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ЕТНОКОНФЕСІЙНІ ПРОЦЕСИ  
ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В ДОВІДКОВІЙ 

ЕНЦИКЛОПЕДИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 
 
У статті проаналізовано висвітлення етноконфесійних процесів в Україні 

періоду Другої світової війни на підставі базових енциклопедичних видань 
радянської, української діаспорної та сучасної вітчизняної історіографічної 
традицїі — «Радянської енциклопедії історії України», «Української радянської 
енциклопедії» та «Енциклопедії українознавства». 

Розглянуто тенденційні та епізодичні моменти презентації в радянській 
історичній енциклопедистиці проблем становища та розвитку основних кон-
фесій в Україні у період Другої світової війни. 
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Енциклопедична література радянського періоду є інтелектуальним 

продуктом адептів «керівної й спрямовуючої» ролі комуністичної партії 
та «нездоланної сили» марксистсько-ленінського вчення. Ідеї пролетар-
ського інтернаціоналізму логічно спонукали до створення «нової істо-
ричної спільноти», кінцевою метою якої були безликі народи з нівельо-
ваними духовними цінностями й перекрученою власною історією.  

Формування української нації на сучасному етапі, що відбувається в 
умовах зовнішньої агресії та внутрішніх реформ, потребує теоретичного 
переосмислення нав’язуваних десятиліттями догм. Одним із складових 
елементів націогенезу є релігійний, або конфесійний фактор. Характерно, 
що упродовж 2013–2017 рр. рівень довіри в українському суспільстві до 
релігії та Церкви, за даними досліджень Центру ім. Разумкова та Київ-
ського міжнародного інституту соціології, був і залишається найвищим 
серед інших соціальних інституцій1. Водночас помітною є певна взаємо-

——————— 
1 Українці найбільше довіряють Церкві, ЗМІ та Збройним Силам (опубліковано: 

6 червня 2013) // Релігійно-інформаційна служба України: https://risu.org.ua/ua/index/ 
all_news/community/religion_and_society/52539/ (останній перегляд: 30.11.2017); Довіра 
соціальним інституціям: Прес-реліз підготував Станіслав Зленко (опубліковано: 
01.02. 2017) // Київський міжнародний інститут соціології [електронний ресурс]. — 
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залежність між етнічною та конфесійною приналежністю і політичними 
поглядами частини населення, що впливає на процес консолідації нації. 
Все це спонукає вітчизняних науковців (істориків, релігієзнавців, політо-
логів, соціологів тощо) до переосмислення теоретичних поглядів на роль і 
місце релігії в націогенезі. Для цього у науковій літературі запроваджено 
порівняно нові терміни — «етноконфесійність» (С. Здіорук)2, «етнокон-
фесійні процеси» (О. Шуба)3, «національно-релігійне життя» (М. Риба-
чук)4, «етноконфесійний чинник національної безпеки (С. Соломко)5.  

Проблема етноконфесійних процесів в Україні у різні історичні пе-
ріоди, зокрема упродовж ХІХ–ХХ ст., неодноразово ставала предметом 
зацікавлення сучасних вітчизняних істориків. Так, етноконфесійні про-
цеси на території України в складі Австро-Угорської та Російської імпе-
рій наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. досліджували, зокрема, О. Ту-
рій6, І.П. Химка7, котрі акцентували увагу на ролі Греко-Католицької 
Церкви у формуванні національної ідентичності українців Східної Гали-
чини, а також Н. Стоколос, яка простежила конфесійно-етнічні транс-
формації в Україні кінця ХІХ — першої половини ХХ ст., показала 
взаємовідносини греко-католиків із римо-католиками в Галичині та греко-
католиків і православних на Правобережній Україні тощо8. Власне етно-

                                                                                                               
Режим доступу: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=678&page=1 (останній пере-
гляд: 30.11.2017).  

2 Здіорук С.І. Етноконфесійність // Релігієзнавчий словник / За ред. А. Колодного і 
Б. Лобовика. — К.: Четверта хвиля, 1996. — С. 111. 

3 Шуба О.В. Релігія в етнонаціональному розвитку України (політологічний аналіз) / 
О.В. Шуба. — К.: Криниця, 1999. — С. 253–254. 

4 Рибачук М.Ф. Релігійно-національне відродження: поняття і процес / М.Ф. Ри-
бачук // Релігійна традиція в духовному відродженні. — Полтава, 1992. — С. 88–90. 

5 Соломко С.В. Етноконфесійний чинник у контексті національної безпеки // Інвес-
тиції: практика та досвід. — 2014. — № 19. — С. 141–146. 

6 Турій О. Греко-католицька церква та українська національна ідентичність у Га-
личині // Ковчег: Науковий збірник з церковної історії / За ред. Б. Ґудзяка, І. Скочиляса, 
О. Турія. — Ч. 4: Еклезіяльні й національна ідентичність греко-католиків Центрально-
Східної Європи / Відп. ред. О.Турій. — Львів: Вид-во УКУ, 2003. — С. 67–85. 

7 Химка І. Релігія й національність в Україні другої половини XVIII–XX століть // 
Ковчег: Науковий збірник з церковної історії / За ред. Б. Ґудзяка, І. Скочиляса, О. Турія. — 
Ч. 4: Еклезіяльні й національна ідентичність греко-католиків Центрально-Східної Євро-
пи / Відп. ред. О. Турій. — Львів: Вид-во УКУ, 2003. — С. 55–66. 

8 Стоколос Н.Г. Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (XIX — перша поло-
вина XX ст.): дис. д-ра іст. наук: 09.00.11 / Надія Георгіївна Стоколос; НАН України, 
Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди. — К., 2003. — 473 арк.;  
Вона ж. Греко-католицькі і римо-католицькі відносини в Австро-угорській імперії: 
проблема латинізації і українізації // Українське релігієзнавство. — К., 2000. — № 16. — 
С. 31–40; Вона ж. Уніатська церква у контексті конфесійних трансформацій на Право-
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конфесійні процеси в Галичині міжвоєнного періоду (1919–1939 рр.) ста-
ли безпосереднім предметом досліджень Л. Пунько, яка проаналізувала 
особливості, форми і механізми взаємин між етноконфесійними спільно-
тами християнського віровчення (римо-, греко-, вірмено-католиками та 
протестантами)9. Роль традиційної для Галичини Греко-Католицької 
Церкви в суспільно-політичному житті українців міжвоєнного періоду 
висвітлив І. Пилипів10, а розвиток у цей же час кальвіністської Укра-
їнської Євангельсько-реформованої церкви в Галичині здійснив Р. Соло-
вій11. Аналіз становища релігійних громад етноменшин підрадянської 
України у контексті суспільних трансформацій 20–30-х рр. ХХ ст. провів 
М. Жолоб12. Етноконфесійні процеси в Україні в другій половині 1940-х — 
1980-х роках досліджували І. Андрухів13, В. Пащенко14, О. Вишиванюк15, 
В. Марчук16, О. Недавня17, О. Саган18 та інші. Отже, можемо конста-

                                                                                                               
бережній Україні під владою Російської імперії // Український історичний журнал. —  
2002. — № 4. — С. 94–109. 

