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Перелік умовних скорочень

АПЦ – Автономна Православна Церква.
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки 

України.
Держархів Волинської обл. – Державний архів Волинської 

області.
Держархів Київської обл. – Державний архів Київської області.
Держархів Рівненської обл. – Державний архів Рівненської 

області.
МЗС – Міністерство закордонних справ.
НКВС – Народний комісаріат внутрішніх справ.
НКДБ – Народний комісаріат державної безпеки.
НСДАП – Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини.
ОУН – Організація українських націоналістів.
ОУН(б) – Організація українських націоналістів (бандерівці).
ОУН(м) – Організація українських націоналістів (мельниківці).
ПАПЦ – Польська Автокефальна Православна Церква.
РПЦ – Російська Православна Церква.
РПЦЗ – Російська Православна Церква за кордоном.
СД – Служба безпеки нацистської Німеччини.
СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік.
СС – охоронні підрозділи НСДАП.
США – Сполучені Штати Америки.
УАПЦ – Українська Автокефальна Православна Церква.
УНР – Українська Народна Республіка.
УПА – Українська повстанська армія.
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УПЦ – Українська Православна Церква.
УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка.
УЦК – Український центральний комітет.
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів 

влади і управління України.
ЦДАГО України – Центральний державний архів громадських 

об’єднань України.
AAN – Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
AWMP – Archiwum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej.
UAA – University of Alberta Archives.
UHECA – Ukrainian Historical and Educational Center Archives, 

Somerset, New Jersey.
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Передмова

За роки незалежності України відбулися значні якісні зрушення 
в дослідженні ролі релігії та Церкви в усіх сферах її суспільного 
життя, формування громадської думки щодо релігійного феномена 
як невід’ємної та значущої складової її духовної культури. Вітчиз-
няні гуманітарії, зокрема історики релігії, доклали неабияких 
зусиль, щоб подолати ті негативні стереотипи стосовно нього, які 
тоталітарна радянська держава впродовж багатьох десятиліть ціле-
спрямовано й не тільки настійливо, а й у ґвалтівний спосіб, утвер-
джувала в суспільній свідомості. 

Немало з них стосувалися проблематики релігійно-церковного 
життя в Україні під час Другої світової війни. Хоча вона не опини-
лася на маргінесах наукових досліджень, але, щонайменше, укорі-
нені ідеологічні кліше та недостатня джерельна база тривалий час 
заважали ґрунтовному переосмисленню історії української Другої 
світової війни, зокрема тогочасного драматичного досвіду боротьби 
як провідників, так і маси православних мирян, за набуття україн-
ським православ’ям автокефального статусу.

Тема монографії Андрія Смирнова актуальна й суспільно 
значуща. Таке масштабне історико-релігієзнавче дослідження 
церковно-інституційних трансформацій українського право-
слав’я в роки Другої світової війни в Україні реалізоване вперше. 
Воно стало результатом багатолітнього цілеспрямованого й напо-
легливого вивчення стану наукової розробки проблеми, реалізації 
належним чином обміркованої програми виявлення, опрацю-
вання й осмислення джерел, які досі не були відомі українським  



СМИРНОВ А. І. Між хрестом, свастикою і червоною зіркою:  
українське православ’я в роки Другої світової війни

8

дослідникам. Отже, в основі монографії лежать неопубліковані 
документи, що зберігаються в архівосховищах України, Канади, 
США, Німеччини та Республіки Польща, наративні джерела, 
а також матеріали церковних і світських періодичних видань 
воєнної доби. Наразі, хоча певна частина фактів монографії, які 
стали невід’ємною його складовою, можливо відомі історикам, але 
той «зріз» її предмету, який здійснений автором, – новаторський, 
інноваційний.

