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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ВІЙСЬКОВИХ КАПЕЛАНІВ 
В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Ключовим поштовхом для створення капеланства у країнах Центрально-Східної Європи 
була передумова розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік (далі – СРСР). У Зброй-
них Силах України капеланство почало активно розвиватися під час збройної агресії Росії 
проти України, у 2014 році. У країнах Центрально-Східної Європи розвиток душпастирства 
розпочався набагато раніше. Теоретична та практична цікавість складає саме функціону-
вання душпастирства тих країн, у яких є спільне минуле з Україною та котрі мають досвід 
капеланства. Такими країнами є країни-члени НАТО: Польща, Угорщина, Румунія, Чехія та 
Словаччина, Україна ж тримає туди вектор вступу. Саме тому цілком доцільно є дослі-
дження досвіду вищезгаданих країн з метою вдосконалення вітчизняної системи капелан-
ства у ЗС України. У статті коротко розкрито історію створення та функціонування капе-
ланства у країнах Центрально-Східної Європи та після розпаду СРСР. Показано особливості 
діяльності душпастирства таких країн: Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії, Угорщини. Наго-
лошено на важливості використання та впровадження досвіду душпастирської діяльності 
країн Центрально-Східної Європи для кращого функціонування, вдосконалення та розвитку 
структури капеланства у Збройних Силах України. Адже душпастирство ЗС України про-
йшло довгий, випробуваний часом шлях, аби натівський підхід до законодавчого регулювання 
душпастирської опіки у війську набрав свого чину. Сьогодні політичний напрямок України 
спрямований до НАТО. Капеланство ж країн Центрально-Східної Європи працює за стан-
дартами НАТО, що є вагомим чинником у перейманні досвіду цих країн. Також звертаємо 
увагу, що капелани Північноатлантичного альянсу мають досвід діяльності у миротворчих 
місіях, на що варто опиратися й українським військовим настоятелям.

Ключові слова: капелан, душпастирська опіка, країни Центрально-Східної Європи, 
НАТО, СРСР. 

Постановка проблеми. В кінці 20-го століття 
відбулися значні зміни в країнах Центрально-Схід-
ної Європи. Ці зміни призвели до фундаменталь-
них перетворень їх соціально-економічних сис-
тем. З припиненням існування СРСР утворилось 
декілька незалежних держав. Це пов’язано не 
лише географічною ознакою, а передусім спільним 
комуністичним минулим, спадщину якого вони 
подолали неоднаковою мірою в політичній, еконо-
мічній, світоглядній та зокрема релігійній царині. 
Саме в цей час капеланство цих країн почало своє 
трансформування до стандартів НАТО.

Вітчизняні дослідники вже звертали увагу на 
проблематику військового капеланства, розгля-
дали їхню нормативну-правову базу, систему під-
готовки, особливості діяльності душпастирів у 
провідних країнах світу. Варто відзначити статті 
Ю. Кривенка [3], Л. Владиченко [2, с. 180–185], 
Ю. Буракова та О. Томчука [1, с. 31–35], Т. Ков-
туновича та Т. Привалка [4, с. 424], С. Филип-
чука [5], а також низку інших робіт. Проте діяль-
ність системи військового капеланства у країнах 

Центрально-Східної Європи у вітчизняній істо-
ріографії не досліджується. Закордонна ж історі-
ографія питання душпастирства Польщі, Руму-
нії, Угорщини, Словаччини, Чехії практично не 
висвітлює. Саме тому у статті ми вводимо до 
обігу джерела, які стосуються нормативно-право-
вої бази вищезазначених країн, що вперше вико-
ристовується в українській історіографії. 

Метою статті є аналіз діяльності військових 
капеланів у країнах Центрально-Східної Європи 
та особливості їх роботи для забезпечення належ-
ного морально-психологічного та духовного стану 
військовослужбовців.

Виклад основного матеріалу. Служба вій-
ськових капеланів у збройних силах країн Цен-
трально-Східної Європи має свою історію досвіду 
служіння. У кожній країні військовий ординарій 
та священики в армії мають різні права та статуси. 
Інколи вони подібні, а часом цілком відмінні. 
Варто підкреслити, що країни Польща, Румунія, 
Угорщина, Чехія та Словаччина сьогодні є чле-
нами НАТО, куди тримає курс й Україна.
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Відродження інституту капеланства у Респу-
бліці Польща розпочалося у січні 1991 року, коли 
папа Іоанн Павел II призначив єпископа для поль-
ської армії.

