Мп) пояснюють тим, що вони 
не мають офіційного статусу у зв’язку з відсутністю реєстрації. Останню їм пропонує 
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здійснити міська влада, однак з точки зору громади це буде вже перереєстрація, 
яка позбавляє їх попереднього спільно зареєстрованого 1991 р. статуту, а отже, 
й усіх майнових прав. На думку громади УпЦ (Мп), владні структури перереє-
стрували цей статут із громади УпЦ на УпЦ (Кп), іґноруючи існування самої 
громади УпЦ (Мп) та всупереч чинному законодавству 29. Усе це становить 
комплекс проблем, які не розв’язано досі, хоча гострота обговорень та історія 
спроб прийняття ефективних вирішень можна зобразити за допомогою графічної 
кривої. Так, найбільшої гостроти ця проблема за весь час незалежності сягнула 
2001 р. під час візиту папи Римського Івана павла ІІ до України та Львова зо-
крема. Усі соціальні аґенти намагалися використати цей візит і сихівський «про-
блемний вузол» у свій спосіб. Громада Московського патріархату заявила про 
свої тривалі проблеми через усі зацікавлені в сенсаційному матеріалі ЗМІ; РпЦ 
з позиції метрополії використала це як прямі докази критикованого ними про-
сування католицизму на Схід, а отже, й арґументів проти приїзду самого папи. 
Міська влада виступила з ухвалою все-таки надати ділянку цій громаді, проте 
в іншому місці, на що остання сама не погодилась. Опозиція, яку на той час 
представляв нинішній мер А. Садовий, звинуватила попередніх мерів у відсут-
ності плюралістичних цінностей:

«Той, якого не переобрали 2001 р., позиціонував себе як революціонер. Ніяк не хотів 
реагувати й реєструвати тут комуністів. Такий був упертий чоловік, культури в нього було 
мало. З парафією цього ж (В. Куйбіди. — В. Я.) те ж саме» 30.

На тлі подій, пов’язаних із папським візитом, мали місце декілька звернень від 
керівництва єпархії УпЦ (Мп) до тогочасного президента України Л. Кучми, пре-
зидента Росії В. путіна, Архієпископа Ніколі Етеривоча, апостольського нунція 
в Україні, та до папи Римського Івана павла ІІ, відповідно, від очільників релігійної 
більшості реґіону, які зверталися до самого Івана павла ІІ і Любомира Гузара у спра-
ві розв’язання цієї дилеми та сприянні УпЦ (Мп).

Як наслідок, громада Св. Володимира не погодилась із зустрічною пропозицією 
міської влади змінити місце, арґументуючи загрозою втратити й те, що мають, а та-
кож тим, що на запропонованому місці було колись звалище. Окрім того, невдо-
волена громада й надалі не дає згоди на перереєстрацію спільно створеної колись 
громади з позбавленням її спільних майнових прав.

Із приходом нового мера А. Садового ситуація не змінилась також, хоча остан-
нього львівські праворадикали вважають прихильником УпЦ (Мп) у Львові:

«А. Садовий робить усе, аби не виносити це болюче питання на розгляд сесії. Скла-
дається враження, що сьогодні він стоїть по другий бік барикад — на боці Церкви Мос-
ковського патріярхату» 31.

Власне нове коло конфліктності навколо цієї громади мало місце за п’ять років, 
починаючи від грудня 2005 р., і припало саме на час правління А. Садового, коли 
громада УпЦ (Мп) розпочала щорічні протести з приводу своєї незгоди на передання 
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їхньої частини землі, яку міська влада вважає самозахопленою під будівництво жит-
лового будинку, та на перехід на іншу виділену ділянку. У своїх протестах вірні сихів-
ської громади УпЦ (Мп) порівнювали свою проблему з личаківською проблемою 
військового польського цвинтаря, яку вже було розв’язано на відміну від їхньої.

Водночас соціокультурна більшість реґіону, представлена різними соціальними 
аґентами (міська влада, ВО «Свобода», УпЦ (Кп)), також протягом цих років від-
крито демонструвала своє незадоволення. Останню з конфліктних ситуацій було за-
фіксовано в листопаді 2008 р., коли, на думку вказаних соціальних аґентів, відбулося 
«церковне рейдерство», а саме «незаконне будівництво під приводом реконструкції 
каплички» УпЦ (Мп) Сихівського масиву, оскільки вона не має законної «прив’язки 
до земельної ділянки на проспекті червоної калини, 89» 32. Фактично протягом трьох 
днів, від 3 до 6 листопада, громада Св. Володимира УпЦ (Мп) поспішно й таємно 
звела нову церкву навколо існуючої каплиці, що міська влада не визнає леґітимним.

1.2.3. Громада церкви Св. Трійці: дисперсія «Іншого»

Львівську Свято-Троїцьку громаду зареєстрували 20 лютого 1995 р., але практич-
ний літургійний вимір її діяльності розпочався лише 2004 р., що було пов’язано 
з відсутністю дозволу на виділення земельної ділянки для зведення своєї храмової 
споруди. Розв’язати це питання допоміг 2004 р. підприємець-меценат, тим самим 
вказуючи на нові альтернативні форми інституалізації громади «Іншого» в соціо-
культурному просторі міста. приватний підприємець (жінка), викупивши примі-
щення анґарного типу на колишньому заводі «Кінескоп», і демонтувавши його 
верхні яруси під розпродаж металу і будівельних конструкцій, передала у вільне ви-
користання всю ділянку зі збереженим першим ярусом заводського приміщення 
громаді Св. Трійці УпЦ (Мп).