Спектр питань, охоплених дослідженням, а також ракурс поста-
новки проблеми на межі сфер наукових інтересів історії, релігіє- 
знавства, богослов’я, політології та низки інших соціогуманітарних 
наук, визначили застосування міждисциплінарної методології. 
Монографії притаманна обґрунтованість і стрункість архітектоніки, 
органічне поєднання світських й еклезіальних підходів до вивчення 
церковно-історичної тематики, виваженість викладу складного, 
контроверсійного матеріалу, аргументованість висновків, комп-
лексність та інтегральність. Без перебільшення, є підстави для 
твердження, що вона є своєрідною квінтесенцією сучасного вітчиз-
няного історичного знання в царині сутності церковно-інститу-
ційних трансформацій українського православ’я в роки Другої  
світової війни.

Значущість історико-релігієзнавчого осмислення суспільно- 
політичних й еклезіальних чинників виникнення, перебігу та 
наслідків інституційного розколу українського православ’я в роки 
Другої світової війни, реалізоване в монографії на базі репрезента-
тивної, багатопланової та багатовидової джерельної бази, далеко не 
в останню чергу полягає в потенціалі з’ясування глибинних витоків 
нинішнього міжправославного протистояння, а, отже, виявленні 
оптимальних шляхів його подолання.

Автор цього видання – доктор історичних наук Андрій Іванович 
Смирнов – знаний і авторитетний історик в Україні та за її межами. 
Підготовлені ним численні наукові статті, зокрема з історії 
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Православної Церкви, державно-церковних відносин, україн-
сько-польських стосунків, публікувалися в багатьох українських 
і закордонних виданнях. Його монографія «Мстислав (Скрипник): 
громадсько-політичний і церковний діяч», що побачила світ  
у 2008 р., посіла вагоме місце в дослідженні внеску владики Мсти- 
слава Скрипника у становлення й конституювання Української 
Автокефальної Православної Церкви – однієї з твердинь духу укра-
їнства, виразниці його споконвічних прагнень до самовизначення.

Читачі цієї книжки мають можливість отримати вагомий 
приріст своїх знань про церковно-інституційні трансформації 
українського православ’я в роки Другої світової війни, зокрема 
з’ясувати чинники, які завадили поєднанню двох православних  
течій – Української Автокефальної Православної Церкви та Авто-
номної Православної Церкви. Монографія знадобиться всім тим, 
кого цікавить питання: що впродовж понад століття стояло на 
заваді набуття українським православ’ям автокефального статусу 
та його визнання у Вселенському православ’ї.

Надія Стоколос,
доктор історичних наук, професор кафедри культурології  

та філософії Національного університету «Острозька академія»
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ВСТУП

Об’єднання православних спільнот і конституювання помісної 
Православної Церкви України (ПЦУ) 2018 р. мало тривалу передіс-
торію, оскільки йшлося не про реалізацію якогось короткострокового 
проєкту, а про результат понад столітньої цілеспрямованої боротьби 
православних українців за автокефалію своєї Церкви та її визнання 
у Вселенському православ’ї. Процес здобуття «Патріаршого і Сино-
дального Томосу надання автокефального церковного устрою Право-
славній Церкві України», що завершився його врученням Блажен-
нішому митрополиту Київському і всієї України Епіфанію Думенку 
на Фанарі, спонукає до поглибленого переосмислення історичного 
досвіду боротьби українців за церковну незалежність.

Загальновідомо, що релігійний чинник справляв потужний 
вплив не тільки на духовне життя України, а й на процеси укра-
їнського націє- і державотворення. Про це свідчить, зокрема, 
синхронність активізації автокефального руху в православ’ї й наці-
онально-визвольної боротьби українського народу. У XX ст. цей 
рух пройшов три фази розвитку: 1) під час української революції 
(Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ) митропо-
лита Василя Липківського) та в міжвоєнний період; 2) за німецької 
окупації (Адміністратура УАПЦ митрополита Полікарпа Сікор-
ського); 3) наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр., коли було 
проголошено відродження УАПЦ, а владику Мстислава Скрипника 
обрано патріархом Київським і всієї України.