9 Пунько Л.Б. Етноконфесійні процеси в Галичині (1919–1939 рр.): Автореф. дис. на 
здобуття наук. ст. канд. іст. наук: 07.00.05 — Етнологія. — Івано-Франківськ, 2009. — 
21 с.; Вона ж. Християнські церкви в етноконфесійних взаєминах у Галичині (1919– 
1930 рр.) / Л.Б. Пунько // Мандрівець. — 2008. — № 3. — С. 39–47. 

10 Пилипів І.В. Греко-католицька церква в суспільно-політичному житті Східної 
Галичини (1918–1939 рр.): монографія / І.В. Пилипів. — Тернопіль: Економічна думка 
ТНЕУ, 2011. — 440 с.  

11 Соловій Р. Конфесійна та культурно-просвітницька діяльність Української єван-
гельсько-реформованої церкви у Західній Україні (1925–1939 рр.): Автореф. дис. ... канд. 
іст. наук : 09.00.11 — релігієзнавство / Роман Павлович Соловій; Ін-т філософії ім. 
Г.С. Сковороди НАН України. — К., 2000. — 20 c.; Васьків А., Соловій Р. Український 
греко-католицизм та кальвінізм: фактор обрядовості у збереженні національної ідентич-
ності галицьких українців (20–30-і рр. ХХ ст.) // Історія релігій в Україні: Матеріали  
X-ї Міжнародної конференції (Львів, 16–19 травня 2000 року). — Львів, 2000. — Кн. 1. — 
С. 77–81.  

12 Жолоб М.П. Религійні громади національних меншин піфдрадянської України в 
20–30-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. іст. наук: 07.00.01 — історія 
України / Михайло Петрович Жолоб; Національний педагогічний університет імені  
М.П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 22 с.  

13 Андрухів І.О. Політика радянської влади у сфері релігії та конфесійне життя на 
Прикарпатті в 40–80-х рр. ХХ ст. Історико-правовий аналіз / І.О. Андрухів. — Івано-
Франківськ: Лілея-НВ, 2006. — 432 с. 

14 Пащенко В. Греко-католики в Україні від 40-х років ХХ ст. до наших днів: 
Монографія. — Полтава, 2002. — 615 с.; Пащенко В. Православ’я в новітній історії 
України. — Ч. 1. — Полтава, 1997. — 356 с.  

15 Вишиванюк О.Г. Конфесійні аспекти етнотрансформаційних процесів в Україні 
(1944–1953 рр.): 07.00.01 — Історія України. Автореф. канд. дис. — Івано-Франкіськ, 
2006. — 24 с. 

16 Марчук В.В. Церква, духовність, нація: Українська греко-католицька церква в 
суспільному житті України ХХ ст. — Івано-Франківськ: Плай, 2004. — 464 с. 
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тувати, що в сучасній вітчизняній історіографії поступово розробляються 
різноманітні аспекти проблеми етноконфесійних процесів в Україні у 
ХІХ–ХХ ст., починаючи від державно-церковних відносин як важливого 
чинника функціонування конфесій до специфіки їх організаційної струк-
тури, розвитку релігійної та суспільної діяльності, ролі окремих христи-
янських конфесій у формуванні національної свідомості населення, дина-
міки міжконфесійних відносин тощо.  

Етноконфесійні процеси в Україні періоду Другої світової війни 
(1939–1945 рр.) досліджували сучасні вітчизняні історики О. Лисенко19, 
І. Грідіна20, Н. Стоколос21, І. Поїздник22, Я. Стоцький23, В. Перевезій24, 
М. Михайлуца25, О. Сурмач26 та інші.  

Метою цієї статті є аналіз відображення основних аспектів проблеми 
етноконфесійних процесів в Україні періоду Другої світової війни в 

                                                                                                               
17 Недавня О. Греко-Католицька Церква як чинник культурно-цивілізаційного само-

визначення української нації // Київська Церква. — 2001. — № 2–3. — С. 149–152. 
18 Саган О. Етноконфесійна специфіка релігійності в Україні // Українське релігіє-

знавство. — 1999. — № 12. — С. 94–105. 
19 Лисенко О.Є. Релігійне питання у теорії та практиці українського націоналізму в 

першій половині ХХ ст. // Український історичний журнал. — 2000. — № 6. — С. 29–50. 
20 Грідіна І.М. Православна Церква в Україні під час Другої світової війни 1939–

1945 рр.: людський вимір: Дис. канд. іст. наук: 07.00.01 — Історія України / Донецький 
національний ун-т. — Донецьк, 2001. — 224 арк.; Грідіна І.М. Духовне життя населення 
України в роки Другої світової війни 1939–1945 рр.: Автореф. дис. докт. іст. наук: 
07.00.01 — Історія України / Донецький національний ун-т. — Донецьк, 2010. — 43 с.  

21 Стоколос Н. Етноконфесійна політика Рейху в окупованій Україні (1941– 
1944 рр.) // Українське релігієзнавство. — К., 2001. — № 19. — С. 70–77.  

22 Поїздник І.І. Основні тенденції розвитку українсько-польських етноконфесійних 
відносин на Галичині у роки Другої світової війни // Література та культура Полісся. 
Вип. 27: Регіональна історія та культура в українському та східноєвропейському кон-
тексті / Відп. ред. і упорядник Г.В. Самойленко. — Ніжин: Видавництво НДПУ ім. 
М. Гоголя, 2004. — С. 172–177. 

23 Стоцький Я.В. Конфесійні трансформації внаслідок українсько-польського пере-
селення 1944–1946 рр. // Український історичний журнал. — 2008. — № 3. — С. 123–
134. 

24 Перевезій В. Етноконфесійні зміни структури українського суспільства у воєнні і 
перші повоєнні роки // Друга світова війна і доля народів України: Матеріали Все-
української наукової конференції (Київ, 23–24 червня 2005 р.). — Київ: Вид-во «Сфера», 
2005. — С. 34–43.  

