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У статті розкрито зміст релігійно-церковного життя в Західній Україні напередодні 
німецько-радянської війни. Акцентовано увагу на особливій ролі Московського 

Патріархату у вирішенні канонічно-адміністративних проблем. 
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Проблеми релігійно-церковного життя в сучасній Україні значною мірою 
зумовлені складною історією взаємин радянської держави та православної церкви. Ці 
взаємини мали дуже широкий діапазон: від повного несприйняття й терору з боку 
радянської влади – до так званого "Московського конкордату" та тісної взаємодії на 
заключному етапі Великої Вітчизняної війни. Установлення нових стосунків між 
радянською державою та Московським Патріархатом, яке завершилось у вересні 
1943 р., мало непросту передісторію. Вступ Радянського Союзу в Другу світову війну 
стимулював включення до арсеналу засобів підпорядкування населення 
новоприєднаних земель і релігійно-церковного чинника. Саме в Західній Україні й 
Білорусії в 1939 – 1941 рр. несподівано інтереси радянського режиму та Російської 
Православної Церкви зійшлися. Партійно-урядове керівництво СРСР розпочало 
обережний пошук можливостей використання Московського Патріархату.  

Нетривалий період взаємодії радянського режиму та православної церкви в 
Західній Україні напередодні німецько-радянської війни розглядався як в українській, 
так і в зарубіжній історіографії. Тут варто назвати праці В. Борщевича [1], 
І. Власовського [2], В. Пащенка [3], Д. Поспєловського [4], М. Рудницької [5]. Ці автори 
звернули увагу на виняткову суперечливість релігійно-церковного життя на землях, 
які стали об’єктом "радянизації". Історики показали, як вирішення питань 
адміністративно-канонічного підпорядкування частини Польської Автокефальної 
Православної Церкви (ПАПЦ) Московському Патріархатові супроводжувалося 
запровадженням атеїстичної пропаганди, закриттям храмів і монастирів, 
переслідуванням священнослужителів. У статтях і монографіях дослідників ідеться 
про розбудову ієрархії Російської православної церкви (РПЦ) у Західній Україні і 
сприяння цьому місцевої та центральної влади. Ми дізнаємося про те, що не всі 
православні ієрархи сприймали процес упорядкування релігійно-церковного життя, 
який проводив Московський Патріархат. Однак дослідники при висвітленні 
діяльності Московського Патріархату в Західній Україні все ж не уникли певної 
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однобічності й схематизму. На нашу думку, досліджуючи процеси, які відбувалися в 
православ’ї на західноукраїнських землях напередодні німецько-радянської війни, 
варто застосувати комплексний підхід. Необхідно проаналізувати процес формування 
ПАПЦ та особливості її внутріцерковного життя в міжвоєнний період. Варто показати 
характер і наслідки антирелігійної кампанії в СРСР і спроби продовжити її на 
новоприєднаних територіях. Потрібно розкрити обставини, за яких атеїстичний 
режим потребував активності переслідуваних ним церковних інституцій. Власне, ці 
наукові завдання ми й ставимо в запропонованій статті. 

Подiї в релігійно-церковному житті Захiдної України в перiод 1939 – 1941 рр. 
багато в чому визначалися попередньою iсторiєю православної церкви в мiжвоєннiй 
Польщi. На територiї Польської держави, що відродилася внаслiдок Першої свiтової 
вiйни та розпаду Росiйської iмперiї, залишилося багато православних парафiй, якi 
перебували в юрисдикцiї Росiйської Православної Церкви. Переважно вони 
зосереджувалися на Волинi, Холмщинi, Пiдляшшi, Лемкiвщинi й у Захiднiй Бiлорусiї. 
Бiльшiсть парафіян тут були етнічними українцями. Завдяки пiдтримцi польського 
уряду архiєреї РПЦ, що залишились у Польщi, добилися того, щоб православна 
церква на українських землях здобула самостійність. 13 листопада 1924 р. 
Константинопольський патрiарх окремим Томосом надав православнiй церквi в 
Польщi статусу автокефальної. Цей акт було визнано всiма схiдними православними 
церквами, за винятком Росiйської. Патрiарх Тихон гостро критикував ухвалу 
Константинопольського патрiарха, оскiльки автокефалiю православнiй церквi в 
Польщi, згiдно з православними канонами, мав право надавати Московський 
Патрiархат. Однак, незважаючи на це, православна церква в міжвоєнній Польщi 
остаточно встановилася i жила повнокровним життям. 

