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ХРИСТЕНКО В.В.

РЕЛІГІЙНА ЕКСПАНСІЯ БУХАРЕСТА НА ОДЕЩИНІ

У статті проаналізовано формування конфлікту між Румунською та
Українською (МП) православними церквами на Одещині.

Здебільшого, коли наші громадяни чують про міжправославний
конфлікт в Україні, то перше, що приходить на думку, - це протистояння
Київського та Московського патріархатів, яке вже майже двадцять років є
актуальним для країни.

У нашій статті ми розглянемо ще одне міжправославне протистояння,
яке, на відміну від першого, має  етнополітичне  підґрунтя. Ми не випадково
підкреслили цю відмінність, бо конфлікт між Румунською та Російською
православними церквами базується на незгоді стосовно поділу канонічних
територій, де компактно проживають громадяни молдавської і румунської
національностей, а саме Буковини та Одещини. Для реалізації уніоністських
намірів за ініціативою Румунського патріархату в Молдові було відроджено
так звану “Бесарабську митрополію” РумПЦ, яка раніше використовувалась
для румунізації молдавського населення Бесарабії. Зараз священики цієї
митрополії проводять активну релігійну діяльність, розповсюджуючи серед
парафіян вищезгаданих регіонів ідеї необхідності відродження єдності з
Румунською церквою. Ми зробимо аналітичний огляд ситуації, яка стала
кульмінацією діяльності новоутвореної митрополії на півдні України.

Метою статті є довести необхідність внесення змін до ст.23 Закону
України “Про свободу совісті та релігійні організації” [8], новий проект якого
розроблений Держкомнацрелігій та поданий до Кабінету Міністрів України
у листопаді 2010 року й оприлюднений на засіданні Всеукраїнської Ради
Церков. А саме: п.3. Виключне право запрошувати іноземців та осіб без
громадянства для проведення місіонерської, проповідницької чи іншої
релігійної діяльності мають релігійні організації, що зареєстровані згідно з
цим Законом; п.4. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні
на законних підставах, можуть провадити місіонерську, проповідницьку чи
іншу релігійну діяльність нарівні з громадянами України лише в тих релігійних
організаціях, за запрошенням яких вони прибули в Україну. Вони не мають
права без дозволу релігійних організацій втручатися в їхню діяльність чи
виступати від їхнього імені, а також у будь-якій формі проповідувати релігійну
нетерпимість, ображати почуття осіб у зв’язку з їхніми релігійними чи
світоглядними переконаннями.

Об’єктом нашого дослідження стала арена міжправославного конфлікту
між УПЦ (МП) та РумПЦ - с.Камишівка Ізмаїлського району Одеської області
та події, що обумовили освячення 16 липня 2011 року храму Автономної
Православної Громади (де-факто підпорядкованої Румунській Православній
Церкві), що знаходиться на канонічній території Української Православної Церкви.

Предметом дослідження є публікації ЗМІ, Закон України “Про свободу
совісті та релігійні організації”, матеріали Одеської облдержадміністрації,
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розгляд базових засад  Православної Церкви таких, як “канонічна територія”
та “євхаристійне спілкування”.

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що аналіз процесів, які
відбуваються в південних районах Одеської області у зв’язку зі значною
активізацією Румунської Православної Церкви, доводить, що вони набули
цілеспрямованого характеру й мають політичні цілі.

Переговори, що відбулися 22 листопада 2007 року між російськими і
румунськими ієрархами в Болгарії з приводу установ нових єпархій
неканонічної Бесарабської митрополії, закінчилися нічим. Румунська
делегація у черговий раз заявила, ніби Молдова ніколи не входила до
канонічної території Російської Православної Церкви, що не відповідає дійсності.