25 Михайлуца М.І. Православна Церква на Півді України в період Другої світової 
війни у контексті політики радянського і румунського режимів: Автореферат дис. …  
д-ра іст. наук: 07.00.01 — історія України / Микола Іванович Михайлуца; Нац. ун-т 
«Києво-Могилянська академія». — Київ, 2009. — 47 с.  

26 Сурмач О.І. Греко-Католицька Церква в період німецького окупаційного режиму 
в Україні (1941–1944 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 — історія України / 
О.І. Сурмач; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2001. — 20 с. 
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довідковій енциклопедичній літературі. Об’єктом дослідження є довід-
кова енциклопедична література, зокрема в радянській історіографічній 
традиції — це «Радянська енциклопедія історії України» (РЕІУ; в 4 томах, 
1969–1972 рр.)27, «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ; в 12 томах, 
2-е видання, 1977–1985 рр.)28; в українській діаспорній історіографічній 
традиції — «Енциклопедія українознавства» (ЕУ; в 11 томах, 1955–
1995 рр.)29; в сучасній українській вітчизняній історіографічній традиції — 
«Енциклопедія історії України» (ЕІУ; в 10 томах, 2003–2013 рр.)30, «Мала 
енциклопедія етнодержавознавства» (МЕЕ; 1996)31, «Енциклопедія 
сучасної України» (ЕСУ; в 25 томах, 2001–2017 рр.), «Релігієзнавчий 

——————— 
27 Радянська енциклопедія історії України: в 4 томах / Редкол.: А.Д. Скаба, Б.М. Ба-

бій, С.М. Бібіков та ін. — К.: гол. ред. УРЕ, 1969–1972. — Т. 1: Абазин — Державець. — 
1969. — 551 с. + 449 іл. + 40 карт.; Т. 2: Державін — Лестригони. — 1970. — 585 с.; Т. 3: 
Летичів — Розкопки. — 1971. — 576 с.; Т. 4: Розлив — Яцкевич. — 1972. — 576 с. 

28 Українська Радянська енциклопедія: в 12 томах / Гол.ред.кол.: М.П. Бажан, 
Ф.С. Бабичев, А.В. Кудрицький та ін. — 2-е вид. — К.: гол. ред. УРЕ, 1977–1986. — Т. 1: 
А — Борона. — 1977. — 544 с.; Т. 2: Боронування — Гергелі. — 1978. — 544 с.; Т. 3: 
Гердан — Електрографія. — 1979. — 552 с.; Т. 4: Електрод — Кантаридин. — 1979. — 
560 с.; Т. 5: Кантата — Кулики. — 1980. — 568 с.; Т. 6: Куликів — Мікроклімат. — 1981. — 
552 с.; Т. 7: Мікроклін — Олеум. — 1982. — 528 с.; Т. 8: Олефіни — Поплін. — 1982. — 
528 с.; Т. 9: Поплужне — Салуїн. — 1983. — 560 с.; Т. 10: Салют — Стоговіз. — 1983. — 
544 с.; Т. 11, кн. 1: Стодола — Фітогеографія. — 1984. — 608 с.; Т. 11, кн. 2: Українська 
РСР. — 1984. — 496 с.; Т. 12: Фітогормона — ь; Додаток А — Я. — 1985. — 572 с.; 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://leksika.com.ua/ure/.  

29 Енциклопедія українознавства. Словникова частина: [в 11 т.] / Гол. ред. В. Ку-
бійович; Наукове товариство імені Т. Шевченка. — Париж — Нью-Йорк: Вид-во «Мо-
лоде життя», 1955–1995. — Т. 1: [Авіяція — Головна Руська Рада]. — 1955. — 400 с.; 
Т. 2: [Голинський Петро — Зернов]. — 1957. — С. 401–800; Т. 3: [Зернове господарство — 
Крушельницький Антон]. — 1959. — с. 801–1200; Т. 4: [Крушельницький Іван — Міста 
Центральної…]. — 1962. — С. 1200–1600 + дод. 64 с.; Т. 5: [Місто — Перемишлянин]. — 
1966. — С. 1601–2000; Т. 6: [Перемишль — Пряшівщина]. — 1970. — С. 2000-2400; Т. 7: 
[………]. — 1972. — С. 2401–2800; Т. 8: [Сигаревич Дмитро — Тимковські]. — 1976. — 
С. 2801–3200; Т. 9: [Тимофєєв — Хмельницький Богдан]. — 1980. — С. 3201–3600; 
Т. 10: [Хмельницький Борис — Ячмінь]. — 1984. — С. 3601–4003 + дод. 63 с; Т. 11: 
[Доповнення А — Я]. — 1995. — 401 с. + дод. 101 с. 

30 Енциклопедія історії України: в 10 томах / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.; 
НАН України. Інститут історії України. — К.: Наук. думка, 2003–2009. — Т. 1: А–В. — 
2003. — 688 с.; Т. 2: Г–Д. — 2004. — 688 с.; Т. 3: Е–Й. — 2005. — 672 с.; Т. 4: Ка–Ком. — 
2007. — 528 с.; Т. 5: Кон–Кю. — 2008. — 568 с.; Т. 6: Ла–Мі. — 2009. — 790 с.; Т. 7: 
Мл–О. — 2010. — 728 с.; Т. 8: Па–Прик. — 2011. — 520 с.; Т. 9: Прил–С. — 2012. — 
944 с.; Т. 10: Т–Я. — 2013. — 784 с. 

31 Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАНУ, Ін-т держави і права ім.  
В.М. Корецького; [редкол.: Римаренко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. — Київ: Довіра, Генеза, 
1996. — 942 с. 
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словник» (РС; 1996)32. Предметом дослідження є висвітлені в енцикло-
педичній літературі проблеми етноконфесійних процесів в Україні періо-
ду Другої світової війни, зокрема еволюція державно-церковних відносин 
в СРСР і на окупованій німецькими військами території України, ха-
рактер відносин Руської православної церкви з урядом СРСР, процес 
відновлення та розвитку Української автокефальної православної церкви, 
особливості становища Української греко-католицької церкви, протес-
тантських течій тощо.  