Вiдразу в лонi ПАПЦ виникли двi течiї, які стали на шлях міжусобної 
боротьби. Одна з них, представлена бiльшiстю православних архiєреїв та значною 
частиною духовенства, дотримувалася русофiльських позицiй. Iнша, яку 
пiдтримували українськi громадськi дiячi та багато священикiв, добивалася 
українiзацiї православної церкви в Польщi. Суперництво мiж двома напрямами в 
церквi вмiло підтримувала польська влада. Прихильники українiзацiї церкви завдяки 
своїм зусиллям досягли значних успiхiв. Волинську єпархiю очолив архiєрей-
українець Олексiй (Громадський). У 1932 р. на єпископа було висвячено учасника 
нацiонально-визвольних змагань 1917-1920 р.р. священика Петра Сiкорського, який 
отримав чернече iм'я Полiкарп. Українська мова вводилася до церковного вжитку. 
Згiдно зі свiдченнями I. Власовського, у 1936 р. українською мовою користувалися пiд 
час здiйснення пастирських функцiй священики в 415 парафiях Волинської єпархiї [6, 
с. 6]. 

Однак у другiй половинi 30-х рокiв польська влада розпочинає наступ на 
православну церкву з метою її полонiзацiї. Ця полiтика провадилася жорстокими 
методами й викликала обурення українського населення. Представники української 
меншини в польському парламенті Степан Скрипник і Степан Баран змушені були 
поставити питання про припинення переслідувань православних польськими 
шовіністами [7, с. 163]. Особливо відзначився своїми промовами в Сеймі на захист 
православних священик із Полісся М. Волков [8, с. 60] 

Окупацiя фашистською Нiмеччиною Польщi призвела до кардинальних змiн 
у мiжнацiональних стосунках, а також i в становищi ПАПЦ. На територiї Польщi 
окупанти створили Генерал-Губернаторство – адмiнiстративно-територiальну одини-
цю "Третього Рейху". Українськi землi з православним населенням Холмщини, Пiд-
ляшшя, Засяння й Лемкiвщини вiдійшли до складу новоствореної провiнцiї. Поляки 
враз із пануючої нацiї опинились у такому ж статусі, як українцi та iншi нацiональнi 
меншини. Католицька церква також утратила домінуючі позиції в Генерал-
Губернаторствi. Переслiдування православних припинилося.  

Нацисти в перший період окупацiї Польщi пiдтримали русофiльську течiю в 
ПАПЦ. Митрополит Дiонiсiй – першоiєрарх ПАПЦ – внаслiдок своєї пропольськи-
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патрiотичної позицiї, яку вiн зайняв у першi днi вiйни Польщi з Нiмеччиною, був 
усунутий окупантами вiд керiвництва церквою. 

Однак перiод прихильностi нiмцiв до проросiйських сил у ПАПЦ швидко 
закінчився. Незабаром гiтлерiвцi стали виявляти бiльший iнтерес до українських 
справ, зокрема й до церковних. Для нiмецької окупацiйної полiтики в Польщi було 
важливо мати противагу полякам. Такою противагою могли стати українцi, пригнiченi 
в умовах мiжвоєнної Польщi. Звiдси й бере початок полiтика лояльностi до української 
течiї в ПАПЦ із боку німецької окупаційної влади. Сьогодні відомо, що одним iз 
напрямiв роботи вiддiлення абверу в Краковi було: "Використання в iнтересах 
Нiмеччини української церкви" [9, с. 248-249]. 

Нiмцi дозволили повернути православним свої храми, вiдiбранi в них 
поляками в мiжвоєнний перiод. Пiсля довгих рокiв, нарештi, православнi отримали в 
мiстi Холмi у своє розпорядження православний собор. Це не могло не викликати 
ентузiазму серед українцiв. Складалося враження, що нова влада створить умови для 
вiдновлення iсторичної справедливостi. 23 вересня 1940 р. Ганс Франк, намiсник 
Генерал-Губернаторства, у Краковi в урочистiй обстановцi оголосив ухвалу про 
повернення митрополиту Діонісію церковної влади в ПАПЦ. 