Від 15 січня 2022 року настоятелем поль-
ського капеланства є єпископ Вєслав Лехович. 
Кафедральним собором є церква Пресвятої Діви 
Марії Королеви Польщі у м. Варшава. Станом 
на 2019 рік військовими капеланами служать 
167 священиків та 13 цивільних працівників душ-
пастирської служби, а військова єпархія налічує 
80 парафій [6].

Сьогодні у збройних силах Республіки Польщі 
служать капелани Римо-Католицької, Православ-
ної і Євангелістської Церков. Оскільки переважна 
більшість населення у країні – католики, серед 
священиків в армії теж переважають католики. 
Православні – друга за чисельністю група поля-
ків-військовослужбовців. Питаннями духовного 
опікування православних військовослужбовців 
займається Православний ординаріат Війська 
Польського, що має статус єпархії у складі Поль-
ської Православної Церкви [8, с. 16].

Правові підстави діяльності католицького вій-
ськового капеланства, були затверджені в угоді 
між Святим Престолом і Республікою Польща від 
28 липня 1993 року, у статті 16, яка цілком при-
свячена питанню душпастирства вояків-католи-
ків [7].

Основним документом, який визначає при-
значення та проходження професійної військо-
вої служби є Закон «Про військову службу про-
фесійних військовослужбовців» від 30 червня 
1970 року та положення Міністра національної 
оборони «Про військову службу професійних вій-
ськовослужбовців» від 19 грудня 1996 року [11].

Військові капелани Польщі проходять профе-
сійну військову службу на посадах офіцерського 
складу, передбачених у штаті військової частини. 
Перед тим як встати на посаду, душпастир пови-
нен пройти військову-лікарську комісію, аби 
запевнити свою розумову та фізичну придатність 
до військової служби. Основною вимогою для 
зайняття посади військового капелана є наявність 
вищої богословської освіти. Хочемо підкреслити, 
що в Україні така вимога теж є важливою. Перше 
військове звання у польських капеланів це – 
молодший лейтенант [12].

Посади військових капеланів у Республіці 
Польща класифікуються за різними штатними 
званнями (в залежності від рівня військової 
частини, наприклад: у батальйоні – капітан, у 
полку – майор, у бригаді – підполковник). Прохо-

дячи службу на посаді, військовий капелан зна-
ходиться на грошовому забезпеченні, як і інші 
професійні військові. Відповідно до Закону «Про 
розміщення збройних сил Республіки Польща» 
від 22 червня 1995 року перше призначення капе-
лана на військову посаду здійснюється за контр-
актом [13].

Основною організаційною структурою в 
Польовому ординаріаті, створеному для безпо-
середнього виконання душпастирської місії серед 
воїнів, є військова парафія, доручена парохові1 як 
власному пастору2.

На території окремих військових парафій 
можуть створюватися й інші осередки військо-
вого капеланства, особливо при військових вищих 
навчальних закладах, військових шпиталях чи 
окремих частинах Війська Польського, які мають 
певну душпастирську самостійність, але не є вій-
ськовими парафіями.

Пресвітерій3 Польового ординаріату склада-
ється з трьох груп військових капеланів, які нази-
ваються відповідно: старші капелани, капелани та 
допоміжні капелани.

Старші військові капелани – це священнос-
лужителі, призначені в польовий ординаріат або 
делеговані до польового єпископа власним єпис-
копом або релігійним настоятелем і допущені на 
постійно або на певний період часу для роботи у 
військовому капелані, які також є професійними 
офіцерами Війська Польського.

Військовими капеланами є священнослужи-
телі, що делеговані в розпорядження польового 
єпископа їхнім власним єпископом або релігій-
ним настоятелем і допущені до роботи у вій-
ськовому капеланству на випробувальний тер-
мін або постійно як цивільні службовці Війська 
Польського.

Допоміжні ж капелани виконують постійне 
завдання у своїй єпархії чи релігійному інсти-
туті, а за згодою власного єпископа чи релігійного 
настоятеля додатково виконують душпастирське 
служіння у Війську Польському на підставі номі-
нації польового єпископа [14].

Важливо підкреслити, що в професійному 
плані військовий капелан, як і будь-який профе-
сійний військовий, має бути добре підготовлений 
до виконання службових обов’язків. В системі 
підвищення кваліфікації, у тому числі і мовної 
підготовки. Це зумовлено обсягом внутрішніх і 
1 Парох – у традиційних церквах це парафіяльний священик, 
головний священик церкви, духовний батько парафії
2 Пастор (лат. pastor «пастух», «пастир») служитель церкви
3 Пресвітерій ( від грец. збори священиків) корпорація або 
рада священників при єпископі. Ще прийнято називати будинок 
католицького священика при церкві.
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зовнішніх завдань у рамках військових операцій, 
місій і гуманітарних акцій, які здійснюють збройні 
сили Республіки Польща за кордоном [15].