В умовах XX століття – «віку екстремізму» за визначенням Еріка 
Гобсбаума – Православна Церква зазнавала жорстоких переслі-
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дувань як від комуністичного, так і нацистського тоталітарних 
режимів. Володіючи беззаперечним авторитетом і справляючи 
неабиякий морально-психологічний вплив на населення, вона 
стала не тільки об’єктом прискіпливої уваги ключових гравців на 
геополітичній шахівниці Другої світової війни, а й низки інспі-
рацій та інсинуацій з їхнього боку, спрямованих на перешкоджання 
становленню незалежної Церкви. Дослідження інституційних 
трансформацій Православної Церкви воєнної доби дає змогу ствер-
джувати не лише про прояви політичного конформізму серед духо-
венства, але й про його здатність протистояти релігійному тиску 
й терору з боку тоталітарних режимів.

Обрана тема є суспільно значущою, зважаючи, зокрема, на 
необхідність поєднання еклезіальних і світських підходів до 
вивчення церковно-історичної тематики. Означений ракурс 
розгляду проблеми дає змогу, крім узагальнення відомих фактів 
і заповнення значних лакун в історії української Другої світової 
війни, переглянути низку усталених уявлень про юрисдикційно- 
канонічний статус Православної Церкви. З’ясування цього 
питання може відіграти неабияку роль в осмисленні сутностей 
інституційних трансформацій Автономної Православної Церкви 
(АПЦ) й УАПЦ, що дотепер досліджувалися на обмеженому колі 
історичних джерел.

Необхідність звернення до окресленої проблематики зумовлена 
не тільки академічним інтересом, а й реаліями сучасного стану 
українського православ’я, яке залишається розділеним на дві юрис-
дикції – ПЦУ й Українську Православну Церкву (УПЦ) в єдності 
з Московським Патріархатом. Комплексне історико-релігієзнавче 
осмислення суспільно-політичних й еклезіальних обставин виник-
нення, перебігу та наслідків інституційного розколу українського 
православ’я в роки війни володіє потенціалом з’ясування витоків 
сучасного міжправославного протистояння, а також допоможе 
виявити адекватні шляхи й засоби його подолання.
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Головною метою дослідження є з’ясування сутності церковно- 
інституційних трансформацій українського православ’я в роки Другої 
світової війни. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання 
таких дослідницьких завдань: проаналізувати стан наукової розробки 
теми, охарактеризувати джерельну базу дослідження; охаракте-
ризувати причини реорганізації Православної Церкви в Генерал- 
губернаторстві та з’ясувати обставини висвяти єпископів-українців; 
розглянути тенденції розвитку Холмсько-Підляської єпархії й архи-
пастирську діяльність владики Іларіона Огієнка; з’ясувати чинники 
та наслідки юрисдикційно-канонічних трансформацій Православної 
Церкви на Волині впродовж 1939–1941 рр.; висвітлити причини, 
перебіг і наслідки Почаївського Собору єпископів серпня – листопада 
1941 р.; дослідити обставини інституалізації АПЦ у райхскомісаріаті 
«Україна» та її функціонування впродовж 1942–1944 рр.; охарактери-
зувати чинники та наслідки організації Адміністратури Варшавської 
Митрополії в окупованій Україні на чолі з владикою Полікарпом 
Сікорським; дослідити значення Київського Собору травня 1942 р. 
і розвиток УАПЦ на Сході України; розкрити детермінанти інститу-
ційного розколу православ’я й дослідити характер міжцерковних 
відносин в умовах нацистського окупаційного режиму; проаналізу-
вати обставини проведення, ключові рішення й наслідки Варшав-
ського Собору єпископів УАПЦ березня – квітня 1944 р.

Об’єктом дослідження є релігійні процеси в Україні під час 
Другої світової війни, а його предметом – церковно-інституційні 
трансформації українського православ’я впродовж 1939–1944 рр.

Хронологічно монографія охоплює період 1939–1944 рр. Нижня 
межа обумовлена початком Другої світової війни, а верхня – 
вигнанням німецьких загарбників і відновленням радянської влади 
на всій території України. Водночас у роботі розглядаються окремі 
події, які відбувались у до- та післявоєнний періоди, оскільки вони 
мають значення для з’ясування причинно-наслідкових зв’язків 
тогочасних явищ і процесів.