У цей час українiзацiйний рух у православнiй церквi Генерал-Губернаторства 
очолив професор Iван Огiєнко. Саме в колі його однодумців було написано й 
опубліковано брошуру, у якiй викладено програму будiвництва української 
православної церкви в нових геополітичних умовах. Брошура вийшла під назвою 
"Українська Церква, за яку боремось" [10, с. 17]. 

На початку жовтня 1940 р. професор Iван Огiєнко був хiротонiзований в 
єпископа Автокефальної Православної Церкви в Генерал-Губернаторствi. Українська 
громадськiсть надавала цьому виняткового значення, оскiльки вбачала в єпископовi 
Iларiоновi майбутнього керiвника нацiональної церкви [11, с. 88].  

Становище Автокефальної Православної Церкви в Генерал-Губернаторствi 
було задовiльним. Церква змогла зберегти юридичнi права на церковне майно. У 
початкових школах Генерал-Губернаторства дiти православних вивчали Закон Божий. 
Православні українці добилися в окупаційної влади права на вiдкриття богословських 
курсів, на яких готували кандидатiв на священикiв для української церкви. Нiмцi 
дозволяли проводити собори єпископiв та єпархiальнi собори. Українську мову 
використовували в богослужiннях та церковному управлiннi.  

У зовсiм iншому становищi опинилася та частина ПАПЦ, яка залишилася на 
землях, що вiдiйшли до СРСР. Чотири з п'яти єпархiй ПАПЦ були вiдокремленi вiд 
свого церковного центру у Варшавi. Iз семи вищих iєрархiв церкви п'ять залишилися в 
Захiднiй Українi та Бiлорусiї. Це були: архієпископ Олексій (Громадський), 
архієпископ Олександр (Іноземцев), єпископи Антоній (Марценко), Симон 
(Івановський), Полікарп (Сікорський). Незважаючи на те, що новим державним 
кордоном владики були вiдiрванi вiд свого церковного керiвника –  митрополита 
Дiонiсiя, спершу вони продовжували свою дiяльнiсть на засадах канонiчного зв'язку з 
митрополитом Варшавським. 1 листопада 1939 р. єпископи ПАПЦ, які опинилися в 
СРСР i якi були членами Синоду, окремою ухвалою підтвердили це [12, с. 618]. Згодом 
Синод Православної Церкви в Захiднiй Українi та Бiлорусiї (як він сам себе 
поіменував) окремою ухвалою вiд 15 грудня 1939 р. упорядкував вiдносини мiж 
парафiями Варшавсько-Холмської єпархiї, якi опинились у СРСР i не могли 
перебувати під управлінням митрополита Діонісія [12, с. 620].  

У нових умовах, що настали пiсля лiквiдацiї польської держави, українцi 
підрадянської Захiдної України так само, як це було i в Генерал-Губернаторствi, стали 
повертатись із католицької церкви, куди їх насильно загнали поляки, до православної. 
Водночас із церковного вжитку усувалися польська й українська мови. Майже всi 
священики переходили на використання під час богослужінь старослов'янської мови. 
"...Ознакою змiни полiтичної влади в краї було й залишення вiдразу по церквах Волинi 
Богослужбових вiдправ в українськiй мовi, де такi були", – повiдомляє І. Власовський. 
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За його ж свiдченнями, лиш єпископ Полiкарп продовжував проводити богослужіння 
українською мовою [2, с. 194]. 