З точки зору церкви, законодавчі положення 
для військових капеланів мають свої позитивні і 
негативні сторони. Позитивами є те, що капелани, 
як і кадрові військові отримують зарплату, вина-
городу, мають право на отримання житла від дер-
жави, страхування та набувають право на пенсію 
за вислугу років чи пенсію по інвалідності. Усе це 
звільняє польового єпископа від турботи про тур-
боти про утримання духовенства [16].

Частина річних коштів, що виділяються польо-
вому ординаріату з бюджету Міністерства націо-
нальної оборони Польщі призначені для особис-
тих (заробітна плата, одяг, службові відрядження) 
та матеріальних (літургійні параметри, витратні 
матеріали та обладнання тощо) витрат капелана.

Прирівнювання правового статусу капелана 
до професійного офіцера з точки зору церкви 
носить негативний характер, оскільки обмежує 
свободу польового єпископа у зміні посади. 
Капелани починають своє служіння в ординарі-
аті та підписують 5-річний контракт. Це зумов-
лено тим, що військові настоятелі не мають 
закінченої відповідної військової освіти. Про-
тягом контракту вони не можуть змінити посаду 
чи місце роботи. Але відповідно до чинного 
військового законодавства, без згоди офіцера 
його не можна перевести на нижчу посаду, 
наприклад, з посади підполковника на посаду 
майора. Те саме стосується і заробітної плати, 
що певним чином дає соціальні гарантії вій-
ськовому настоятелю. Верхня вікова межа для 
призначення на посаду військового капелана 
становить 35 років [19].

Правове становище допоміжних капеланів від-
різняється від професійних тим, що їх наймають 
як цивільних робітників, зазвичай на половину 
робочого дня, у тих частинах, де невелика кіль-
кість військовослужбовців. Вони не мають таких 
же прав, як професійні капелани [14].

Основним завданням інституту капеланства у 
Польщі є підтримка належного морально-психо-
логічного стану військовослужбовців як на тери-
торії власної держави так і у миротворчих місіях.

Робота військових душпастирів у збройних 
силах Румунії регламентується відповідно до 
положень Закону «Про встановлення, організацію 
та функціонування діяльності військового духо-
венства» №195 від 6 листопада 2000 року [20]. 
Військовий священик є служителем церкви або 
визнаного законом культу та наділений правом 

здійснювати богослужіння, передавати успадко-
ване вчення віруючим,. якими він опікується.

Набір військових священиків здійснюється 
Міністерством національної оборони через Відділ 
сприяння релігії та Управління персоналу та мобі-
лізації Генерального штабу. Мінімальний вік кан-
дидатів – 25 років, а максимальний – 30 років [20]. 

Працевлаштування військових священиків 
здійснюється за конкурсом або іспитом відпо-
відно до чинного законодавства Румунії. Для 
православних священиків іспит проводиться в 
Румунській Патріархії, комісією, що складається 
з представників Відділу сприяння релігії, Управ-
ління персоналу та мобілізації Генерального 
штабу, професорів Богословського факультету, 
що призначені Патріархом Румунської Право-
славної Церкви. Головою комісії є ієрарх Священ-
ного Синоду, який керує релігійною допомогою 
у військовому середовищі, тема конкурсу затвер-
джується Священним Синодом Румунської Пра-
вославної Церкви. Для кандидатів, які належать 
до інших церков чи культів, іспит відбувається в 
головному офісі відповідної церкви чи культу з 
представниками церкви чи культу, до якого нале-
жать кандидати. Спеціалізовану тему встановлю-
ють представники церкви чи культу [21].

Кандидати, які пройшли за конкурсом або 
склали іспит, проходять спеціальні навчальні 
курси, організовані установами, які передбачені 
статтею 1 Закону «Про встановлення, організацію 
та функціонування діяльності військового духо-
венства» [20].

Присутність і діяльність військового свя-
щенника у структурах збройних силах Румунії є 
гарантією сповідування релігійної віри кожним 
військовим для забезпечення права на нормальне 
релігійне життя, не залежно від релігії чи конфесії 
до якої він належить. Все відбувається у дусі толе-
рантності та поваги один до одного.