Радянська історична енциклопедистика дуже побіжно торкалась проб-
леми становища та розвитку основних конфесій в Україні у період Другої 
світової війни. Це пояснюється, зокрема, ідеологічними установками 
редколегій та авторів науково-довідкових статей енциклопедичних ви-
дань. Так, у передмові до видання 1-го тому «Радянської енциклопедії 
історії України» виразно зазначалось, що «матеріали енциклопедії, прой-
няті ідеологією соціалістичного інтернаціоналізму, викривають антина-
родну діяльність українських буржуазних націоналістів, їхніх партій і 
організацій, їхню ґанебну роль прислужників міжнародного імперіалізму, 
зрадників українського народу і фальсифікаторів його історії»33. Певним 
винятком є довідкові статті на релігійну тематику, як узагальнюючі 
(«Релігія»34, «Християнство»35, «Церква»36, «Богослов’я»37, «Право-
слав’я»38, «Духівництво»39, «Духовні навчальні заклади»40), так і конк-

——————— 
32 Здіорук С.І. Етноконфесійність // Релігієзнавчий словник / За ред. А. Колодного і 

Б. Лобовика. — К.: Четверта хвиля, 1996. — С. 111. 
33 Передмова // Радянська енциклопедія історії України: в 4 томах. — Т. 1: Абазин — 

Державець. — 1969. — С. 6.  
34 Релігія / Танчер В.К. // Радянська енциклопедія історії України: в 4 томах. — Т. 3: 

Летичів — Розкопки. — 1971. — С. 544–545; Релігія / Онищенко О.С. // Українська 
Радянська енциклопедія: в 16 томах [електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://leksika.com.ua/19111014/ure/religiya.  

35 Християнство / Танчер В.К. // Радянська енциклопедія історії України: в 4 томах. — 
Т. 4: Розлив — Яцкевич. — 1972. — С. 440–441; Християнство / Онищенко О.С. // Укра-
їнська Радянська енциклопедія: в 16 томах [електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://leksika.com.ua/12410907/ure/hristiyanstvo.  

36 Церква / Кирик Д.П., Литвин К.З. // Радянська енциклопедія історії України: в  
4 томах. — Т. 4: Розлив — Яцкевич. — 1972. — С. 452; Церква / Онищенко О.С. // 
Українська Радянська енциклопедія: в 16 томах [електронний ресурс]. — Режим 
доступу: http://leksika.com.ua/11720107/ure/tserkva.  

37 Богослов ’я / Танчер В.К. // Радянська енциклопедія історії України: в 4 томах. — 
Т. 1: Абазин — Державець. — 1969. — С. 168; Теологія (богослов’я) / Онищенко О.С. // 
Українська Радянська енциклопедія: в 16 томах [електронний ресурс]. — Режим 
доступу: http://leksika.com.ua/20010704/ure/teologiya.  

38 Православ’я / Кирик Д.П. // Радянська енциклопедія історії України: в 4 томах. — 
Т. 3: Летичів — Розкопки. — 1971. — С. 445–446; Православ’я / В.К. Танчер // 
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ретно-історичні (наприклад, «Українська автокефальна православна церк-
ва»41, «Українська православна автокефальна церква»42, «Греко-като-
лицька церква»43, «Руська православна церква»44), котрі, однак, містять 
тенденційні характеристики в дусі «марксизму-ленінізму».  

Торкаючись проблеми взаємовідносин РПЦ з радянським урядом в 
період Другої світової війни, радянський енциклопедист Д.П. Кирик 
підкреслював, що «Перемога соціалізму в СРСР відіграла вирішальну 
роль в остаточному переході РПЦ на позиції лояльного ставлення до 
Радянської влади. В роки Великої вітчизняної війни РПЦ проводила 
патріотичну діяльність, збирала кошти у фонд оборони. Водночас на 
тимчасово окупованій території частина духівництва РПЦ виступала 
активними пособниками окупантів. На території України українські бур-
жуазні націоналісти спробували відродити осередки української авто-
кефальної церкви як слухняне знаряддя гітлерівців…»45. Уникаючи якої-
небудь характеристики причин такої поведінки духівництва РПЦ, спри-
                                                                                                               
Українська Радянська енциклопедія: в 16 томах [електронний ресурс]. — Режим 
доступу: http://leksika.com.ua/12390511/ure/pravoslavya.  

39 Духівництво / Компан О.С. // Радянська енциклопедія історії України: в 4 томах. — 
Т. 2: Державін — Лестригони. — 1970. — С. 101; Духівництво // Українська Радянська 
енциклопедія: в 16 томах [електронний ресурс]. — режим доступу: http://leksika.com.ua/ 
12200925/ure/duhivnitstvo.  

40 Духовні навчальна заклади / В.Т. Білан // Радянська енциклопедія історії України: 
в 4 томах. — Т. 2: Державін — Лестригони. — 1970. — С. 102; Духовні навчальні 
заклади // Українська Радянська енциклопедія: в 16 томах [електронний ресурс]. — 
Режим доступу: http://leksika.com.ua/16010720/ure/duhovni_navchalni_zakladi.  

41 Українська автокефальна православна церква / М.І. Куц // Радянська енциклопедія 
історії України: в 4 томах. — Т. 4: Розлив — Яцкевич. — 1972. — С. 326; Українська 
автокефальна православна церква / О.С. Онищенко // Українська Радянська енцикло-
педія: в 16 томах [електронний ресурс]. — Режим доступу: http://leksika.com.ua/ 
15581118/ure/ukrayinska_avtokefalna_pravoslavna_tserkva.  

42 Українська православна автокефальна церква / Д.П. Кирик // Радянська енцик-
лопедія історії України: в 4 томах. — Т. 4: Розлив — Яцкевич. — 1972. — С. 330; 
Українська православна автокефальна церква / Д.П. Кирик // Українська Радянська ен-
циклопедія: в 16 томах [електронний ресурс]. — Режим доступу: http://leksika.com.ua/ 
13560724/ure/ukrayinska_pravoslavna_avtokefalna_tserkva.  

43 Безбородов Б.С. Греко-католицька церква, уніатська церква // Радянська енцик-
лопедія історії України: в 4 томах. — Т. 1: Абазин — Державець. — 1969. — С. 456; 
Уніатська церква; греко-католицька церква // // Українська Радянська енциклопедія: в  
12 т. — 2-е вид. — Т. 11, кн. 1: Стодола — Фітогеографія. — 1984. — 608 с. — С. 487.  

44 Руська православна церква / Д.П. Кирик // Радянська енциклопедія історії Укра-
їни: в 4 томах. — Т. 4: Розлив — Яцкевич. — 1972. — С. 39–40; Руська православна 
церква / Д.П. Кирик // Українська Радянська енциклопедія: в 12 т. — 2-е вид. — Т. 9: 
Поплужне — Салуїн. — 1983. — 560 с. — С. 525.  