Невдовзi в Захiднiй Українi та Бiлорусiї радянська влада почала здійснювати 
релігійно-церковну полiтику майже ідентичну тій, яку вона проводила в радянськiй 
Українi. Як це видно зі звітної доповіді Львівського обкому КП(б)У, на обласній 
партійній конференції 23 квітня 1940 р. про початок радянського будівництва в краї 
духовенство партійними ораганами зараховувалося до антирадянських сил – 
поміщиків, капіталістів, куркулів, колишніх жандармів, недобитків фашистських і 
націоналістичних партій [13, с. 26]. Незабаром на православнi парафiї було накладено 
великi податки. Вiдповiдальними за сплату податкiв місцеве керівництво визначило 
священиків. Якщо громада не могла з певних причин виплатити вiдповiдну суму, то 
влада конфiсковувала й продавала майно священнослужителів [2, с. 194]. Розмiр 
податку, установлюваний фiнорганами, був неоднаковим. Часто розмiр податку 
залежав вiд ступеня лояльностi того чи iншого священнослужителя чи його парафіян 
до радянської влади. Парафіяльні священики сплачували вiд 275 до кiлькох тисяч 
карбованцiв [12, с. 638]. Архiєреї  сплачували набагато бiльше. Наприклад, 
архiєпископовi Олексiєвi (Громадському) належало сплачувати близько 22 тисяч 
карбованцiв. Лише пiсля прохань архiєпископа до Московського Патрiархату цей 
податок було зменшено до 5 тисяч карбованцiв [12, с. 639]. Як бачимо, фіноргани 
пішли назустріч Московському Патріархатові.  

Найважливiшим заходом радянської влади, спрямованим на пiдрив 
економічних основ церкви в Захiднiй Українi, була конфiскацiя церковних i 
монастирських земель. До весни 1940 р. конфісковані землі влада передала щойно 
створеним колгоспам, радгоспам або малоземельним чи безземельним селянам. 
Наприклад, Дерманський Свято-Троїцький монастир у Рiвненськiй областi до 1939 р. 
мав своє господарство i 131 десятину землi, яку місцеві радянські керівники роздали 
селянам із села Дермань-2. Ченцям залишили 2 гектари землi й одну будiвлю для 
проживання, усе ж iнше майно конфiскували [14, с. 10]. Лише в Тернопiльськiй областi 
у церков та монастирiв радянська влада вiдiбрала 184322 га землi, яку розподiлили 
серед 100 тисяч селянських дворiв. Селянам передали вiдiбранi в монастирiв 
11229 голiв коней, 3367 овець та весь сiльськогосподарський реманент [15, с. 1].  

Чисельнiсть чоловiчих монастирiв значно скоротилась, а жiночi – лiквiдували 
зовсiм. У примiщеннях колишнiх чернечих осель вiдкривалися школи, iнтернати. 
Церковно-парафiяльнi будинки повсюдно стали об’єктом нацiоналiзації. З них 
негайно виселили священикiв із сiм'ями. У священицькі помешкання оперативно 
поселялися представники радянської адмiнiстрацiї. Кращі споруди віддавали для 
розмiщення радянських установ. Наприклад, до списку будинкiв у м. Луцьку, якi 
планувалося націоналізувати, міська влада включила споруди православної парафiї на 
вул. Домiнiканськiй [16, с. 34].  

Процес нацiоналiзацiї нерухомостi набрав таких загрозливих масштабiв, що 
навiть Полiтбюро ЦК КП(б)У вимушене було зробити вiдповiдне нагадування 
представникам влади на нових радянських землях. У секретному листі наприкінці 
1939 р. Політбюро ЦК КП(б)У заборонило місцевому керівництву конфісковувати 
приміщення й закривати церкви без погодження з центром [17, с. 44-45]. 

На пiдрив позицiй православної церкви в Захiднiй Українi була спрямована 
постанова ЦК КП(б)У "Про реєстрацiю актiв громадського стану в захiдних областях 
УРСР". Згідно з нею в захiдноукраїнських областях усi акти громадського стану, ранiш 
зафiксованi церковними метричними книгами, скасовувалися. Постанова вимагала 
негайної передачі метричних книг та архiвів церковних установ органам ЗАГСу НКВС 
[18, с. 202]. М. Рудницька вiдзначала: "Церковнi архiви й бiблiотеки також 
"знацiоналiзували" та почали в них порядкувати: їх збiрки немилосердно виносили, 
скидали на вози й перевозили до "централiв", де iнодi у вогких пiдвалах звалювали без 
усякого розбору до купи" [5, с. 127].  



66     
Волинські історичні записки. Том 5. 2010 р.  