Духовна та релігійна діяльність здійснюється 
відповідно до церковних обрядів, відповідно до 
програми, встановленої капеланом, за погоджен-
ням з командиром частини. Участь військових у 
цих заходах ґрунтується на їх вільно вираженому 
виборі. 

Відповідно до доктрини та практики відпо-
відного культу, військові священики у підрозді-
лах та гарнізонах здійснюють душпастирську та 
морально-релігійну освітню діяльність. Релігійні 
служби здійснюються у спеціально облаштованих 
приміщеннях або на полігонах.

На релігійних службах військові священики 
носять одяг культу, до якого вони належать, а в 
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інших випадках – відповідну духовну військову 
форму.

Норми щодо опису духовної військової форми, 
відмінних та ієрархічних знаків розрізнення 
визначається положеннями про капеланську вій-
ськову службу.

Військові священики у військово-адміністра-
тивному відношенні підпорядковуються керівни-
кам військових підрозділів, до складу яких вони 
входять, і духовно-канонічно церковній ієрархії, 
яка їх рекомендувала.

Категорії військових священиків прирівню-
ються до офіцерського складу таким чином:

 – до звання майора прирівнюються гарнізонні 
священики I категорії та помічники священиків;

 – званню підполковник відповідають гарні-
зонні священики II категорії;

 – до звання полковника прирівнюються свя-
щеники гарнізону III категорії, священики Буха-
рестського гарнізону, священики Секції релігійної 
допомоги;

 – званню бригадного генерала відповідають 
генеральний інспектор та начальник відділу релі-
гійної допомоги [22].

На військового капелана у Румунії покладені 
такі обов’язки:

 – відправляти Святу Месу, інші релігійні 
служби, здійснювати Святі Таїнства, сповідь вій-
ськових, здійснювати діяльність окремих та гру-
пових душпастирських справ у підрозділах;

 – передавати військовим тієї ж релігії або кон-
фесії, що разом з ним, вчення віри релігійного 
культу, якого він представляє;

 – здійснювати морально-релігійну, етичну та 
виховну діяльність військовослужбовців;

 – співпрацювати з військовими підрозділами 
для організації релігійних служб з нагоди важ-
ливих подій в історії та духовності румунського 
народу;

 – надавати, на прохання, релігійну допомогу 
військовослужбовцям, які знаходяться в госпі-
талях;

Цікавим є те, що у Румунії для капеланів є і 
певні обмеження. До прикладу, шлюб з осо-
бою без громадянства або особою, яка не має 
виключно румунського громадянства, обумовле-
ний отриманням попереднього дозволу началь-
ників підрозділів, у яких вони проходять службу. 
Також капеланам забороняється участь у мітин-
гах, демонстраціях чи зборах політичного чи 
профспілкового характеру. Військові священики 
можуть виїжджати за кордон лише на умовах, 
встановлених внутрішніми розпорядженнями та 

положеннями. Політичні думки капеланам дозво-
лено висловлювати лише поза службою, але не 
перед військовими. Постійні військові священики 
можуть виконувати функції парафіяльних свяще-
ників лише після припинення діяльності військо-
вого духовенства [20].

Румунські капелани як і військові настоятелі 
інших країн беруть активну участь у миротвор-
чих місіях. За героїчні дії, мужність та відданість 
у виконанні місії, а також за особливі заслуги у 
виконанні своїх обов’язків військові священики 
можуть бути нагороджені орденами та почесними 
званнями. 

У разі невиконання своїх обов’язків, пору-
шення правил соціального співіснування до 
військових священиків можуть застосовуватися 
стягнення. Норми щодо встановлених стягнень 
та компетенції щодо їх застосування розробля-
ються міністерством та установою разом з тими 
релігійними культами, до яких належать свяще-
ники, на основі військових правил та церковних 
обрядів.

Діяльність капеланів припиняється, якщо свя-
щеннослужитель досяг віку та вислуги років, 
необхідних для призначення пенсії за вислугу 
років чи за наявності військово-лікарської екс-
пертизи за першим, другим чи третім ступе-
нем інвалідності відповідно до закону. Також у 
випадку реорганізації та скорочення підрозділу, 
у якому працював капелан та у разі відсутності 
схожих посад у іншому структурному підрозділі. 
Капелан має право припинити свою діяльність за 
наявності поважних причин, шляхом відставки 
та у випадку засудження за рішенням суду, що 
набрало законної сили до позбавлення волі з його 
виконанням [20]. Засуджені військові священики, 
які раніше були відсторонені від посади, припи-
няють бути військовим священиком, починаючи 
з дати відсторонення. У разі, якщо було видано 
розпорядження про усунення від кримінального 
розслідування або виправдання, вони будуть від-
новлені у всіх правах, які вони мали на момент 
відсторонення від посади, відповідно до надання 
їх у розпорядження [20].