45 Руська православна церква / Д.П. Кирик // Радянська енциклопедія історії Укра-
їни: в 4 томах. — Т. 4: Розлив — Яцкевич. — 1972. — С. 40. 
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чиненої репресіями радянської влади у 1920-х — 1930-х рр., радянський 
дослідник далі, виходячи з усталеного положення про «антинаукове і 
несумісне з марксизмом-ленінзмом» вчення РПЦ, коротко констатує, що 
«у 1943 р. при Раднаркомі СРСР (з 1946 р. — Раді Міністрів СРСР) 
створено Раду у справах РПЦ (з 1965 — Рада у справах релігії). В УРСР є 
уповноважений Ради у справах релігії при Раді Міністрів СРСР по 
УРСР»46. Однак, слід зауважити, жодного прізвища уповноважених Ради 
у справах РПЦ у радянських енциклопедичних виданнях так і не було 
подано.  

Розвиваючи положення про «колабораціонізм» українського право-
славного духівництва з німецьким окупаційним режимом, М.І. Куц у 
статті «Українська автокефальна православна церква», розміщеній в 
«Радянській енциклопедії історії України», зазначив, що УАПЦ була 
створена 1919 р. і «самоліквідована» 1930 р., а далі підкреслював, що «в 
роки тимчасової німецько-фашистської окупації України націоналістичні 
автокефалісти відновили свю діяльність і в союзі з українськими бур-
жуазними націоналістами співробітничали з гітлерівцями, виступали в 
ролі провокаторів і запроданців. Після розгрому фашистських загарбників 
УАПЦ на Радянській Україні перестала існувати…»47. Згодом інший 
радянський енциклопедист О.С. Онищенко дещо змістив акценти в оці-
нюванні УАПЦ: «…В роки Великої вітчизняної війни фашистські оку-
панти безуспішно намагалися відновити УАПЦ, духівництво якої при-
служувалося гітлерівцям, чим викликало народний гнів і змушене було 
втікати разом з німецькими військами…»48.  

Водночас радянські енциклопедисти намагалися всіляко протиставити 
Руську православну церкву та інші українські церкви — УАПЦ, УПАЦ і 
УГКЦ. Так, характеризуючи «обновленську» Українську православну 
автокефальну церкву, що виникла у жовтні 1923 р. на противагу Мос-
ковського патріарха Тихона, який проводив «контрреволюційну діяль-
ність», автор Д.П. Кирик, врешті, підкреслює, що «діяльність УПАЦ  
не мала нічого спільного з контрреволюційною діяльністю УАПЦ»49. 

——————— 
46 Руська православна церква / Д.П. Кирик // Радянська енциклопедія історії Укра-

їни: в 4 томах. — Т. 4: Розлив — Яцкевич. — 1972. — С. 40.  
47 Куц М.І. Українська автокефальна православна церква // Радянська енциклопедія 

історії України: в 4 томах. — Т. 4: Розлив — Яцкевич. — 1972. — С. 326. 
48 Українська автокефальна православна церква / О.С. Онищенко // Українська Ра-

дянська енциклопедія: в 12 т. — 2-е вид. — Т. 11, кн. 1: Стодола — Фітогеографія. — 
1984. — С. 456.  

49 Українська православна автокефальна церква / Д.П. Кирик // Українська Радян-
ська енциклопедія: в 12 т. — 2-е вид. — Т. 11, кн. 1: Стодола — Фітогеографія. —  
1984. — С. 459.  
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Характерно, що навіть у статті про РПЦ Д.П. Кирик не обминув мож-
ливості протиставити її іншій християнській церкві, яка розглядалася як 
ідеологічний опонент радянської влади, — Українській греко-католицькій 
церкві. Автор виразно підкреслює, що «особливо активним пособником 
фашистського режиму була уніатська церква. Львівський церковний 
собор 1946 р., відбиваючи прагнення віруючих Західної України порвати 
з уніатською церквою, виніс рішення про повний розрив з Ватиканом, 
ліквідацію Берестейської церковної унії 1596 р. і об’єднання з РПЦ…»50.  

У статті «Греко-католицька церква, уніатська церква», вміщеній в 
«Радянській енциклопедії історії України», Б.С. Безбородов дав тенден-
ційну характеристику цій традиційній для Галичини християнській церк-
ві, підкреслюючи, що «глава ГКЦ А. Шептицький використовував її як 
знаряддя у боротьбі проти революційного руху в Західній Україні, а в 
роки Великої Вітчизняної війни — як активну пособницю фашистського 
режиму, встановленого на тимчасово окупованій гітлерівськими вій-
ськами території України. Уніати мали тісні зв’язки з антинародним 
бандерівським бандитським підпіллям, чим остаточно скомпрометували 
себе перед трудящими Західної України…»51. Згодом, у статті «Уніатська 
церква», вміщеній в «Українській радянській енциклопедії», інший ра-
дянський енциклопедист фактично повторював негативні стереотипи: 
«Антинародний характер діяльності Уніатської церкви особливо яскраво 
виявився у 1900–1944 рр., коли її очолював митрополит А. Шептицький, 
який використовував Уніатську церкву для боротьби проти революцій-
ного руху. Уніатська церква прислужувала польським поміщикам і 
капіталістам, була ідейним натхненником українських буржуазних націо-
налістів, а в період 2-ї світової війни стала пособником гітлерівських 
загарбників»52.  

Подібна тенденційна характеристика ГКЦ допомагала радянським 
дослідникам пояснити наступний факт «самоліквідації» цієї конфесії, 
уникаючи будь-яких згадок про репресії радянської влади щодо ієрархії 
та духівництва ГКЦ. Радянські енциклопедисти, слідуючи стереотипним 
оцінкам, сформованим співробітниками НКДБ, намагалися показати факт 
ліквідації ГКЦ як певну історичну закономірність: «Львівський церков-
ний собор 1946 р., відбиваючи прагнення віруючих західних областей 
України і Закарпаття порвати з уніатською церквою, виніс рішення про 
——————— 

50 Руська православна церква / Д.П. Кирик // Радянська енциклопедія історії Укра-
їни: в 4 томах. — Т. 4: Розлив — Яцкевич. — 1972. — С. 40.  

51 Безбородов Б.С. Греко-католицька церква, уніатська церква // Радянська енцик-
лопедія історії України: в 4 томах. — Т. 1: Абазин — Державець. — 1969. — С. 456.  