 

Місцева влада позакривала церковнi видавництва. Відтепер друкарнi, у яких 
ранiше друкувалася релiгiйна лiтература, стали друкувати комуністичну та атеїстичну 
лiтературу. Зазнав утискiв i головний православний монастир у Захiднiй Українi 
Почаївська Лавра. За свiдченням І. Дубилка, уже у вереснi 1939 р. радянськi чиновники 
почали грабувати церковне майно. В архiєрейському будинку розмiстився 
комсомольський клуб, де вiдбувалися рiзноманiтнi комсомольськi зiбрання й танцi [19, 
с. 99-100].  

Дослiдник М. Прокоп наводить поряд з іншими й такi факти. За 1939 – 1941 
рр. чисельнiсть ченцiв у Почаївськiй Лаврi скоротилася з 300 до 80 осіб. Окрiм того, 
було закрито Кременецьку духовну семiнарiю [20, с. 572]. Припинило своє існування 
"Товариство ім. П. Могили" [21, с. 54]. 

Звісно, це не могло не викликати невдоволення місцевого населення. 
Антирелігійна політика радянської влади викликала особливе обурення. Так, 
священик із с. Липно Луцького району під час проповіді заявив, що більшовицька 
ідеологія залишається найбільш терористичною з усіх, які знала історія [1, с. 44]. Коли 
уповноважений Заболотівського району на Рівненщині М. Атаманенко в одному із сіл 
спробував виселити місцевого священика з його будинку, щоб забрати споруду під 
сільраду, мешканці села захистили священнослужителя й навіть мали намір провести 
з цього приводу загальні збори трьох сіл, що входили в дану парафію [1, с. 45]. 

У цей перiод органами НКВС було заарештовано 53 священики, з яких 6 
священнослужителiв було розстрiляно, а 37 пропало безвiсти [22, с. 179]. Сучасний 
український дослiдник В. Борщевич повідомляє, що тiльки у Волинськiй областi за 
перiод 1939 – 1941 року було репресовано 7 священнослужителiв [1, с. 12-20].  

Поряд із такими методами радянським керівництвом застосовується новий 
елемент стосункiв із церквою. До активних дiй у Захiднiй Українi та Бiлорусiї 
залучається Московський Патрiархат [23, с. 44]. У березнi 1940 р. сюди прибув 
архiєпископ Дмитровський Сергiй (Воскресенський), який на той час обiймав посаду 
керуючого справами Московського Патрiархату. Вiн мав завдання переконати 
православних iєрархiв на територiях, якi щойно були приєднанi до СРСР, повернутися 
в лоно РПЦ. "...Зрозуміло, що ця "мiсiя" не була заiнiцiйована самим мiсцеблюстителем 
Патрiаршого Престолу, митрополитом Московським Сергiєм..., а наказана безбожним 
совiцьким урядом, який i при вiддiленнi в Совiтах Церкви вiд держави та 
переслiдуваннях Церкви використовував її в цiлях полiтичних: пiдпорядкування 
православних єпископiв юрисдикцiї Московського Патрiярха по всiх новоокупованих 
країнах вело до пiдлеглостi тих країн Москвi i в церковному вiдношеннi, допомагало 
"собiранiю земель под "московскую крєпкую руку" як це було ще в iсторiї 
Православної Церкви на Слов'янському Сходi Європи i в давнiх минулих вiках", – 
зазначав Власовський [2, с. 195]. Дослідник І. Білас опублікував наказ наркома 
внутрішніх справ Української РСР І. Сєрова №00211 від 23 листопада 1939 р., згідно з 
яким планувалося створити агентуру серед єпископів, священиків, ксьондзів для 
боротьби з церквою [24, с. 126] 