Після входження Бесарабії до складу Російської імперії, за Бухарестським
договором 1812 року, в 1813 році була створена Кишинівська єпархія
Російської Православної Церкви, тобто до створення за рішенням
Берлінського конгресу 1878 року незалежної держави Румунія і до отримання
Румунською Православною Церквою автокефалії (самоврядування) від
Константинополя в 1885 році. У 1918 році, після окупації Румунією Бесарабії,
Кишинівська єпархія була в односторонньому порядку включена до складу
Румунської Православної Церкви, з приводу чого патріарх Московський і
всія Русі Тихон у жовтні 1918 року висловив синоду Румунської Православної
Церкви протест.

У 1940 році, після включення Бесарабії до складу СРСР, Кишинівська
єпархія була повернута Російській Православній Церкві. З 1941 по 1944 рік,
під час повторної румунської окупації Бесарабії, Кишинівська єпархія знову
була включена до складу Румунської Православної Церкви і дістала назву
Бесарабской митрополії. У травні 1945 року в Бухаресті і в 1946 році в Москві
патріарх Румунський Никодим і патріарх Московський і всія Русі Алексій I
підтвердили канонічну обгрунтованість відновлення над Кишинівською
єпархією юрисдикції Російської Православної Церкви.

У 1992 році синод Румунської Православної Церкви заявив свої права
на Кишинівську єпархію, що стало початком протистояння, яке триває й
досі, між Молдавсько-кишинівською митрополією Російської Православної
Церкви і Бесарабською митрополією, яка позиціонує себе частиною
Румунської Православної Церкви. Бесарабська митрополія була зареєстрована
у складі останньої у 1992 році за ініціативою священиків Молдови, які не
погодилися з тим, що Молдовська єпархія після розпаду СРСР залишилася
у складі Російської Православної Церкви. Нескладно здогадатися, що під церковну
юрисдикцію Румунської ПЦ захотіли відійти священики, що підтримують ідею
Єдиної Румунії і об’єднання двох націй - румунської і молдовської.

Таким чином, у Молдові з’явилися дві православні єпархії. Та влада
Молдови не поспішала реєстрували Бесарабську митрополію, проте Рада
Європи у квітні 2002 року прийняла документ під назвою “Релігія і зміни в
Центральній і Східній Європі”[9], в якому в ультимативному тоні зажадала
від Молдови зареєструвати Бесарабську митрополію. Аналогічні заяви зробив
і Держдепартамент США. 30 липня 2002 року Бесарабська митрополія
отримала офіційний статус і була визнана правонаступницею Бесарабської
митрополії, що існувала у Бесарабії в період окупацій. Головою новоутвореної
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митрополії став Петр (Педурару), колишній єпископ Бельцкий РПЦ,
заборонений в служінні Російською Церквою, проте, порушуючи церковні
канони, призначений Румунським патріархатом главою Бесарабської
митрополії з наданням йому титулу “архієпископа Кишинева, митрополита
Бесарабії та екзарха Краю”.

Деяким політикам цього, очевидно, видалось замало, і вони вирішили
зміцнити свої позиції ще і на території України - в регіоні компактного
проживання молдован, яких ультраправі вважають етнічними румунами. У
ст.6 першої частини Статуту РумПЦ зазначили, що Румунська Патріархія за
межами країни має у своєму канонічному підпорядкуванні автономну
Бесарабську митрополію, до складу якої входить “Південно-Бесарабська
єпархія з центром в Ізмаїлі” [7].

Виходячи з назви, остання має вплив на Південну Бесарабію, тобто,
власне кажучи, на південь Одеської області, де, як відомо, компактно мешкає
молдавське населення. Петр (Педурару), коментуючи рішення синоду
Румунської Православної Церкви про установу трьох нових неканонічних
єпархій Бесарабської митрополії з резиденціями у Бельцах, Кантемире і
Дубоссарах, заявив, що: “Це рішення тимчасове, коли настане сприятливий
час, резиденції Бельцкой і Кантемирской єпархій перемістяться в українські
міста - Хотин, Ізмаїл та Білгород-Дністровський” [5], а враховуючи те, що
для забезпечення кадрами священнослужителів заново створеної єпархії в
Румунії організовані спеціальні короткотермінові курси, де навчаються особи,
які прибувають також і з України, - цей  сприятливий час вже незагорами.
Своїх неофітів Румунська Церква активно і цілеспрямовано виховує в
прорумунському націоналістичному дусі, а в учбових посібниках духовних
семінарій Румунії усі географічні карти друкуються з “не навмисною”
помилкою, де південно-західні райони Одеської області та Буковина позначені
як румунські території.