Відповідно до офіційних джерел (друкованого органу меншини «Світло право сла-
в’я») цей процес супроводжувався «виснажливою бюрократичною тяганиною», «про-
блемами, створеними з нічого податківцями», реальною загрозою повного банкрутства 
й закриття фірми, що прийняла на свій баланс цехове приміщення 33. Слід зазначити, 
що серед нових власників забудованих ділянок цього колишнього заводу, що має ви-
гідне розташування неподалік від міського центру і транспортних сполучень, є дві про-
тестантські громади й посольство чехії. Сама храмова споруда розпочала свою діяльність 
навесні 2004 р. з нічної Великодньої відправи. За спогадами очевидців, це відбулось 
у майже непідготовленому приміщенні, де щойно був склад старих кінескопів. Громада, 
яка на початку становила до 80 осіб, тепер, за різними спостереженнями, нараховує 
400–450 осіб. поповнення громади відбулось за рахунок парафіян громади Св. Георгія 
і Св. Володимира або нових вірних – мешканців Залізничного і Франківського районів. 
Слід зазначити, що район, де почала функціювати громада УпЦ (Мп), рясно заселений 
російською меншиною, яка залюднила індустріальні квартали Львова в повоєнний час, 
до того ж одна з шести російськомовних шкіл (№ 17) розташована на тій самій вулиці, 
що й храмове приміщення даної громади. Окрім того, Свято-Троїцький храм розташо-
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ваний біля головних транспортних вузлів (залізничного вокзалу й автовокзалу на 
вул. Городоцькій), а отже, під час недільних літургій він поповнюється вірними з райо-
нів області. Найголовніший чинник, який приваблює до відправ у цій неповноцінній 
церковній споруді — це наявність достатнього місця для спільних та індивідуальних 
релігійних практик і сталий склад священиків, що відрізняє її від тісної церкви на 
вул. Короленка з більшою ротацією духовенства.

На кінець 2008 р. громада продовжувала залишатися непоміченою в просторі 
міста — як для академічного, так і для мас-медійного дискурсу, хоча поява ікони над 
вузьким входом у заводській стіні та потік вірних на територію колишнього заводу 
вже почав привертати увагу мешканців району:

«Автору (статті «Галицькі міфи Патріярха Алєксія» — В. Я.). Якщо будете у Львові, 
то на території колишнього заводу «Кінескоп» зі сторони вулиці Антоновича зможете 
побачити нещодавно відкриту церкву Московського патріархату (просто її не дуже видно 
за заводським парканом). Хоча не знаю, чи є там багато парафіян» 34.

Воднораз громада має прагнення до реалізації власного амбітного й більш по-
мітного проєкту — побудови двохсекційного храму, де існуючий перший ярус буде 
перетворено на нижню церкву, а надбудова стане основним храмом із банястим 
верхом. Власне для того й було збережено головні тримні металоконструкції колиш-
нього багатоповерхового анґару, які будуть, за задумом настоятеля громади о. Воло-
димира (Шарабури), перетворені на колони храмової споруди. Аналіз проведених 
із членами громади інтерв’ю виказує острахи громади, що втілення цього проєкту 
може зазнати перепон з боку міської влади:

«Звичайно, нам дуже хочеться, щоб наш храм будувався швидше. І ми постійно мо-
лимося за це. Але Господь посилає випробування Своїй Церкві, перевіряє на стійкість. 
Адже ранні християни в часи гонінь збиралися і в печерах, і в катакомбах. Вони вистояли 
і передали нам свою віру. Вистоїмо і ми!» 35

Як стверджують речники громади, на цьому місці, де зараз здійснює релігійні 
практики громада Св. Трійці, існувала ще в дорадянський час церква, яку знесли для 
розбудови заводу «Кінескоп». Однак сама громада й духовенство УпЦ (Мп) у Льво-
ві загалом роблять акцент на довшому сакрально-історичному континуїтеті — від 
другої половини xIV ст., коли в місті існувала православна громада й мала таку саму 
назву. Вбудовуючи себе в цей континуїтет, сучасна громада несвідомо стає суб’єктом 
та об’єктом місцевої історичної мітології щодо боротьби за візуальне домінування 
сакрального в просторі міста.

1.2.4. Храми меншини УПЦ (МП)  
в контексті міської мітології візуального домінування

Британський історик Е. Гобсбаум, розвиваючи критичний аналіз «винайдення 
традиції», вирізняє один з її підвидів, а саме такий, що леґітимізує статуси, інституції, 
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авторитети 36. Відповідно до цього способу власної леґітимізації історична традиція 
присутності громад УпЦ (Мп) сягає заснування самого Львова й зокрема появи 
храму Св. Трійці в його передмістях у xIV ст. Власне з неї починається конструю-
вання історичної тяглості сучасної громади Св. Трійці, яка проходить крізь припу-
щення існування Свято-Троїцької церкви, заснованої тою частиною Успенського 
ставропігійського братства, яка не перейшла під унію 1708 р. Однією з підстав тако-
го припущення є відомий факт традиції відновлення назв церков-попередниць, що 
практикували місцеві русини в Середньовіччі. Також підставою є фактологічні під-
твердження існування у ХІХ ст. єдиної в місті православної громади з найменуван-
ням на честь Св. Трійці. Власне остання, маючи на меті побудувати повновагий храм 
на новій наданій міською владою ділянці, воліла передати назву громади своїй ново-
збудованій церкві. Однак цій інтенції спадкоємності, як уважають речники Свято-
Георгіївської громади, завадила ухвала міської влади ХІХ ст. Офіційний історичний 
наратив Свято-Георгіївської громади викладає це наступним чином: австрійський 
уряд «під впливом аґресивного католицького клерикалізму» наказав перед освячен-
ням новозбудованого храму перейменувати його на «Георгієвський», щоби львів’янам 
і тим вірним, які мешкають поблизу Львова, «різко поставити на вид, що у Львові 
є два Георгієвських храми: один — великий, катедральний, митрополичий, греко-
католицький; а інший — маленький, православний…» 37.