Московський Патрiархат ухвалив особливу постанову про перепідпоряд-
кування православних єпархiй у Захiднiй Українi та Бiлорусiї. Архiєреї колишньої 
ПАПЦ мусили за викликом їхати до Москви в Патрiархат і подавати особисту заяву 
про перехід під юрисдикцiю РПЦ. Архієпископовi Дмитровському вдалося знайти 
серед захiдноукраїнських архiєреїв таких, якi охоче вiдгукнулися на заклик 
Московського Патрiархату. Їхнє бажання перейти в юрисдикцiю РПЦ значною мiрою 
було стимульоване релiгiйною полiтикою радянської влади, що проводилася на 
Захiднiй Українi пiсля 1939 р. Архiєреї добре знали, що робила влада з нелояльними 
чи просто пiдозрiлими священнослужителями. Значну роль в остаточному вирішенні 
єпископiв ПАПЦ перейти в підпорядкування РПЦ вiдiгравало те, що чотирьох із п'яти 
владик ця церква виховала; у лонi РПЦ вони були рукопокладенi в сан. Не треба 
вiдкидати також i чинники канонiчного характеру, якими керувалися владики. Адже, 
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згідно з 38-м правилом Трулльського Собору, адмiнiстративний устрiй православної 
церкви йде за адмiнiстративним устроєм держави [25, с. 201].  

Окрiм цiєї канонiчної обставини, була наявна й iнша, котра, очевидно, 
немало спонукала єпископiв ПАПЦ, які залишилися в Захiднiй Українi, до переходу в 
РПЦ. Як зазначено було вище, восени 1939 р. митрополит Дiонiсiй був усунутий вiд 
управлiння ПАПЦ нiмецькими окупантами. 23 листопада 1939 р. митрополит 
власноруч пiдписав вiдповiдний документ про зречення [26, с. 128], тобто архієреї 
ПАПЦ утратили свого очільника й могли діяти на свій власний розсуд. Таким чином, 
як бачимо, пiдстав для змiни юрисдикцiї в архiєреїв ПАПЦ було чимало.  

Першим iз захiдноукраїнських архiєреїв до Москви в червнi 1940 р. за 
активного сприяння органiв НКВС вiдбув архiєпископ Олексiй (Громадський). У 
Москвi владика написав прохання до Московського Патрiархату про прийняття його в 
лоно РПЦ. У заявi помiж iншим було й таке: "...польськi архiєреї пiдпорядковувалися 
автокефалiї пiд примусом Польського уряду ... розрив же з Матiр'ю-Церквою завжди 
переживався мною iз скорботою й усвiдомленням вини" [2, с. 196]. Невдовзi пiсля 
Олексiя вiдповiднi декларацiї до Московського Патрiархату були написанi 
архiєпископом Симоном (Iвановським) та єпископом Антонiєм (Марценком).  

Однак два архiєреї ПАПЦ у Захiднiй Українi не виявили бажання негайно 
їхати до Москви. Це був єпархiальний архiєрей, архiєпископ Олександр (Iноземцев) та 
вiкарний єпископ Полiкарп (Сiкорський). Тодi для того, щоб мати остаточну перевагу 
в Захiднiй Українi, Синодом РПЦ було ухвалено рiшення про хiротонiї нових 
єпископiв для цього краю. 20 серпня 1940 р. у Москвi вiдбулася хiротонiя на єпископа 
Житомирського архiмандрита Дамаскіна (Малюти). Очевидно, кандидатура 
Дамаскіна не була випадковою. Вiн тривалий час у Польщi обіймав посаду 
архiмандрита Почаївської Лаври. Незадовго до вiйни Синод ПАПЦ увільнив 
Дамаскіна вiд архiмандритства в Лаврi. Нам не вiдомо, які вчинки ченця стали 
причиною звiльнення. Хоча в характеристицi Дамаскіна, яку йому дали нацистські 
спецслужби вже у 1942 р., йдеться доволі невиразно про те, що владика мав якісь 
недолiки в особистiй поведiнцi [27, с. 20]. Нововисвячений єпископ Дамаскін так i не 
став на чолi Житомирської єпархiї, якої на той момент не iснувало, бо невдовзi був 
направлений Московським Патрiархатом на Буковину, щойно приєднану до 
радянської України. Там архієрей мав чимало організаційних клопотів, оскільки 
багато буковинських православних священиків перед приходом Червоної Армії 
емігрували на Захід [28, с. 87]. 

До осенi 1940 р. православнi парафiї в Захiднiй Українi та Бiлорусiї були 
остаточно приєднанi до РПЦ. Московський Патрiархат на цих територіях створив 
екзархат. Окремою постановою Патрiархату вiд 28 жовтня 1940 р. до складу екзархату 
було включено чотири єпархiї: Волинську, Тернопiльсько-Галицьку, Гродненсько-
Вiленську та Полiську. Екзархом став архiєпископ Петергофський Миколай 
(Ярушевич) [12, с. 628].  