У  1995 році Румунський Патріархат дарував Петру (Педурару) статус
“екзарха нових земель” із правом створювати приходи за межами Молдови.
А вже у 1996 році вищезгаданий митрополит зробив перший крок, щоб
скористатись своїм “правом”, а саме, до України мав місце приїзд
священнослужителів із Республіки Молдови, які є громадянами Молдови і
орієнтуються на Румунську Православну Церкву, в Ренійський та Ізмаїлський
райони. Серед останніх окремо хочу виділити громадянина Молдови Микола
Асажрі, який також пройшов короткотермінові курси по підготовці
священнослужителів у Румунії, відвідуючи села Долинське, Лиманське,
Плавні, Орловка Ренійського району, де він мав бесіди з селянами та
головами селищних рад на предмет їх культової приналежності. Треба
зауважити, що візити іноземних місіонерів Румунської Православної Церкви
орієнтовані на осіб молдавської національності півдня України і є ще одним
чинником, який має негативний вплив на етнополітичну ситуацію в регіоні.

У квітні того ж року громадянин Молдови Анатолій Кристя,
висвячений у священики митрополитом Петром, прибув у релігійну громаду
Української православної церкви с.Камишівка Ізмаїлського району. Він за участі
віруючих вигнав із села священика УПЦ(МП), натомість спроби Одеської
єпархії навести порядок у громаді не принесли позитивних результатів.
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На терміново скликаній міжвідомчій регіональній нараді з етнополітичних
питань було зроблено такий висновок: “Аналіз інформації, що надходить в
обласну державну адміністрацію, свідчить про значну активізацію Румунської
православної церкви спрямовану на посилення свого впливу в південних
районах області” [4].

Припускаємо, що мешканцям с.Камишівка була мало відома історія
відношень Румунської та Російської православних Церков, а також про
створення Бесарабської митрополії, яку, до речі, офіційно не зареєстровано
державними органами України. Проте, дивує бездіяльність перших осіб
Одеської митрополії УПЦ(МП), які на відміну від камишівців добре
орієнтуються в ситуації, що склалася навколо парафії. І тому селяни не
звернули уваги на те, що прибулий сюди священик, “отець” Анатолій Кристя,
належить до Бесарабскої метрополії Румунського Патріархату, а релігійна
громада, яку він зареєстрував як “Автономну Православну Громаду” де-факто
підпорядкована неканонічній Бесарабській метрополії.

Колишній голова сільської Ради С.Т.Бужор надав приміщення в сільській
Раді для культових потреб обох православних громад - одна община
розмістилася в правому крилі, а друга - в лівому. В інтерв’ю газеті “Час Пік”
Алексій Греку відзначив: “Я священик УПЦ Московського патріархату, проте
службу в нашій церкві я веду на молдавській мові. У 2006 році на місці
зруйнованого Храму первоверховних апостолів Петра і Павла заклали фундамент
для будівництва нової церкви УПЦ(МП). Будують на пожертвування
камишовців - а це гроші невеликі, тому процес рухається повільно. Два роки
назад один київський олігарх дав на будівництво 50 тисяч доларів, а більше
меценатів не знайшлося і достроїти храм ми не змогли” [2].

Анатолій Кристя, в свою чергу, також розгорнув бурхливу діяльність
по залученню коштів на будівництво культової споруди. В село надходили
будівельні матеріали - пиломатеріали, цегла, цемент та ін. від молдавських
та румунських спонсорів.

Отець Анатолій у категоричній формі поставив питання про
перенесення пам’ятника односельчанам, що загинули в роки Великої
Вітчизняної війни, та про будівництво на цьому місці церкви. Після того, як
зруйнувати монумент йому не дали, він викупив заради ділянки землі дві
занедбані садиби, де і було побудовано храм.