Слід також додати, що візуальне домінуюче розташування Свято-Юрського храму 
було більш зручним для гостей і прочан, бо поруч містилися головні транспортні 
вузли міста. Воднораз важко віднайти докази того, що міська влада вдалася до при-
хованого тиску та змусила громаду прийняти небажану для неї назву. Сама громада 
приводить наступну арґументацію, яку не вдалось досі науково верифікувати:

«Так тоді урядовий акт в суспільстві розуміли і витлумачили, і так він – оскільки це ще 
в пам’яті тримається, був представлений в якомусь тодішньому львівському виданні» 38.

Воднораз, варто зазначити, що в середовищі самої УпЦ (Мп) існують інші 
версії появи назви громади, альтернативні щодо цієї «насильницької» версії. Так, 
згідно з відомостями, поданими в православному путівнику «Святині нашої землі», 
«небесним покровителем галицької православної громади» добровільно «було об-
рано Святого великомученика Георгія, ім’я якого колись мала древня православна 
обитель Львова, що стояла на Свято-Юрській горі» 39. Зовсім в іншому світлі побачив 
співставлення цих двох однойменних храмів голова меншини УпЦ (Мп) архієпис-
коп Августин (Маркевич) на святкуванні Дня міста:

«Дві найбільші святині православних і греко-католиків у Львові мають назви Велико-
го і Малого Юра. Це також чинник, який повинен нас єднати» 40.

Власне тут варто згадати іншу мітологему, як визначають її деякі офіційні 
історики, яка водночас найбільше популяризується передовсім туристичним 
комерційним дискурсом. Ідеться про сусідню церкву УГКЦ Св. Єлизавети й 
Ольги, у минулому — польський католицький костел Св. Ельжбети. Останній, 
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як уже подеколи рівнозначно констатують, було не просто побудовано для релі-
гійних потреб польської римо-католицької громади залізничного району ще до 
першої світової війни. До початку ХХ ст. домінантною в архітектурному плані 
спорудою Львова вважався саме греко-католицький храмовий комплекс Св. Юра, 
побудований у бароковому стилі. Він, розташований на високому пагорбі, був 
помітний майже з будь-якої точки старого міста. 1911 р. поляки освятили римо-
католицький храм Св. Ельжбети неоґотичного стилю, який своїми високими 
шпилями архітектурно переакцентував міський простір. Хоча інтенційність 
цього переакцентування й надалі є предметом дискусій в історичній науці, однак 
визнання візуального домінування цього храму сьогодні є властивим саме для 
польського комерційного й політичного дискурсу:

«Стоїть на тій площі неоготична святиня, що	вже	майже	як	століття	є	візитівкою	міста, 
що здалеку вітає гостей своїми стрункими вежами» 41.

2003 р., в інтерпретації дописувача часопису «Дзеркало тижня» Є. Гуцула, «укра-
їнські архітектори сушили голови, як «переакцентувати» назад хоча б найближчий 
до храму простір міста» 42. І власне для того було задумано поставити поруч із са-
кральною будівлею польського походження монументальний пам’ятник Степану 
Бандері, будівництво якого триває від 2007 р. Водночас на 2003 р., коли почалось 
обговорення повернення храму польській громаді, у контексті тверджень Є. Гуцула, 
протестний виступ парафіян церкви Св. Ольги та Єлизавети щодо можливості та-
кого повернення можна витлумачити як «складову загального зусилля не пропусти-
ти реставрацію “польської окупації”» 43.

Цей ланцюжок вищезазначених переакцентувань може замкнути саме Свято-
Троїцька громада, яку було названо іменами своїх попередниць, що існували до 
вищезгаданої небажаної ухвали міської влади в xIx ст. Власне, якщо нововідтворе-
ній громаді Святої Трійці вдасться втілити свій проєкт будівництва 34-метрового 
храму, який, окрім того, має вигідне розташування на природному узвишші над за-
гальним ландшафтом, то він зможе візуально запанувати над південно-західним 
простором міста, перекриваючи собою як храм Св. Єлизавети й Ольги, так і собор 
Св. Юра, досягаючи таким чином певної компенсації історичної травми:

«Отець Володимир з гордістю показує мені проєкт Свято-Троїцького храму, яким він міг 
би бути: височезна будова з великою кількістю куполів. Якщо	його	все-таки	побудують,	на-
певне,	його	можна	буде	побачити	з	будь-якої	частини	Львова (виділення моє. — В. Я.)» 44.

Слід зазначити, що міська влада не ставить жодних перешкод на шляху втілення 
цього амбітного проєкту, що на даному етапі заперечує політичну значущість візу-
ального домінування в просторі міста, заналізовану раніше, а для майбутнього 
стане індикатором ліберального ставлення влади до спроб громади візуально коло-
нізувати простір тієї частини міста, яка, на думку історика Я. Грицака, планово 
«заповнена іменами чільників українського націоналізму 1920–1940-х рр.» 45. За ви-
значенням отця-настоятеля новозбудованого храму — немає лишень спонсора.
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1.2.5. Монастир Св. Преображення: «комірна обитель “Іншого”»

Цей останній за часом відкриття церковний осередок УпЦ (Мп) міститься 
в приміщенні квартири неподалік від центральної частини міста, однак є найменш 
відомим у публічному просторі. До того ж перші черниці цієї релігійної громади 
перейшли до УпЦ (Мп) зі студитського монастиря УГКЦ і мешкали спочатку на 
території катедрального храму, а згодом в с. Сопошине. Однак, отримавши трикім-
натне помешкання у спадок від священика, монастир прийняв ще кількох охочих 
провадити молитовне життя в його стінах. Тому 9 членкинь монастирської громади 
(черниці й послушниці) змушені були розділити приміщення запонами на малень-
кі імпровізовані келії (2 × 1,5 м). Речники цієї громади скаржаться на тісняву, через 
яку інші приявні охочі не мають змоги жити у монастирі:

«Я скажу відверто, ми навіть не сумніваємось у майбутньому православного чернецтва 
на Галичині, тому що протягом останніх трьох місяців не було дня, щоб до нас не про-
силась на послух якась дівчина або жінка. переважній більшості ми відмовляємо й про-
симо зачекати, тому що немає можливості усіх розселити» 46.