Радянський уряд здiйснив перерозподiл територiй мiж Україною та 
Бiлорусiєю. Унаслiдок цього понад 90 парафiй Полiської єпархiї опинилися на 
територiї України. Московський Патрiархат включив їх до складу Волинської єпархiї. 
Сама ж Волинська єпархiя була роздiлена. З неї Патріархат видiлив парафiї, якi 
увiйшли до складу новоствореної Тернопiльсько-Галицької єпархiї. Єпархiальним 
архiєреєм Волинської єпархiї став архiєпископ Миколай (Ярушевич), а нову 
Тернопiльсько-Галицьку єпархiю очолив архiєпископ Олексiй (Громадський) [12, 
с. 630]. Усі ці реорганізації знадобилися для того, щоб обмежити вплив архієпископа 
Олексія (Громадського) й підготувати поле для архіпастирської діяльності ставленика 
Московського Патріархату. 

Восени 1940 р. архiєпископ Миколай (Ярушевич) прибув до Луцька з Москви. 
Показовим було те, що житло архiєпископа Миколая в Луцьку знаходилось у садибi, 
де розмiщувався мiсцевий вiддiл НКВС. Одна половина будинку була зайнята НКВС, а 
друга – архiєреєм [12, с. 642]. За активну дiяльнiсть, спрямовану на приєднання 
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православних парафiй у Захiднiй Українi та Бiлорусiї до РПЦ, та з метою пiдвищення 
авторитету екзарх Миколай (Ярушевич) отримав вiд Московського Патрiархату титул 
митрополита Волинського з кафедрою в Луцьку. Архієпископ Олексій (Громадський) 
став іменуватися архієпископом Тернопільським і Крем’янецьким [12, с. 631].  

Невдовзi спецiальною постановою Московського Патрiархату вiд 26 березня 
1941 р. архiмандрит Почаївської Лаври Пантелеймон (Рудик) був призначений 
єпископом Львiвським. Його місце зайняв архімандрит Веніамін (Новицький). Цiєю ж 
постановою санкцiонувалися вiдповiднi змiни в органiзацiї православної церкви в 
Захiднiй Українi. У зв'язку з тим, що керiвництво галицькими парафiями перейшло до 
нового єпископа, архiєпископу Тернопiльському Олексiєвi передавались із Волинської 
єпархiї парафiї Рiвненської областi. Змiнювався й титул архiєпископа Олексiя. 
Вiдтепер вiн iменувався архiєпископом Рiвненським i Крем'янецьким [12, с. 632]. Як 
видно з усiх цих перемiщень, перейменувань і змін титулатури, Московський 
Патрiархат виявляв недовiру архiєпископу Олексiю з огляду на те, що вiн був 
найбiльш авторитетним архiєреєм-українцем православної церкви міжвоєнного часу в 
Захiднiй Українi. 

Наприкiнцi квiтня 1941 р. у Москвi була здiйснена урочиста хiротонiя 
архiмандрита Пантелеймона в єпископи, на яку прибули всі архієреї з 
новоприєднаних західних територій. Їхня чисельність перевищувала кількість 
єпископів з інших регіонів СРСР. Тут варто підкреслити, що без сприяння державних 
органів Московський Патріархат не зміг би організувати чи не найчисленніший 
форум за останні 10 років. Радянська держава виявила зацікавлення в релігійно-
церковних процесах на новоприєднаних територіях поряд з іншим також і через те, 
що їй було більш вигідне адміністративне підпорядкування численних православних 
парафій Волині й Полісся церковному центру в Москві, а не в окупованій нацистами 
Варшаві. 