Незадовго до освячення місця побудови храму в с.Камишівка (травень
2007 року) приїздила генконсул республіки Румунія в Одесі, а вже в листопаді
було розпочато будівництво. У румунських виданнях повідомлялося, що
фінансування здійснюється Міжнародною румунською радою “Ліга румун
звідусіль”, очолюваною громадянином США румунського походження
Миколою Попа. Він був присутнім на освяченні місця будівництва храму
Бесарабської митрополії. Виступаючи перед камишівцями, заявив, що:
“Кошти виділяються Радою з клопотання Генконсульства Румунії в місті
Одеса” [2].

 За словами Олексія Греку, гроші на будівництво іншого храму - Петра
і Павла - румунська громада пропонувала і йому, але за умови, якщо він разом
із паствою перейде під юрисдикцію Бесарабської митрополії Румунської
Церкви. Але ця пропозиція зустріла відмову [2].



59  СУМСЬКА СТАРОВИНА  №ХХХV  2011

16 липня архієпископ Педурару Кишенівский освятив храм Автономної
Православної Громади. На посвяті були присутні ген консул Румунії в Одесі,
студенти та журналісти з Румунії.

Отже, сьогодні конфліктними залишаються відносини між двома
православними громадами с.Камишівка, а саме громадою Української
православної церкви Московського патріархату (УПЦ (МП) - до 900 віруючих,
настоятель - громадянин Республіки Молдова священик Олексій Греку) та
“Автономною Православною громадою” (АПГ - до 80 прихильників, голова
парафіяльної ради - громадянин України Василь Іордакеску; настоятель -
громадянин України священик Бесарабської митрополії РумПЦ Анатолій
Куртєв). Звідси, слова настоятеля православної громади Петра і Павла в
с.Камишівка Алексія Греку, що править із 1999 року, про те, що: “Факт
створення Бесарабської митрополії суперечить церковним канонам, внаслідок
чого вона не визнана ніким, за винятком Румунської православної церкви”[7].
Дуже важкі для розуміння пересічного камишівського прихожанина, бо мало
хто з них може розповісти історію здобуття “автокефалії” Православними
Церквами та за якими принципами були потім  окреслені їх “канонічні території”.*

На часі, за даними Одеської облдержадміністрації, Анатолій Кристя
поширює свою незаконну діяльність на інші села Ізмаїлського району та село
Приозерне Кілійського району. При цьому він спирається на підтримку деякої
частини молдавського населення. На підтвердження свого “щирого”
ставлення отець Анатолій, втім, як і інші священнослужителі - іноземці,
зазвичай, ведуть службу та спілкування з мешканцями цих сіл виключно
молдовською мовою.

Анатолій Кристя, Микола Асаржі та ін. румунські місіонери  вважають
допомогу релігійним громадам прорумунської орієнтації проявом “піклування
Румунії про своїх братів”, виховують у віруючих почуття антагонізму та
неприязні до служителів культу немолдавської національності. Прихожанам
нав’язуються націоналістичні, прорумунські настанови, думка про те, що
Румунська Православна Церква для молдован є “своєю церквою”.

*Перш ніж досліджувати можливі значення і використання терміну “канонічна
територія”, необхідно точно знати, що означають слова канонічний і територія. Слово
канонічний походить від ідеї церковних канонів, правил, встановлених різними соборами і
синодами, які спрямовані на організацію і захист різних елементів християнства і
еклезіологічного життя. Слово “територія” має на увазі певну географічну територію з
певними межами. Відповідно, територія має на увазі існування інших територій за її межами
і які мають межі з нею. Проте, завдяки духовній природі церкви, територія може означати
більше, ніж географічну територію. Таким чином, термін  канонічна територія  має на увазі
існування не лише однієї території, але багатьох  канонічних територій, одна з яких румунська.
Різні частини християнського світу розрізняються як канонічні території [3].