52 Уніатська церква; греко-католицька церква // Українська Радянська енциклопедія: 
в 12 т. — 2-е вид. — Т. 11, кн. 1: Стодола — Фітогеографія. — 1984. — С. 487.  
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ліквідацію Брестської церковної унії, про повний розрив з Ватиканом і 
об’єднання з руською православною церквою…»53.  

У радянській енциклопедичній літературі епізодично згадано про 
окремі протестантські течії як «християнські секти» («Адвентисти»54, 
«Євангелісти»55, «Євангельські християни-баптисти»56, «Єговісти»57 то-
що), однак практично нічого не сказано про їх становище у період Другої 
світової війни.  

Характерно, що в радянських енциклопедіях не виявлено жодного 
прізвища та імені православних ієрархів — як Руської православної 
церкви (патріарх Алексій Симанський), так й українських — УАПЦ 
(єпископів Олексія Громадського, Полікарпа Сікорського, Іларіона Огієн-
ка, Палладія Видибіда-Руденко). Певним винятком став єдиний ієрарх 
УГКЦ — митрополит А. Шептицький, довідкова стаття про якого прак-
тично складається із набору стереотипних негативних оцінок ієрарха: 
«…глава греко-католицької церкви (з 1900), один з ідейних натхненників 
українського буржуазного націоналізму. Багатий поміщик, граф. …Завзя-
тий реакціонер, активно займався політичною діяльністю, виступав проти 
революційного руху трудящих, боровся за відрив України від Росії, 
виношував плани поширення Берестської церковної унії 1596 на території 
Росії. Підтримував загарбницькі плани австро-німецьких імперіалістів 
щодо України. В 1914–1917 інтернований російським командуванням за 
шпигунську діяльність», а після революції 1917 р. — «став одним із 
ватажків українських буржуазних націоналістів на Західній Україні, орга-
нізатором антирадянських і антикомуністичних виступів…». Характери-
зуючи діяльність митрополита УГКЦ під час Другої світової війни, 
радянські енциклопедисти подають цілком негативну стереотипну оцінку: 
«…активно співробітничав з німецько-фашистськими окупантами, допо-
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магав грабувати багатства України, вивозити тисячі людей у неволю, був 
одним з організаторів дивізії СС «Галичина»»58.  

Науковці української діаспори, прагнучи знівелювати подібні, «тен-
денційно спотворені» відомості радянської енциклопедистики, у багато-
томному виданні «Енциклопедія українознавства» поставили за мету 
«подавати правдиві відомості, зокрема рятувати від забуття імена тих 
діячів давнього і недавнього минулого України, яких нині в УРСР свідо-
мо намагаються цензурними заборонами пустити в непам’ять», детально 
та об’єктивно подати «відомості з історії, історії Церкви, різних ділянок 
культури, української еміграції, господарства та інше»59. Науково-довід-
кові статті, вміщені в «Енциклопедії українознавства», підготовлені як 
фаховими істориками, так й «анонімними» дослідниками, висвітлюють 
чимало аспектів релігійно-церковного життя періоду Другої світової 
війни. Фаховим аналізом, у порівнянні з радянською енциклопедичною 
традицією, відзначаються навіть узагальнюючі довідкові статті — «Бого-
словя», «Релігія», «Церква» тощо60.  

В узагальнюючій статті «Церква», опублікованій в «загальній час-
тині» «Енциклопедії українознавства», фахові історики Н. Полонська-
Василенко та М. Чубатий, зокрема, вперше подають цілісну картину 
стану християнських церков в Україні у період Другої світової війни, яка 
розпочалась 1939 р. з анексії Польщі німецьким і радянським режимами. 
До 1939 р. на території України існували структури декількох християн-
ських церков: Руської православної церкви (РПЦ) — у межах УРСР; 
Польської автокефальної православної (ПАПЦ) та Греко-католицької 
церков (ГКЦ) — відповідно на Волині та в Галичні у межах Польської 
держави.  

Характеризуючи стан Православної Церкви в Україні на початку 
Другої світової війни, у 1939–1941 рр., Н. Полонська-Василенко, ствер-
джувала, що «під пресією окупаційної російської влади волинські єпис-
копи Олексій та Полікарп признали над собою зверхність московського 
патріярха»61. Однак згодом, у «словниковій частині» «Енциклопедії укра-
їнознавства», було уточнено, що владика Полікарп Сікорський, єпископ 
Луцький і вікарій Волинської єпархії (з 1932 р), не визнав зверхності 

——————— 
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Московського патріарха РПЦ; натомість, він був позбавлений Луцької 
кафедри, на яку призначили архієпископа Миколу Ярушевича; тоді ж 
Полікарпові запропонували кафедру у Володимирі, але ієрарх відмовився 
відвідати Москву й залишився в Луцьку62. На території Генеральної гу-
бернії, утвореної німецькою окупаційною владою в Польщі, продов-
жувала діяти ПАПЦ, яку очолював (з 1925 р.) митрополит Діонісій 
Валединський. Власне, митрополит Діонісій хіротонізував двох українців: 
Іларіона (в миру — Івана Огієнка) на єпископа Холмсько-Підляської 
єпархії, а Паладія (в миру — Петра Видибіда-Руденко) — на єпископа 
Краківсько-Лемківської єпархії. Історик Н. Полонська-Василенко підкрес-
лювала, що «Православна Автокефальна Церква в Генеральній Губернії 
мала український характер, а завдяки праці архиєпископа Огієнка (згодом 
з титулом митрополита) Холм став важливим осередком українського 
церковного життя»63.  

Етноконфесійну ситуацію в Галичині, анексованій 1939 р. Радянським 
Союзом, українські діаспорні енциклопедисти оцінювали головним чи-
ном крізь призму розвитку домінуючої тут Греко-католицької церкви на 
чолі з митрополитом А. Шептицьким. Аналізуючи стан державно-цер-
ковних відносин у період «першої радянізації» (1939–1941 рр.), М. Чуба-
тий підкреслював «слабший», порівняно зі східною Україною, характер 
переслідувань церкви радянською владою: «…Церкви не були закриті, не 
було ще масових переслідувань греко-католицького духівництва. Зате 
почалася антирелігійна пропаґанда, скасовано викладання релігії по 
школах, закрито утримувані Церквою школи, заборонено запис шлюбів у 
церкві, нарешті сконфісковано церковні землі»64. Інший діаспорний ен-
циклопедист зауважив, що «антирелігійна пропаганда в зв’язку з Другою 
світовою війною була помітно ослаблена»65. Важливим елементом дер-
жавно-церковних відносин в західних областях УРСР у цей період став 
закріплений конституцією УРСР 1937 р. принцип відокремлення церкви 
від держави, характерними ознаками якого, на думку автора, є «з одного 
боку, розірвання зв’язків церковних і державних установ, позбавлення 
церкви підтримки державою та надання релігійним громадам характеру 
приватних товариств…, а з другого боку, цілковите узалежнення релі-

——————— 
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гійних громад від органів виразно неприхильної до всякої релігії держави, 
бо все церковне майно удержавлено…; самі релігійні громади фактично 
позбавлені навіть юридичного становища приатного товариства…»66.  