«Квартирне питання» жіночого монастиря є ще одним із прикладів головної 
проблеми громад УпЦ (Мп) в реґіоні в цілому. Це є проблема сакрального про-
стору та його леґалізації для здійснення суто релігійних практик. Водночас дана 
проблема вказує на очевидний факт кількісного росту православної громади УпЦ 
(Мп), попри потужну тенденцію секуляризації, стимульовану споживацькими дис-
курсами; загальний спад активності пошуку релігійних ідентифікацій, властивих 
для першого пострадянського десятиріччя; домінування традиційних громад УГКЦ, 
УАпЦ, УпЦ (Кп) в реґіоні; і головне, попри несприятливий соціально-політичний 
статус громади, зосібна під час і по політичній кампанії 2004 р., коли УпЦ (Мп) 
загалом в Україні й зокрема в цьому західноукраїнському реґіоні відкрито підтри-
мала В. Януковича та партію реґіонів. Це ставить питання: чи могла міська ситуація 
з УпЦ (Мп) скластися зовсім інакше, як би на початку 90-х рр. ХХ ст. УпЦ (Мп) 
змогла посідати більше храмів. Твердження УпЦ (Мп) і РпЦ щодо розгрому її 
власних єпархій і втрати храмів на початку 90-х ХХ ст. у західному реґіоні вочевидь 
є перебільшеними, адже до 1946 р. це були храми УГКЦ. Однак в запалі взаємозви-
нувачень не було враховано той факт, що 1946 р. не було такої кількості вихідців зі 
Східної України та з Росії, які опинилися тут в результаті радянської політики пере-
селення і які ніколи до цього не були вірними УГКЦ. Справді, на початку 90-х рр. 
ХХ ст. УпЦ (Мп) не отримала рівноцінних конкурентних умов щодо навернення 
потенційно схильної до неї пастви. Тому актуальним залишається питання про те, 
чому чисельний російськомовний сеґмент міста (65 тис. — перепис 2001 р.) з по-
тенційно православного не перетворився на актив громади УпЦ (Мп), адже і про-
тестантські громади, де велику частку вірних складають російськомовні львів’яни, 
також спочатку не мали розвинених структур. Темою окремого дослідження можуть 
стати такі важливі для самих громад питання, як-от динаміка кількості присутніх на 
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службах, специфіка місіонерської діяльності, грошові вливання для двох зазначених 
вище потреб церкви, сприйняття православної традиції у варіанті УпЦ (Мп) або її 
іміджу в цілому серед етнічних росіян Львова.

Однак розгляньмо ту перспективу, яка є актуальнішою з точки зору самої УпЦ 
(Мп), а саме — неприйняття православної традиції взірця УпЦ (Мп) і її ідентич-
ності загалом серед етнічної більшості Львова, що, на думку цієї релігійної громади, 
спричиняє численні перешкоди для її нормальної життєдіяльності. Воднораз з на-
укової, тобто посередницької, перспективи варто розглядати ті факти, які можуть 
допомогти в побудові багатополярного неконфліктного суспільства.

2.	Ефект	травми	та	його	двобічне	подолання

Історичні події, які закладають відчуття психологічної травми і які історичними 
пластами тяжіють над протиборчими сторонами, особливо впливають на учасників 
воєнних конфліктів, які зазнавали нападу та втрат. Зосібна, цікавим в цьому контексті 
є приклад країн повоєнної Європи, які не дистанціювалися, а навпаки, наважились 
проговорювати ці травми, і в академічних колах зокрема. Власне Львів, як і реґіон 
в цілому, визнаючи європейську культурну ідентичність за взірцеву, приречений ви-
знати цю ціннісну перспективу, запропоновану європейським досвідом пам’яті, «по-
долання минулого» (Vergangenheitsbewältigung, концепт повоєнної німецької думки). 
проте відразу слід визнати, що випадок Львова є одним з найскладніших європейських 
прикладів — травми є обопільними, мають багато історичних шарів і, відповідно, 
різну тривалість і наслідки. Тому предметом даної розвідки буде соціальна терапія тих 
історичних травм, що є актуальними для сучасного соціокультурного простору міста 
і воднораз мають найбільшу історичну тяглість. Вочевидь, наведені критерії спрямо-
вують до православної меншини УпЦ (Мп), оскільки польська й російська, єврейська 
чи мусульманська меншини в місті поступаються їй у створеному тривалому рівні 
напруги, періоду її тривання та спектру наслідків.

Спочатку варто торкнутися віддалених історичних шарів, що ускладнюють по-
долання сучасних психологічних колективних травм. Щодо православної меншини 
УпЦ (Мп), то йдеться про середньовічний пласт релігійної дискримінації право-
славної громади «natio Ruthenorum», канонічним спадкоємцем якої вважає себе 
православна меншина УпЦ (Мп). Наступний травмувальний період — кінець ХІХ ст. 
і особливо перші роки першої світової війни, коли австрійський уряд сприяв лікві-
дації українців-москвофілів, або, мовою єпископа УпЦ (Мп), колишнього Хуст-
ського й Виноградівського, Іполита: «Австрійський геноцид у 1882–1914 рр., ідео-
логічно обґрунтований Шептицьким і його сотоваришами, коли було знищено 
понад 60 тис. православних русофілів і галичан, які їм співчували, до цього часу 
просто замовчується» 47. Третій період, який критично розглядає уся РпЦ, — при-
сутність нацистів у даному реґіоні та відкрита підтримка руху німців на Схід з боку 
УГКЦ, що балансувала між різними силами. Новий виток травматизації, широко 
обговорюваний в інформаційному просторі, мав місце наприкінці 80-х рр. ХХ ст. 
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і в наступні пострадянські десятиріччя української незалежності, коли УпЦ (Мп) 
або східноукраїнські чи російські мас-медіа постійно наголошують на втраті парафій 
РпЦ і актах насильства з боку прихильників насамперед УГКЦ та інших сформо-
ваних у пострадянський час національних церковних структур:

«У результаті розгрому православних єпархій віруючі в Західній Україні позбавлені 
можливості молитися у своїх храмах. Католицька сторона визнала, що неспроможна (або 
не бажає — ред.) вплинути на ситуацію, а зустріч українських православних з греко-
католиками була зірвана» 48.