Архiєпископа Олександра (Іноземцева), який виявляв стриманість щодо 
приєднання до РПЦ, вiдповiдною постановою вiд 30 травня 1941 р. Московський 
Патрiархат усунув вiд керiвництва Полiською єпархією [12, с. 633]. На його мiсце було 
призначено архiмандрита Почаївської Лаври Венiамiна (Новицького). Архімандритом 
Лаври став присланий із Москви монах Панкратiй (Гладков). 15 червня в Луцьку 
митрополит Миколай (Ярушевич) у спiвслуженнi з архiєпископом Олексiєм та 
єпископом Полiкарпом хiротонiзував архiмандрита Венiамiна на єпископа Полiського. 
Однак архiєпископ Олександр (Іноземцев) у листi вiд 19 червня 1941 р. 
місцеблюстителеві патріаршого престолу РПЦ митрополитовi Сергiєвi 
(Страгородському) заявив про свою вiдмову виконувати розпорядження Московського 
Патрiархату [12, с. 635-636]. 

За тиждень до нападу нацистської Нiмеччини на СРСР екзарх РПЦ у Західній 
Україні митрополит Миколай (Ярушевич) вiдбув у чергову поїздку до Москви. 
Нововисвяченi єпископи Пантелеймон та Венiамiн так i не встигли виїхати до мiсця 
свого призначення: Пантелеймон – до Львова, а Венiамiн – до Пiнська.  

Хоча й дiяли архiєреї з Москви в Захiднiй Українi та Бiлорусiї в тiсному 
контактi з радянською владою, повної довiри до себе з боку влади вони так і не 
здобули. Навіть місцеблюститель патріаршого престолу митрополит Сергій 
(Страгородський) постійно відчував загрозу арешту [29, с. 41]. Незадовго до нападу 
німецьких військ на СРСР митрополит говорив про те, що церква доживає свої останні 
дні [30, с. 75]. Архiєпископа Олексія (Громадського), незважаючи на цiлковиту 
лояльнiсть до радянської влади та Московського Патрiархату, у перші дні війни 
заарештували органи НКВС і тільки випадково він не був розстріляний.  

За кілька днів до німецько-радянської війни на Волинi, окрiм архiєпископа 
Олексія, залишилися єпископи Полiкарп, Антонiй, Симон, Пантелеймон, Венiамiн. У 
Пiнську перебував звільнений із Поліської єпархії архiєпископ Олександр, а на 
Буковинi – єпископ Дамаскин. Своєю діяльністю в Західній Україні Московський 
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Патріархат створив додаткові передумови для майбутніх драматичних і трагічних 
суперечностей всередині православ’я в Україні вже в умовах нацистської окупації. 

Отже, у релігійно-церковному житті Західної України на першому етапі 
Другої світової війни проявилися протилежні тенденції. Стосунки радянської влади з 
духовенством та вiруючими колишньої ПАПЦ багато в чому повторювали стосунки з 
церквою в радянськiй Українi. Але на цьому фоні зіграв особливу роль Московський 
Патрiархат. Уперше за багато років керівництво РПЦ отримало можливість легальної 
адміністративно-організаційної діяльності. Бiльшiсть архiєреїв ПАПЦ, які опинилися 
на приєднаних до СРСР територіях, пiд тиском із Москви повернулися до РПЦ, а з 
ними й сотні православних парафій. Значення цих подiй полягало в тому, що, по-
перше, радянський режим здiйснив апробацiю полiтики залучення церкви до 
важливої державної справи; по-друге, Московський Патрiархат у новоприєднаних 
областях СРСР отримав поле для активної дiяльностi та зміг вiдчути можливiсть 
спiвiснування з атеїстичним режимом. Однак ця спiвпраця РПЦ із владою не набула 
якогось офiцiйного визнання й здiйснювалась у секретному режимі в контакті з НКВС. 
Організовуючи дещо поспішні хіротонії нових єпископів, Московський Патрiархат 
посилював свої позицiї в Захiднiй Українi й частково відновлював їх у країні, де 
утвердився атеїстичний соціалізм.  
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SUMMARY 

The paper dwells on the content of religions church life in Western Ukraine before the 
German-Soviet war. The outstanding role of Moscow Patriarch in the solution of canonical 

administrative problems is underlined. 

Key words: Moscow Patriarchy, Russian Orthodox Church, Polish Autocephalous 
Orthodox Church, Volyn Eparchy, autocephaly, jurisdiction. 

АННОТАЦИЯ 

В статье раскрывается содержание религиозно-церковной жизни в Западной Украине 
накануне немецко-советской войны. Акцентируется внимание на особенной роли 
Московского Патриархата в решении каноническо-административных проблем. 
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