Попри особливості діяльності капеланів Руму-
нії роль настоятеля у війську зростає та поля-
гає у роз’ясненні військовослужбовцям постій-
ного впливу на їхню свідомість, як позитивних 
морально-етичних(релігійних) норм і принципів 
так і негативних чинників. Основна функція капе-
лана вбачається в допомозі проходження військо-
вої служби та попередженні конфліктів у військо-
вих підрозділів.
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В Угорщині капелан або священик, що нале-
жить до військової організації, називається 
табірним капеланом або військовим капеланом. 
З одного боку, він виконує свою роботу в рам-
ках служби капеланів табору, яка є належить до 
структури Міністерства національної оборони, 
а з іншого боку, він належить до табору єпис-
копства, який є незалежною єпархією чи церк-
вою. Військовий капелан несе одночасно церковні 
та військові обов’язки. Військовими капеланами, 
здебільшого, називають священнослужителів, які 
на волонтерських засадах здійснюють служіння 
та духовну підтримку військовослужбовців у вій-
ськових підрозділах, за якими закріплюються, у 
межах держави. Натомість табірними капеланами 
є священнослужителі, діяльність яких спрямована 
на підтримку бійців у миротворчих місіях за меж-
ами держави та під час паломництв. Саме така 
діяльність пояснює назву «табірний капелан».

Основні завдання військових капеланів спря-
мовані на духовну (зокрема моральну) підтримку 
силу війська, здійснювати богослужіння, вшану-
вати померлих, здійснювати таїнства (хрещення, 
вінчання тощо), давати промови, молитви, благо-
словення на військових заходах.

Вперше капелан з’явився в Угорщині в 
1773 році під час існування імперії Габсбургів, 
яку заснувала Марія Терезія. У той час серед 
солдатів служили лише католицькі польові капе-
лани, подібні до парафіяльних священиків. Вони 
також служили у військових установах (Militär-
Curaten) і дальніх корпусах (Militär-Chaplane). Під 
час Другої світової війни потреба у капеланах, а 
відповідно і кількість їх зросла, але після війни з 
кожним роком їх ставало менше.

У 1951 році не було офіційно зареєстровано 
жодного військового капелана, а в 1955 році пішов 
на пенсію останній табірний капелан, який вже не 
займався цією діяльністю в армії. Насправді, офі-
ційно капеланство не припинялося, але на прак-
тиці в армії його не існувало [23].

Переломним моментом стала зміна політич-
ного режиму у 1990 році. На підставі закону «Про 
свободу совісті та віросповідання» та урядового 
розпорядження була заснована табірна капелан-
ська служба. Тоді з кожною історичною церквою 
укладали окремі угоди. Тоді ж було створено 
католицьке, протестантське (очолюване рефор-
матським і євангельським єпископом) і єврейське 
табірне капеланство.

З листопада 2004 року військову повинність 
скасовано. У зв’язку з цим діяльність табірного 
духовенства мала бути докорінно переглянута, а 

приєднання до НАТО дало поштовх до реформу-
вання військового капеланства. Збройні сили Угор-
щини почали активно брати учать у закордонних 
місіях, де була необхідною діяльність душпастира 
під час миротворчих операцій задля підтримки 
морального стану військовослужбовців.

Сьогодні сенс існування польового капеланства 
в Угорщині не ставиться під сумнів, оскільки всі 
країни-члени НАТО повинні однаково забезпечити 
вільне сповідування релігії в армії. У практичному 
сенсі робота польових капеланів також необхідна 
для того, щоб забезпечити духовне та релігійне 
служіння солдатам, які знаходяться далеко від 
дому, часто працюючи в іншому культурному та 
релігійному середовищі. Поряд з роботою пси-
хологів вони відіграють велику роль для забезпе-
чення належного морально-психологічного стану у 
збройних конфліктах. Військова служба за контр-
актом ставить перед табірними капеланами нове й 
унікальне завдання духовної опіки [23].

У Чехії є свої особливості діяльності військо-
вих капеланів. Після 45 років відсутності вій-
ськового духовенства в Чехословацькій народній 
армії, падіння комуністичного режиму, виник рух 
щодо вільної діяльності церкви в армії.