Окрім зазначених історичних шарів, що раз по раз проглядають крізь апологетич-
ні тексти речників УпЦ (Мп), у публічному просторі Львова існують ті місця пам’яті, 
які самі по собі акцентують пережиті історичні травми: пам’ятники, будівлі, історич-
ні постаті, святкові дні, а також публічний простір міста, пов’язаний з ними.

І навпаки, саме громада УГКЦ, як одна з найбільш історично прив’язаних до 
реґіону традиційних церков, має свій історичний досвід травмування протилежною 
стороною, яку представляє на сьогодні меншина УпЦ (Мп). Уперше такий досвід 
було набуто під час першої світової війни, а саме російської окупації Львова та її 
репресивних актів щодо УГКЦ. Другий, триваліший і важчий досвід травмування — 
період 1946–1989 рр.: зліквідування УГКЦ і прямі репресії тих, хто не приєднався 
до РпЦ (власне, не згадують перший, коротший, період присутності радянської 
влади в 1939–1941 рр., коли РпЦ не було задіяно як суб’єкт домінування).

Варто наголосити, що у двох випадках релігійна більшість УГКЦ і релігійна 
меншина УпЦ (Мп), яка певний час представляла леґітимну більшість, обопільно 
мали досвід добровільної або примусової співпраці з державними репресивними 
апаратами, які, використовуючи термінологію М. Фуко, встановлювали свої «режи-
ми правди». проте складність цих питань зазвичай не розглядають комплексно, 
а спрощують до бінарної опозиції «кат і жертва», що домінує в мас-медійних і науко-
вих дискурсах протилежних сторін.

Кінець 90-х рр. ХХ ст. ставить уже нові акценти у стосунках УГКЦ і УпЦ (Мп). 
першим, хто наважився змінити цей наголос, стала греко-католицька громада, яка 
почала пропонувати пошук примирення. Це був час, коли зменшилась кількість 
гострих міжконфесійних конфліктів в окремих місцинах реґіону, де маємо більш 
латентну форму конфліктних або просто напружених стосунків реґіональних влад 
і громад УпЦ (Мп) (для прикладу, як у Львові від 1992 р.). певною мірою прагнен-
ня порозумітися було пов’язано із загальним європейським «мейнстримом» пошуку 
повоєнного взаємопрощення, чому також значним чином сприяла римо-католицька 
церква. проте хвилю впровадження повоєнної формули «прощаємо та просимо 
прощення», яка від Франції та Німеччини докотилася до України, не було застосо-
вано до сучасного конфлікту, деякі прояви якого (зокрема, висвітлені в цьому до-
слідженні) є актуальними й досі або які актуалізують зацікавлені в провокативному 
мас-медійному матеріалі соціальними аґентами. Це стосується не лише російських 
або східноукраїнських заанґажованих мас-медіа, але й місцевих, західноукраїнських. 
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Наведемо приклад зміни дискурсу презентації тієї самої події на українськомовній 
(І) і російськомовній (ІІ) сторінці одного сайту, який належить «Західній інформа-
ційній корпорації», яка визначає себе як «незалежна, позапартійна медіа-структура» 
і заявляє про дотримання «принципів відкритості та прозорості, неупередженої та 
збалансованої подачі інформації»:

І) «Львівського мера пікетують парафіяни УпЦ (Мп)» (разом з фотозображенням, 
на якому мер оточений жінками похилого віку).

ІІ) «Львовский мэр обещает помирить владык православной церкви Московского 
и Киевского патриархатов» (без фотозображень) 49.

Виходячи з полістилізму УпЦ (Мп), стає очевидним також і те, що публічні 
офіційні кроки УГКЦ до примирення (включно із запрошенням патріарха Олексія 
до Львова головою УГКЦ) не було прийнято офіційною Москвою, якій самій важко 
втримувати антагоністичні сили, зокрема і всередині УпЦ (Мп)). Ситуація в остан-
ній є тотожною балансуванню реґіональної влади між крайньоправими силами 
і самим «Іншим». Тому будь-які кроки примирення у відповідь на дії УГКЦ, за умо-
ви практичної реалізації вимог меншини міською владою, спричинили б жорстку 
оцінку з боку місцевих представників української правиці. Львівські праворадикаль-
ні сили (ВО «Свобода»), у зв’язку з імовірним сприянням громаді УпЦ, локалізо-
ваній у львівському районі Сихів, критично схарактеризували політику мера міста 
А. Садового:

«А. Садовий робить усе, аби не виносити це болюче питання на розгляд сесії. Скла-
дається враження, що сьогодні він стоїть по другий бік барикад — на боці Церкви Мос-
ковського патріярхату» 50.

Тому статус-кво на сьогодні залишається єдиним можливим для самої УпЦ (Мп) 
форматом для офіційних стосунків з конфесійною більшістю в реґіоні. Хоча на 
місцевому рівні маємо також і доволі багато прикладів продуктивної кооперації між 
УГКЦ й УпЦ (Мп). Священики УпЦ (Мп) отримали змогу викладати богословські 
дисципліни в рамках катехитично-педагогічних курсів при Українському католиць-
кому університеті. До цього ж університету з лекціями (виклад і диспут) двічі при-
їздив провідний богослов РпЦ диякон А. Кураєв. Сам голова меншини архієпископ 
Августин (Маркевич) назвав главу УГКЦ митрополита Любомира (Гузара) «чудовою 
людиною, постійні зустрічі з яким приносили йому задоволення» 51.