Діаспорні енциклопедисти прагнули об’єктивно й детально висвіт-
лити зміни етноконфесійної ситуації Україні на початку радянсько-
німецької війни 1941 р. Описуючи процес формування двох українських 
православних церков — автокефальної та автономної, Н. Полонська-
Василенко пов’язувала їх виникнення передусім з відмінною позицією 
ієрархів — Олексія Громадського та Полікарпа Сікорського. Історик 
виразно підкреслювала: «Архиєпископ Олексій вважав себе зв’язаним 
зміною юрисдикції, натомість єпископ Полікарп відмовився далі визна-
вати московського патріярха, який поставив його заочно в Москві перед 
церковний суд і засудив. Тоді на Центральній і Східній Україні постали 
дві церкви: Православна Автокефальна і Автономна»67. Водночас, покли-
каючись на подібні канонічно-правові й, подекуди, особисті мотиви, 
Н. Полонська-Василенко зовсім не згадувала про вплив німецької оку-
паційної адміністрації на розкол в українському православ’ї. Натомість 
вона обережно позитивно оцінювала процес відродження релігійного 
життя в Україні у період німецької окупації68. Більше того, інший діа-
спорний енциклопедист («Р.М.») підкреслював, що «спонтанне віднов-
лення церковного життя під німецькою окупацією в 1941–1943 рр. свід-
чило про безуспішність більшовицької антирелігійної пропаганди»69.  

Згодом один з авторів коротко охарактеризував міжконфесійні від-
носини двох православних церков в Україні періоду німецької окупації: 
«Діяльність автономної поряд автокефальною церквою (УАПЦ під про-
водом митрополита Полікарпа Сікорського) довела до гострої боротьби 
між двома православними церквами, загостреної через втручання ні-
мецької адміністрації, яка протегувала автономістів. Спільна нарада пред-
ставників обох церков (митрополит Олексій, архиєпископ Никанор Абра-
мович, єпископ Мстислав Скрипник) у Почаївський Лаврі (08.10.1942) не 
дала позитивних наслідків. Після випадкового вбивства митрополита 
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Т. 1: [Авіяція — Головна Руська Рада]. — 1955. — С. 269–270. 
67 Церква / Н. Полонська-Василенко, М. Чубатий // Енциклопедія українознавства. 

Загальна частина: [в 3 т.]. — Т. 2. — 1949. — С. 619.  
68 Полонська-Василенко Н., Чубатий М. Церква // Енциклопедія українознавства. 

Загальна частина: [в 3 т.] / Гол. ред. В. Кубійович; Наукове товариство імені Т. Шев-
ченка. — Мюнхен; Париж; Нью-Йорк: Молоде Життя, 1949–1952. — Т. 2. — 1949. — 
С. 620.  

69 Антирелігійна пропаганда / Р. М. // Енциклопедія українознавства. Сл. ч. — Т. 1: 
[Авіяція — Головна Руська Рада]. — 1955. — С. 49. 
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Олексія (07.05.1943) партизанами Автономну Церкву очолив архиєпископ 
Пантелеймон Рудик. Загострення між двома православними церквами 
тривало у 1943–1944 рр. аж до відходу німців, коли частина ієрархії 
Автономної Церкви виїхала на Захід, де влилася до Зарубіжної Російської 
Церкви, а єпископи і священики, що залишились під совєтами, приєд-
налися до Російської православної Церкви»70. Тим часом представники 
Української автокефальної православної церкви, також виїхавши на емі-
грацію, як зазначають енциклопедисти, головним центром УАПЦ, очолю-
ваної митрополитом Полікарпом, обрали Німеччину, де засновано Синод 
УАПЦ; однак уже 1947 р. через суперечності щодо канонічно-правового 
характеру хіротонії В. Липківського зі складу УАПЦ виокремилась час-
тина вірних на чолі з єпископом Григорієм, які утворили «Соборноправну 
Церкву»71. Детальнішу характеристику УАПЦ на еміграції в країнах 
Західної Європи та Америки діаспорні дослідники запропонували в об-
ширній статті у «словниковій частині» енциклопедії72.  

Окрему увагу українські діаспорні енциклопедисти звернули на стан 
УГКЦ у період радянсько-німецької війни. Так, М. Чубатий наводить 
лише один характерний факт: «за німецької окупації (з червня 1941 р.) 
митрополит Шептицький хотів використати ліквідацію кордону на Збручі 
для об’єднання церков. Він звернувся в цій справі з листами до архіє-
пископа холмського Іларіона (21. X. 1941), до православних архиєреїв на 
Україні (15. II. 1942), але відповіді, які він дістав, показали, що надії на 
об’єднання, на утворення єдиного укр. патріярхату все таки ще не реал-
ьні»73. Водночас помітно, що в довідкових статтях про УГКЦ («Берес-
тейська унія», «Галицька митрополія», «Греко-Католицька Церква», 
«Українська Католицька Церква») діаспорні енциклопедисти оминули 
увагою період Другої світової війни74. Проте епізодичні відомості про 

——————— 
70 Українська Автономна Православна Церква // Енциклопедія українознавства. 

Сл. ч. — Т. 9: [Тимофєєв — Хмельницький Богдан]. — 1980. — С. 3334–3335. 
71 Полонська-Василенко Н., Чубатий М. Церква // Енциклопедія українознавства. 

Загальна частина: [в 3 т.] / Гол. ред. В. Кубійович; Наукове товариство імені Т. Шев-
ченка. — Мюнхен; Париж; Нью-Йорк: Молоде Життя, 1949–1952. — Т. 2. — 1949. — 
С. 620-621.  

72 Українська Автокефальна Православна Церква // Енциклопедія українознавства. 
Сл. ч. — Т. 9: [Тимофєєв — Хмельницький Богдан]. — 1980. — С. 3332–3333. 