У 1998 році, з моменту відновлення капелан-
ства у армії Чеської Республіки, понад 40 військо-
вих капеланів з 9 християнських церков пройшли 
через духовне служіння. Перший військовий 
капелан в армії Чеської Республіки почав працю-
вати в чеському підрозділі IFOR/SFOR в Боснії 
та Герцеговині в 1996 році. Базуючись на цьому 
позитивному досвіді армії з військовими капела-
нами, у 1998 році було укладено угоду між депар-
таментом Міністерство оборони з одного боку та 
церквами, об’єднаними в Конференцію Чеського 
Єпископату та Вселенську Раду Церков з іншого 
боку, про духовне служіння у відділі Міністерства 
оборони [24].

Основними завданнями військового настоя-
теля у Чеській Республіці є:

 – підтримувати командирів на всіх рівнях у 
виконанні їхньої відповідальності за реалізацію 
та захист людського виміру життя кожного вій-
ськовослужбовця та цивільного службовця, який 
несе службу;

 – пропонувати допомогу у вирішенні осо-
бистих криз та труднощів, що виникають у тру-
довому, особистому та сімейному житті воїна та 
цивільного працівника;

 – сприяти розвитку та поглибленню демокра-
тичних традицій європейської культури у відом-
стві Міністерства оборони Чехії;
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 – створити умови для реалізації гарантованих 
Конституцією прав людини, пов’язаних зі свобо-
дою віросповідання, працівниками Міноборони 
в усіх ситуаціях, пов’язаних з виконанням ними 
службових і трудових обов’язків.

Військовий капелан працює як з військовими 
так і з цивільними працівниками військового під-
розділу. Душпастир частково виконує і роль пси-
холога в колективі. З точки зору душпастирської 
практики, це так зване служіння присутності, або 
духовна порада. По відношенню до солдатів, які є 
практикуючими християнами, служба військового 
капелана розуміється не як заміна чи альтернатива 
стандартному пастирському служінню церкви, а 
як доповнення до нього. 

Стандартний термін служіння капелана у вій-
ську зазвичай становить 6 років. Після цього капе-
лан йде в резерв і повертається до служби у свою 
церкву. Довший термін перебування на службі 
військового капелана визначається виключно від-
повідно до потреб духовної служби Чеської Армії.

Претендент на посаду військового капелана 
повинен відповідати умовам кандидата на цю 
службу, він повинен відповідати всім критерія, 
яких вимагають від професійного військового. 
Також умовою для вступу на службу військового 
капелана є складання обіту [25].

Варто відміти, що капелани Румунії, Польщі, 
Угорщини, Словаччини беруть активну участь у 
паломництвах. Зовсім нещодавно, Чехія взяла 
участь в одному з найбільш відвідуваних палом-
ницьких місць у світі Люрді. Ці паломництва від-
буваються з 1958 року, відколи капелани з Фран-
ції та Німеччини організували першу зустріч 
для своїх солдатів. Це був символічний акт при-
мирення після Другої світової війни, де солдати 
разом молилися за мир і примирення між наро-
дами. Ця ідея все ще приводить тисячі військовос-
лужбовців з усього світу до Люрду. Чехія є актив-
ним учасником цього заходу [25].

Капеланство Словаччини дещо відрізняється 
від капеланства Чехії. З лютого 1995 року інсти-
туційна духовна служба Словаччини діяла як 
спільне для всіх церков Управління військових 
капеланів. Проте у 2003 році було створено Орди-
наріат збройних сил і збройних корпусів Словаць-
кої Республіки, тоді ж починає фігурувати Като-
лицька церква. У Словацькій Республіці всі інші 
конфесії прийнято називати «не католицькими», 
або «зареєстрованими церквами» чи «релігійними 
організаціями». 

До 1995 року посади капеланів були скасовані 
командувачем збройних сил Словацької Респу-

бліки. А впродовж 1995–2003 років Католицька 
Церква діяла у Міністерстві оборони Словацької 
Республіки. Спочатку кількість військових капе-
ланів встановлювалася з розрахунку один свяще-
ник на тисячу вояків. За інформацією Міноборони 
Словаччини, фактична чисельність збройних сил 
станом на 6 липня 2017 року становила 12 180 вій-
ськовослужбовців при штатній структурі чисель-
ністю 16 077 військовослужбовців. На підставі 
контракту від 21 серпня 2002 року військові капе-
лани призначаються вже не за кількістю військо-
вослужбовців, а безпосередньо на систематизо-
вані посади у військових частинах [24].