Ураховуючи те, що до 2006 р. влада реґіону і ЗМІ не оголошували подібних іні-
ціатив примирення, уважаючи себе не причетними до дискурсивної матриці цього 
конфлікту, УпЦ (Мп) не могла отримати жодної практичної допомоги. У той час 
конфлікти в місті були менш загостреними. Характер конфліктів між владою та УпЦ 
(Мп) був більш латентним, ніж конфлікт між однією домінуючою церквою та церк-
вою меншини, особливо в порівнянні з відкритими міжособистісними конфліктами, 
що траплялися між членами сільських громад даного реґіону. Сама УГКЦ ще 2001 р. 
вустами Любомира (Гузара) стверджувала, що «не має застережень щодо будови 
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катедрального храму для архієпископа і вірних Української православної Церкви, 
підпорядкованої Московському патріярхату» 52.

Однак, останні роки історії міста показують тенденцію до змін також у стосунках 
між владою та конфесіями, що пов’язано зі зміною керівництва міста і новим зо-
внішньополітичним стимулом до більшої лібералізації міського середовища, тобто 
з організацією чемпіонату з футболу 2012 р. Цей інфраструктурний виклик вимагає 
дбати про приявність символічного капіталу, зокрема для подолання проявів соці-
ального відчуження, і тому багато в чому нагадує 2001 р., коли місто готувалося до 
приїзду Івана-павла ІІ. Саме на цей нетривалий час припадають перші спроби ре-
ґіональної влади й церковного проводу УГКЦ не давати жодних приводів до непо-
розумінь з УпЦ (Мп).

У рамках політики нового мера А. Садового (від 2006 р.) відбулося кілька зна-
кових подій — як для меншини УпЦ (Мп), так і для публічного простору міста 
загалом. публічний простір, на думку німецького філософа Ю. Габермаса, опри-
явнює «патологічні риси або аномію, або репресії», а тому з цієї причини «перехідний 
(critical) стан демократії може бути виміряний через проби пульсу життя політичної 
публічної сфери» 53. У цьому випадку може йтися про низку преференцій, наданих 
владою громаді УпЦ (Мп) в публічному просторі міста. Як зазначалось раніше, 
2008 р. православна меншина отримала право на володіння земельною ділянкою для 
будівництва катедрального храму. Окрім того, варто проаналізувати декілька актів 
публічної маніфестації святкових заходів УпЦ (Мп), які дозволила здійснити місь-
ка влада і до яких неоднозначно поставились мас-медіа реґіону. Насамперед це 
право на проведення релігійного ходу в центрі міста (пл. Ринок, пр. Свободи, вул. 
Личаківська) 17 грудня 2006 р., що здивувало самих вірних УпЦ (Мп) у Львові:

«Объявление! Впервые за годы «незалежності»! Крестный ход во Львове на 
Варвары» 54.

Зміст цього оголошення був розміщений на сторінці одного з західноукраїн-
ських блогерів Г. Бойка, праворадикального вірного УпЦ (Мп). У cамому оголо-
шенні певними лексичними засобами наголошується переломність ситуації 
у стосунках із місцевою владою. Варто зазначити, що назва пізнішого повідомлен-
ня Релігійно-інформаційного сайту України щодо проведення цієї акції містила 
таку саму конотацію:

«Вперше	за	роки	незалежності Львівська єпархія УпЦ проводить хресний хід вулиця-
ми міста» 55.

Цю тенденцію до змін політики місцевих влад підтвердив дозвіл вірним УпЦ 
(Мп) відсвяткувати 55-річний ювілей архієпископа Авґустина (Маркевича) в най-
відомішому Львівському театрі опери та балету ім. С. Крушельницької в День укра-
їнської Конституції і за день до святкування в ньому 100-річного ювілею від дня 
народження головнокомандувача УпА й голови Бюро проводу ОУН (б) Р. Шухеви-
ча. Відомо, що одним із завдань керованого ним українського підпілля була нейтра-
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лізація підтримуваної радянською владою інституалізації РпЦ в цьому реґіоні. Тому 
доволі контраверсійно виглядала сама будівля театру, чільний бік якої вкрили вели-
кими портретними зображеннями Р. Шухевича й вояків УпА, на тлі яких збиралися 
гості «антагоністичного» ювіляра, архієпископа РпЦ.

Дві попередні події, які припали на вихідні святкові дні, внаслідок дії цього, 
а можливо, й інших чинників, як показує контент-аналіз львівської періодики, не 
отримали жодного висвітлення в реґіональній пресі. Наступна маніфестація «Іншо-
го» отримала ширший публічний розголос. Ідеться про святкування Дня міста 
4 травня 2008 р., коли УпЦ (Мп) було дозволено провести концертний виступ 
українських і російських рок-груп у супроводі хорових гуртів та окремим виступом — 
проповідь богослова диякона А. Кураєва. Цю акцію було заплановано УпЦ в рамках 
святкового туру по всій Україні, присвяченого 1020-річчю Хрещення Русі. Слід за-
значити, що влада Львова, на відміну від Івано-Франківська та Києва, дозволила 
виступити учасникам туру на головній сцені — біля радянського монументу Слави 
по вул. Стрийській. Воднораз було підготовлено дві інші відкриті сцени й майдан-
чики на відстані 150–200 м. Цей крок важко розглядати як намагання створити 
локальну альтернативу українським і російським рок-зіркам (групам «Скай», «Бра-
ти Карамазови», «ДДТ»), він радше пояснюється завбачливістю влади щодо тих, хто 
може не сприйняти самого формату акції як прохристиянської, проправославної 
або проросійської. Однак, на відміну від Івано-Франківська, де виступ туру від УпЦ 
(Мп) був заборонений мером з політичних міркувань, і Києва, де в останній день 
було відмовлено використати для виступу запланований майдан Незалежності, 
львівський виступ туру був однією з центральних подій, насамперед завдячуючи 
виступу російського гурту «ДДТ». Львівську акцію концертного туру Хрещення Русі 
УпЦ (Мп) за участю цієї групи відвідало приблизно 15 тис. глядачів. Уперше гро-
мада УпЦ (Мп) після вже згаданих раніше звичайних маніфестацій своєї присут-
ності в публічному просторі від культурної героїзації перейшла до культурної коло-
нізації. Однак культурний продукт, запропонований до вжитку ширшому іншокуль-
турному середовищу, викликав суперечливу реакцію як усередині самої іншокуль-
турної більшості, так і в самій місцевій громаді УпЦ (Мп).