73 Церква / Н. Полонська-Василенко, М. Чубатий // Енциклопедія українознавства. 
Загальна частина: [в 3 т.]. — Т. 2. — 1949. — С. 619.  

74 Берестейська унія / А.Г. Великий // Енциклопедія українознавства. Сл. ч. — Т. 1: 
[Авіяція — Головна Руська Рада]. — 1955. — С. 116–117; Галицька митрополія / М. С. // 
Енциклопедія українознавства. Сл. ч. — Т. 1: [Авіяція — Головна Руська Рада]. — 1955. — 
С. 340; Греко-Католицька Церква / о. Г. Великий // Енциклопедія українознавства. Сл. ч. — 
Т. 1: [Авіяція — Головна Руська Рада]. — 1955. — С. 431–432; Українська Католицька 
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стан УГКЦ та її структур вміщено в суміжних статтях-гаслах. Так, 
З. Стефанів, характеризуючи службу військових душпастирів, вказував 
наявність 19 капеланів у дивізії «Галичина» та «ряд священиків, які 
виконували обов’язки військових духівників» в УПА75.  

Після відновлення радянської влади на українській території стано-
вище церковників значно погіршилося. Микола Чубатий таким чином 
схарактеризував ситуацію: «За другої совєтської окупації в 1944 р. поча-
лися арешти совєтською владою галицького й закарпатського духів-
ництва. Заарештовано й вивезено наступника митр. Андрея (померлого  
1.XI.1944) митрополита Йосифа Сліпого, всіх єпископів і священиків, які 
не перейшли на російське православіє (1945 p.)»76.  

Безкомпромісна політика держави підштовхнула до примусового 
скликання в 1946 p. у Львові церковного собору, який визнав недійсною 
Берестейську унію 1593 р. і проголосив злуку Греко-Католицької Церкви 
з Православною Російською. Історик української церкви М. Чубатий кон-
статував, що «Ватикан оголосив ухвалу собору недійсною. Протоігумен 
оо. Студитів, брат покійного митр. Андрея о. Климентій Шептицький,  
з гуртом священиків подав Сталінові протест проти переслідування  
Гр.-Кат. Церкви, покликаючись на сов. конституцію, яка встановлює 
свободу віровизнання, але це не мало наслідків. Для Галичини поставлено 
правос. єпископів, залежних від московського патріярха. Почалися реп-
ресії проти духівництва, яке не переходило на православіє»77.  

У статті «Антирелігійна пропаганда в УРСР» діаспорний енцикло-
педист зазначає: «…Після відступу німців парафії УАПЦ, створені в 
1941–1943 рр., як і силоміць оголошені 1946 р. православними греко-
католицькі парохії на західноукраїнських землях, були через місцеву цер-
ковну владу підпорядковані екзархові патріарха московського, що з ним 
1943 р., з огляду на воєнну небезпеку й західну опінію, Кремль давно 
нормалізував відносини, дозволивши відновити, хоч у вузьких межах, 
православну ієрархію. Однак уже 1945 р. постанова ЦК ІКП нагадувала 
про потребу дальшого ведення антирелігійної пропаганди. В антицер-
ковній і антирелігійній літературі особливо підкреслювався зв’язок 
УАПЦ і ГКЦ з «буржуазними націоналістами». Методи заснованого 
1947 р., замість Спілки Войовничих Безвірників, Всесоюзного Товариства 
                                                                                                               
Церква / В. Маркусь // Енциклопедія українознавства. Сл. ч. — Т. 9: [Тимофєєв — 
Хмельницький Богдан]. — 1980. — С. 3360–3365.  

75 Душпастирство у війську / З. Стефанів // Енциклопедія українознавства. Сл. ч. — 
Т. 2: [Голинський Петро — Зернов]. — 1957. — С. 614. 

76 Церква / Н. Полонська-Василенко, М. Чубатий // Енциклопедія українознавства. 
Загальна частина: [в 3 т.]. — Т. 2. — 1949. — С. 620.  

77 Там само.  
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для поширення політичних і наукових знань виявилися недостатніми,  
а відновлення церковного життя помітно вплинуло на населення, не 
виключаючи комсомольської молоді…»78.  

Радянська енциклопедична література, виходячи зі стереотипів «марк-
систсько-ленінського вчення» про релігію як «опіум для народу», містить 
тенденційне та епізодичне висвітлення діяльності традиційних християн-
ських церков (РПЦ, УАПЦ, ГКЦ і окремих протестантських конфесій) у 
період Другої світової війни. Постійний ідеологічний контроль призвів до 
того, що авторські колективи максимально уникали персоналізації. 
Суспільна діяльність церковників, яких не можна було залишити поза 
увагою, в більшості своїй піддавалась нещадній критиці, а їх характе-
ристики були переважно витримані в негативних тонах.  

Слід зазначити суттєвий вклад фахівців української діаспори, що 
суттєво збагатила довідкову базу узагальнюючими статтями про хрис-
тиянські церкви в Україні, додатковими даними біографій церковно-
релігійних діячів того часу.  

Актуальність новітніх довідкових видань з даної проблематики ло-
гічно співвідноситься з ситуацією в нашій державі, коли надмірна ідео-
логізація релігії подекуди призводить до конфліктів серед віруючих.  

Нині перед вітчизняною енциклопедистикою постає завдання переос-
мислення методологічних підходів у висвітленні етноконфесійних про-
цесів періоду Другої світової війни.  

Розробка сучасного термінологічного апарату, наповнення енцикло-
педій текстами, що базуються на архівних джерелах та спеціальній літе-
ратурі, зробить вагомий внесок в процес консолідації нації.  
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ETHNO-CONFESSIONAL PROCESSES DURING THE SECOND WORLD 
WAR IN THE REFERENCE ENCYCLOPEDIC WORKS 

  
In the paper the different depictions of the ethno-confessional processes in 

Ukraine during the Second World War on the basis of the primary encyclopedic 
editions of the Soviet Union, Ukrainian diaspora and modern national historio-
graphical tradition ⎯ «Soviet Encyclopedia of Ukrainian History», «Ukrainian Soviet 
Encyclopedia» and «Encyclopedia of Ukrainian Studies», were analysed.  

The tendentious and occasional moments of the presentation of the issue of 
condition and development of the main religious denominations in Ukraine during the 
Second World War in the Soviet historical encyclopedic tradition are covered. 

Keywords: encyclopedias, reference books, ethno-confessional processes, Second 
World War, Russian Orthodox Church, Ukrainian Greek Catholic Church, Protestant 
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