Служба католицького капелана в зброй-
них силах налічує загалом 73 систематизовані 
посади, з яких 67 заповнені. «Не католицькі 
церкви» 28 квітня 2005 року уклали договір про 
душпастирство зі Словацькою Республікою, на 
основі якої створили Екуменічну душпастирську 
службу [23].

Цей договір має 22 систематизовані посади у 
трьох міністерствах – 10 у Міністерстві оборони, 
5 у Міністерстві юстиції та 7 у Міністерстві вну-
трішніх справ. З 22 штатних місць зайнято 19. 
Загалом у силових структурах Словацької Респу-
бліки усі душпастирські служби систематизували 
95 посад капеланів, з яких у 2018 році було запо-
внено 86 [24].

Військові капелани Словацької Республіки 
зобов’язані дотримуватись правових норм, від-
повідних церковних статутів та внутрішніх нор-
мативних актів. Вони є професійними військо-
вослужбовцями, які підпорядковані командиру 
частини, до якої вони належать. 

Військові капелани у Словацькій Республіці 
можуть мати звання лейтенанта, старшого лей-
тенанта, капітана, майора, підполковника та пол-
ковника. Однак практика показує, що професійні, 
військовослужбовці призначені на посаду вій-
ськового капелана не носять офіцерських зірочок 
на військовій формі, а лише відмітні знаки, що 
символізують духовне служіння і особливо статус 
священика. Це пов’язано насамперед із фінансу-
ванням капеланської служби Міністерством обо-
рони Словацької Республіки.

Звертання до капелана раніше звучало «пан 
капітан», проте сьогодні у Словацькій Республіці 
до капеланів звертаються «Пан капелан, декан чи 
вікарій». Під час військової служби священнос-
лужителі зобов’язані носити уніформу та обмун-
дирування. Цікавим фактом є те, що у капеланів 
словацької республіки не має зброї, хоче докумен-
тально вона у них приписана. 
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Основними завданнями капелана у Словач-
чині є: проведення пастирської, катехизової та 
євангельської діяльність серед своїх віруючих 
та їх сімей, проведення релігійних служб для 
професійних солдатів та членів їх сімей, здій-
снення обрядів для професійних солдатів та чле-
нів їх сімей, здійснення індивідуальної, колек-
тивної та духовно-консультаційної діяльності, 
сприяння розвитку та поглибленню духовного 
життя та віри військовослужбовців, здійснення 
духовно-пастирської опіки з сім’ями колиш-
ніх військовослужбовців, надання допомоги у 
виявленні та запобіганні джерел конфліктів та 
напруженості у підрозділі, організація участі 
у внутрішніх та закордонних паломницьких 
поїздках, здійснення громадсько-благодійної 
діяльності з підтримки хворих та соціально 
слабких, надання релігійної літератури, спри-
яння поглибленню патріотизму, взяття участі 
в етичному вихованні, співпраця з лікарями, 
управлінням персоналом, співпраця у здій-
сненні профілактики боротьби з алкоголізмом 
та наркоманією. Всі ці критерії показують, якою 
багатогранною та важливою є робота капелана 
у збройних силах Словаччини [23].

Висновки. Проаналізувавши історичний 
досвід душпастирства у країнах Центрально-
Східної Європи, варто зауважити, що діяльність 
військових капеланів є невід’ємною складовою, 
яка забезпечує належний морально-психологіч-
ний стан та бойовий дух воїна. У кожного капе-
лана країни-члена НАТО одна місія - становлення 
особистості воїна, його віри у себе, міць збройних 
сил та у майбутнє своєї держави. 

Після повалення комуністичного режиму роз-
почався етап реорганізації душпастирського слу-
жіння у країнах Польщі, Угорщини, Румунії та 
інших вже незалежних держав. У кожній з цих 
країн є свої особливості душпастирського слу-
жіння. Значний досвід релігійної опіки військо-
вослужбовців з допомогою інституту військових 
капеланів мають збройні сили Польщі, у яких 
перевагу має католицька церква. Однією з най-
важливіших вимог для капелана у збройних 
силах Республіки Польщі є наявність богослов-
ської освіти. Варто відмітити, що у ЗС України 
це також є важливим критерієм. Цікавим фактом 
польському капеланстві є те, що посади капеланів 
класифікуються за різними штатними званнями. 
Важливе значення має і мовна підготовка, це 
зумовлено насамперед із військовими операціями 
та місіями за кордоном, які виконують збройні 
сили Польщі. 