Якщо для російських речників РпЦ в особі Кирила Фролова виїзд диякона 
А. Кураєва й рок-музикантів у Західну Україну — це виїзд «у “проблемні” єпархії 
Руської православної церкви, туди, де, м’яко кажучи, важко, туди, де розкольники 
з уніатами захопили тисячі православних храмів, туди, де молодь значною мірою 
духовно покалічено, спотворено антиросійською пропаґандою, туди, де можуть 
і освистати і де не кожного православного проповідника буде чути» 56, то місцева 
меншина через праворадикалів і «діомидівців» * сприйняла цей візит критично, 

* Термін «діомидівці» походить від імені чукотського єпископа Діомеда, який 
виступив проти проводу РПЦ, звинувативши 2007 р. Олексія ІІ і Кирила Ґундяєва 
в єресях екуменізму й сергіянства. Його послідовників в релігієзнавчому дискурсі 
позначають сукупно як «діомидівці».
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оскільки цей формат презентації православ’я (рок-концерт із проповіддю), на їх 
думку, не є адекватною формою місіонерства, особливо коли її втілює один із про-
відних лібералів РпЦ, диякон А. Кураєв. До останнього схиляється переважно 
православна молодь, яка, проте, є набагато менш чисельною у львівському середо-
вищі УпЦ (Мп).

Воднораз львівські мас-медіа мали широкий спектр способів репрезентації 
події — від вкрай незаанґажованого до критичного. Ця різноманітність думок 
львівських друкованих видань, як показує їх контент-аналіз, може бути пов’язана 
з диференційованим інтелектуальним і психо-емоційним запитом різних соціаль-
них страт читацької аудиторії, журналістів і правлячої еліти. Усі три учасники со-
ціального поля, вживаючи термінологію п. Бурдьє, створюють різні моделі по-
питу на знання і вступають у складні взаємини, щоби зрештою визначити самі 
соціальні практики 57.

перегляд львівської преси першого тижня травня 2008 р. виявив цікавий факт: 
читачі багатотиражних видань у взаємодії з журналістами, які презентували ці події, 
виявили надзвичайно низький рівень ідеологічної заанґажованості та культурний 
лібералізм у порівнянні з тими засобами інформації, які мають вужче коло спожи-
вачів, вищий інтелектуальний попит і чітко виражені ідеологічні пріоритети.

Так, «Високий замок» (наклад 450 тис.) і газета «Експрес» (501 тис.), які є на-
ймасовішими виданнями, разом із «Львівською газетою» (наклад 45  тис.) пре-
зентували цю подію, популяризуючи сам захід і його контраверсійність, і проти-
ставляли себе «нев’їзному» Івано-Франківську та авторитарній Росії, де сам захід 
за участі опозиційної ДДТ був під питанням: «В Івано-Франківську Шевчука за-
боронили, а у Львові на руках носили» 58. Релігійна складова заходу виданнями не 
заперечувалась, хоч посилання на організатора акції, УпЦ (Мп), було поодиноким 
і навіть принагідним — при згадуванні юрисдикційної приналежності Володими-
ра (Сабодана), митрополита УпЦ (Мп). Воднораз більш політично заанґажований 
і малотиражний всеукраїнський львівський часопис «Україна і час» визначив 
учасників акції УпЦ (Мп) як російський «десант» під проводом диякона А. Кура-
єва, «неформального речника Московської патріярхії», успішність якого «залежа-
ла лише від леґендарного санкт-петербурзького гурту ДДТ» 59. Газета «поступ», яка 
тривалий час є критично налаштованою щодо діяльності православної меншини, 
в своїй постсвятковій статті взагалі не подала жодної рефлексії з приводу концер-
ту і туру УпЦ (Мп) на день міста, згадуючи лишень про рівнобіжні концертні 
заходи:

«…молодь залюбки обливалася піною, танцювала і гарцювала у ній. Виступали також 
львівські гурти “Оратанія”, “Гардаріка”, “Напалм” та інші. Загалом у парку працювало 
три сцени…» 60

Щодо церковних, а отже, теж ідеологічно-заанґажованих ЗМІ, то насамперед 
потрібно відзначити прихований критицизм Релігійного інформаційного сайту 
в Україні (РІСУ), центр якого розташовується у Львові при Українському католиць-
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кому університеті. РІСУ на подію відгукнувся критично й опосередковано, розміс-
тивши лише інформацію про проведення міжнародної релігієзнавчої конференції 
у Львові під заголовком «Ювілей 1020-річчя хрещення Київської Русі вигідний Мо-
скві, — думка з міжнародної конференції у Львові». Очевидно, думка А. Колодного 
абсолютно не була ключовою для xVIII Міжнародної конференції «Історія релігій 
в Україні», що її обрала РІСУ з-поміж інших 61. Натомість РІСУ, мовою Бурдьє, 
санкціонувала важливість іншої події, альтернативної туру УпЦ (Мп): «В Івано-
Франківську започаткували фестиваль християнської музики» 62.