**У православній еклезіології цей термін зазвичай вживається для позначення
принципу єдності поміж автокефальними православними церквами у єдиній Вселенській
православній церкві. Оскільки автокефальні церкви (а також автономні та з іншими типами
самоврядності) є адміністративно, економічно, юридично незалежні, то єдиною явною
ознакою єдності православних церков є наявність євхаристійного спілкування між ними. Те
ж саме стосується єдності між єпархіями і на ще нижчому рівні - між парафіями. Євхаристійне
спілкування також найясніше свідчить про реальні межі православної церкви як єдиної
спільноти, досить чітко відділяючи від церкви ті організації, що перебувають поза нею. У
світських джерелах це часто зветься “визнанням” однією церквою іншої.
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На нашу думку, сприятливі умови для проникнення на територію
області прорумунських священиків та створення релігійних громад Румунської
Православної Церкви виникли також у результаті непринциповості керівника
Одеської єпархії УПЦ митрополита Агафангела.

Зауважимо, що, опинившись у схожій ситуації, синод Єрусалимської
Православної Церкви в травні 2011 року одноголосно прийняв рішення
перервати євхаристійне спілкування**  з Румунською православною
церквою через будівництво останньою єдиного храму на канонічній території
Єрусалимського патріархату без його згоди. Синод Єрусалимської церкви
також прийняв рішення припинити євхаристійне поминання румунського
патріарха Данила і позбавив сану настоятеля румунського храму, що будується
в Ієрихоні, архімандрита Ієроніма за незаконне втручання в межі канонічної
території помісної церкви.

Благочинний церков Ізмаїлського округу протоієрей Георгій (Грицько)
назвав ситуацію, що склалася в Ізмаїльському районі, як один із методів
розхитування державної цілісності. “ Це проблема не Православної Церкви,
а держави. Конфлікт обговорювався мною з єпископом РумПЦ Галацьким і
Нижнєдунайським Севастіяном. Він категорично засудив дії Бесарабської
митрополії на території України. В цей же час, Патріарх Румунської
Православної Церкви Феоктист визнав главу незаконної Бесарабської
митрополії і намагається представити його майже мучеником. Про що це
говорить? Румунська помісна церква проводить політику подвійних
стандартів. З одного боку - нібито засудження дій Бесарабської митрополії, з
іншого боку - реальна допомога в її зміцненні на Україні” [1].

Проведений вище аналіз ситуації доводить, що цей конфлікт має два
аспекти - духовний та світський. Звідси й висновки нашої студії повинні
мати дуалістичний характер. Отже, в якості першої половини резюме хочемо
навести коментарі прес-секретаря Одеської єпархії УПЦ(МП), протоієрея
Андрія Новікова: “Румунська Церква в селі Комишівка належить так званій
Бесарабській митрополії -  розкольницькому осередку. Вона знаходиться на
канонічній території Російської Православної Церкви, і ми не можемо
визнавати ні висвячення цього храму, ні здійснення там  богослужінь. Навіть
якщо служби в цьому храмі здійснюються законно рукопокладеними
священиками, то вони не мають належної благодатної сили. А в політичному
сенсі це - претензії Румунії, яка розраховує на цей регіон” [6]. Остання фраза
священика УПЦ(МП) має ключове значення для висновків світської сторони
цього міжцерковного конфлікту. За даними Одеської облдержадміністрації, в
Україні Бесарабська митрополія офіційно не зареєстрована, проте де-юре
існує на Одещині.

Разом із цим, конфлікт між прихильниками православних громад
с.Камишівка, який триває протягом багатьох років, не можна вважати
вичерпаним, а дана ситуація може бути використана іноземною стороною з
метою дискредитації іміджу Україну на міжнародній арені. Що ще раз
доводить необхідність внесення змін до ст.23 Закону України “Про свободу
совісті та релігійні організації”, які б передбачали обмеження для реєстрації
релігійних громад, духовні центри яких знаходяться за кордоном і мають
експансіоністські наміри щодо України. Адже в учбових посібниках та
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географічних картах духовних семінарій Румунії південно-західні райони
Одещини та Буковина позначені як румунські території. Наше з Вами
завдання, щоб це не стало реальністю.
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