Працевлаштування капеланів у збройних силах 
Румунії, відбувається за конкурсом або іспитом. 
Кандидати які пройшли конкурс, або склали іспит 
проходять спеціальні навчальні курси військової 
підготовки. У Румунії священники діляться на 
певні категорії, що відображається і у військо-
вому званні. Варто підкреслити, що румунські 
військові настоятелі мають і певні обмеження про 
які ми вказуємо у статті. Як і капелани Польщі, 
капелани беруть активну участь у миротворчих 
місіях.

Специфікою служіння капеланів Угорщини є 
те що вони несуть за собою одночасно церковні 
та військові обов’язки. Варто зауважити, що у вій-
ськових підрозділах капелани працюють на волон-
терських засадах. Основним завдання у капеланів 
Угорщини є участь у миротворчих місіях, де їхня 
діяльність зосереджена на збереженні бойового 
духу та морально стану угорських воїнів, звідки 
і походить назва «табірний» капелан. Разом із 
співпрацею психологів, капелани Угорщини віді-
грають важливу роль у збереженні духовного 
стану збройних сил Угорщини.

Капеланство Чехії теж має свої особливості 
служіння. Свою духовну опіку душпастирі цієї 
країни направляють на всіх працівників військо-
вого підрозділу, до якого належать. Це стосується 
як професійних військових, так і цивільного пер-
соналу. Аби стати капеланом Чеської Республіки 
потрібно відповідати усім вимогам, які ставляться 
перед професійним військовим. Також важливою 
умовою для вступу на духовну-військову службу 
є складання обіту. 

У Словаччині військові капелани є професій-
ними військовослужбовцями, які підпорядкову-
ються командиру військового підрозділу, до якої 
вони належать. Військові настоятелі можуть 
мати звання лейтенанта, старшого лейтенанта, 
капітана, майора, підполковника та полковника. 
Проте як показує практика, професійні солдати, 
призначені на посаду військового капелана 
не носять офіцерських зірочок на військовій 
формі, а лише відмітні знаки, що символізують 
духовне служіння та статус священика. Також 
капелани Словацької республіки не носять із 
собою зброю, хоче документально вона у них 
приписана.

Попри всі особливості капеланства кожної 
держави, мета капелана одна – це зберегти у 
воїні людину, не втратити віру у себе та довіру до 
інших. Зберегти морально-психологічний стан та 
бойовий дух воїна при виконанні поставленого 
завдання. 
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Dolganova M.V. FEATURES OF THE ACTIVITIES OF THE INSTITUTE  
OF MILITARY CHAPLAINS IN THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE

The key impetus for the creation of chaplaincy in the countries of Central and Eastern Europe was the 
collapse of the Union of Soviet Socialist Republics (hereafter the USSR). In the Armed Forces of Ukraine, 
chaplaincy began to actively develop during Russia’s armed aggression against Ukraine in 2014. In 
the countries of Central and Eastern Europe, the development of pastoral care began much earlier. The 
functioning of the pastoral care of those countries that have a common past with Ukraine and that have 
chaplaincy experience is of theoretical and practical interest. Such countries are NATO member countries: 
Poland, Hungary, Romania, the Czech Republic and Slovakia, Ukraine holds the vector of entry there. 
That is why it is quite appropriate to study the experience of the above-mentioned countries in order to 
improve the domestic system of chaplaincy in the Armed Forces of Ukraine. The article briefly reveals the 
history of the creation and functioning of the chaplaincy in the countries of Central and Eastern Europe 
and after the collapse of the USSR. The features of the pastoral activity of the following countries are 
shown: Poland, Romania, Slovakia, the Czech Republic, and Hungary. The importance of using and 
implementing the experience of pastoral activity of Central and Eastern European countries for better 
functioning, improvement and development of the chaplaincy structure in the Armed Forces of Ukraine 
was emphasized. After all, the pastoral care of the Armed Forces of Ukraine has gone a long, time-tested 
path, so that the NATO approach to the legislative regulation of pastoral care in the military gained its 
rank. Today, the political direction of Ukraine is directed towards NATO. The chaplaincy of the countries of 
Central and Eastern Europe works according to NATO standards, which is an important factor in imitating 
the experience of these countries. We also draw attention to the fact that chaplains of the North Atlantic 
Alliance have experience in peacekeeping missions, which Ukrainian military superiors should rely on.

Key words: chaplain, pastoral care, countries of Central and Eastern Europe, NATO, USSR.