Якщо розглянути безпосереднє публічне сприйняття заходів УпЦ (Мп), то кож-
ний з них матиме свою специфіку. У випадку хресної ходи, духовенство і їх молитов-
ний спів важко було відрізнити від традиційної для Галичини культурної релігійної 
форми, оскільки священицькі ризи, вимова церковнослов’янської та мелодика роз-
співів були локального галицького кшталту. На рок-концерті аудиторія, представлена 
двома молодими поколіннями прихильників ДДТ (кінця 80–90-х рр. ХХ ст. і остан-
нього десятиріччя), зазвичай космополітично налаштованими учасниками субкуль-
турного рок-руху, експресивно підтримали гасла «Воскресения Христа» і «недилимо-
сти России, Белорусии и Украины», які виголошувалися виконавцями й дияконом 
А. Кураєвим зі сцени. Зі слів останнього, жодного неґативного ставлення львів’ян до 
своєї особи і загалом російської православної ідентичності він не відчув:

«В том же Львове после проповеди молодые ребята подарили мне розы. На следу-
ющий день на местной улице группа студентов меня останавливает: “Вы знаете, нам 
непонятно, почему считается, что если мы львовяне, мы должны быть русофобами? Это 
совсем не так”» 63.

Варто також пам’ятати і про те, що публічний простір є менш визначальним у по-
рівнянні з простором приватним, який переважно ізольований для зовнішнього спо-
стереження і втручання. попри тенденції лібералізації у ставленні до «Іншого» в пу-
блічному просторі міста, приватний простір залишає чимало місця для ксенофобії. За 
результатами проведених нами бесід та інтерв’ю, найпроблемнішими залишаються 
взаємини в родинах, члени яких належать до різних конфесій, зокрема до УпЦ (Мп). 
Зафіксовано практики фізичного насильства, морально-психологічного приниження 
членів родини, які є вірними УпЦ (Мп), випадки таємного перехрещування та від-
відування церков УпЦ (Мп). У соціально-релігійному вимірі це підтверджує резуль-
тати соціологічного дослідження населення України за лінґвоетнічним критерієм, що 
його провадив КМІС 2002 р. Це дослідження виявило серед західних українців най-
більший відсоток тих, хто не згоден «допустити як членів своєї родини російськомов-
них українців чи росіян» 64.

проте в загальному підсумку слід зазначити, що міський публічний і приватний 
простір, на противагу сільському, який слід розглядати окремо, є релігійно багато-
полярним і аксіологічно багатшим, а отже, таким, що витворює найкращі умови для 
розвитку (зокрема і релігійної) толеранції. Львів — це місто, що є більш динамічним 
у переосмисленні своєї ролі в суспільно-політичних процесах у силу своєї більшої 
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зануреності в сучасні європейські соціокультурні дискурси. Тому саме міське середо-
вище Львова пропонує найцікавіший емпіричний матеріал, який, ураховуючи ди-
наміку змін, дає змогу верифікувати як уже усталені й добре відомі зовнішні та 
внутрішні стереотипи, так і результати деяких розвідок, присвячених пострадянській 
соціокультурній ідентичності міста.

Насамперед популярний образ Львова як мультикультурного й толерантного 
міста має бути скореговано у світлі розглянутого тут випадку громади УпЦ (Мп), 
а його відповідність дійсності можна констатувати лише в останні роки вже другого 
пострадянського десятиріччя. Нові зовнішні виклики, які з’явилися перед містом, 
зміна курсу гуманітарної політики нової міської влади; усвідомлення невідворотнос-
ті культурного полістилізму в межах усієї України, зокрема і в її релігійному вимірі, 
після подій 2004–2005 рр.; приявність більш секуляризованого й освіченого прошар-
ку містян, що належить до традиційних церков більшості, на відміну від села, має 
більший потенціал для формування у своєму середовищі парадигми постмодерного 
націоналізму. Остання, на думку литовського філософа Л. Донскіса, відрізняється від 
модерної тим, що «уможливлює та засвідчує таку людську властивість, як відкритість, 
і таку культурну ознаку, як напівпрозорість… відданість своїй нації, просякнуту чут-
ливістю до інших, відчуттям множинних, комунікативних ідентичностей» 65. Виходя-
чи з обсягу та вмісту здобутого емпіричного матеріалу, варто зазначити, що рушієм 
цього зсуву парадиґм у львівському соціокультурному просторі є духовна еліта УГКЦ, 
а також та частина львівського поспільства, яка схильна практикувати європейський 
лібералізм, гамуючи біль попередніх історичних травм титульної нації.

Надання «Іншому», у ролі якого виступає меншина УпЦ (Мп), права на мані-
фестацію себе в соціокультурному просторі Львова свідчить про те, що складний 
перехід міста до парадиґми постмодерного націоналізму розпочався.
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victor yaShyn

Facing the ‘other’: religious community of Ukrainian orthodox church 
of Muscow Patriarchy in the Sociocultural Space of Lviv

The article analyses the phenomenon of “Otherness” within the public urban space 
of Lviv through the case-study of local religious minority of Ukrainian Orthodox Church 
of Moscow Patriarchate. The methodology of qualitative research is involved to reflect 
upon the voice of allegedly discriminated minority group including their own interpre-
tation of collected findings. The article offers a historical background of minority de-
velopment and scrutinizes all types of difficulties concerning the coexistence of regio-
nal socio-cultural majority and religious minority. The historical perspective includes old 
and newly created communities which haven’t yet been presented within scientific di-
scourses. The analysis shows that the main communities’ need is to solve problems of 
lack of the buildings and in some cases of their legal status. Besides that, there is con-
cealed problematic level which refers to social alienation accompanied by general reli-
gious intolerance and individual acts of abuse. The latter is caused by many factors and 
discourses produced by different social, political and religious groups. Content analysis 
of local as well as of national media sources from both opposite sides shows how dif-
ferent discourses construct imagined community of Orthodox minority in Lviv through 
many destructive historical and social myths, stereotypical frames and simulacra. Most 
of them were not justified in the course of this fieldwork. However, in spite of 
the negative influence of newly invented and real historical traumas experienced from 
both sides under different historical “regimes of truths” Lviv shows the first evidences 
of efforts being made to be part of Europian post-war reconciliation processes.




