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завжди буде викликати інтерес дослідників. За своє довге життя він пройшов 
тернистий шлях українського священика, на долю якого випало чимало 
випробувань. Одним із них була участь Мстислава у розбудові Української 
автокефальної православної церкви (УАПЦ) в роки гітлерівської окупації. 
Це був чи не найскладніший період його діяльності. Саме тоді проявились 
неабиякі організаторські здібності щойно висвяченого єпископа. В 
історичній літературі зустрічаємо діаметрально протилежні оцінки тієї ролі, 
яку зіграв Мстислав у роки Другої світової війни. 

Так офіційна радянська історіографія називала його «довіреною осо-
бою гестапо» 1, «нацистським прислужником» 2 та іншими подібними епі-
тетами. Водночас більшість представників української діаспори стверджує, 
що Мстислав у своїх діях керувався виключно інтересами українського 
народу та української церкви. Через цю свою принципову позицію він не раз 
зазнавав переслідувань з боку окупантів. 

Ми не будемо критикувати жодної з названих точок зору, а звернемось 
до оцінок діяльності єпископа Мстислава, які зустрічаються в повідом-
леннях німецьких та радянських спецслужб. У зв'язку з тим, що документи, 
в яких містяться ці згадки в цілому не стосуються життя церкви, публікувати 
їх повністю недоцільно. Тому обмежимося лише тими уривками, які 
безпосередньо пов'язані з нашою проблемою. 

На С.Скрипника гітлерівські спецслужби звернули увагу вже влітку 
1941 р. В одному з повідомлень служби безпеки подається його характерис-
тика, складена німцями на основі свідчень якогось п. Мицюка. З неї видно, 
що цей пан не відрізнявся доброзичливим ставленням до Скрипника. 

«Степан Скрипник – 42-х років, освіта – незакінчена середня школа, 
додаткова участь у товаристських курсах (кооперативних) 3. 

Як родич керівника українських полонофілів, партія УНС, Симона 
Петлюри, користувався підтримкою польських урядових кіл. Спочатку (пра-
цював) у польській адміністрації, на посаді секретаря комунального відділу 
на Волині. Перебував на службі у Волинського воєводи Юзевського, який 
висунув його у депутати польського сейму. Юзевський проводив політику 
асиміляції українського населення, не зупиняючись перед такими засобами, 
як примус та обман. 

У сеймі Скрипник зарекомендував себе як кращий друг поляків, не 
помічав грязної, насильницької політики поляків по відношенню до ук-



раїнців 4. Через це він заслужив в українських колах ім'я людини, що торгує 
власною совістю. На початку війни він виступив у сеймі з ультра-польською 
патріотичною промовою 5. 

Після падіння Польщі він перейшов у протипольський табір і 
приєднався до антипольських, українських націоналістичних течій – 
Українське націонал-демократичне об'єднання в Лемберзі (Львові). 

Серед українських кіл існує думка, що Скрипник є агентом відомого 
інформ. бюро 6. Його моральні якості розцінюються українцями дуже 
низько» 7. 

З проголошенням у Львові 30 червня 1941 р. Акту відновлення Україн-
ської Держави С.Скрипник активно включається в розбудову її структур. Він 
обирається Головою Української Ради Довір'я на Волині. Проте його 
діяльність на цій посаді, прагнення до утвердження національної держав-
ності, намагання відстоювати власну позицію викликали гостру реакцію 
нацистів. В одному з чергових повідомлень писалось: «За розпорядженням 
в/групи «Зюйд» – професора Коха 8 утворена Волинська рада довір'я, під 
керівництвом Скрипника 9. На самовпевнену мову Скрипника в його листі 
до рейхскомісара і його прагнення до послаблення німецького впливу 
необхідно звернути увагу» 10. 

Уже в перші місяці окупації стало зрозуміло, що відродження Україн-
ської Держави не входить в плани гітлерівців. З осені 1941 р. вони розпочали 
репресії проти українських патріотів. За таких обставин С.Скрипник 
вирішує повністю присвятити себе розбудові Української автокефальної 
церкви, яка щойно почала відроджуватись. Ще будучи депутатом польського 
сейму, він велику увагу приділяв обороні прав українського православ'я і 
брав активну участь у житті церкви. 

У травні 1942 року разом з іншими кандидатами в Андріївському Со-
борі м. Києва він був висвячений на єпископа Переяславського. Під час 
постригу в чернецтво С.Скрипник отримав ім'я – Мстислав. 

Після висвячення Мстислав деякий час залишався в Києві, допома-
гаючи єпископу Ніканору 11 організовувати церковне життя на Східній Ук-
раїні. Доручену справу єпископ виконував з притаманним йому завзяттям. 
Це не залишилось поза увагою пильного ока нацистських спецслужб. В 
їхньому повідомленні читаємо: «Церква. Найбільш важлива духовна персона 
в Києві – це висвячений у травні цього року єпископ автокефальної церкви 
політикан Мстислав. Він досить серйозно прагне до об'єднання незалежної 
православної церкви з автокефальною православною церквою. При цьому 
він забороняє будь-які дії, які б спричинили погіршення зв'язків з 
православним єпископом Пантелеймоном 12. Він навіть збирається прохати 
Пантелеймона про переговори з метою замирення» 13. 

Але діяльність єпископа Мстислава не обмежувалась самим лише Киє-
вом. Влітку 1942 р. він здійснив велику місійну подорож по Лівобережній 
Україні. Владика відвідав тоді Переяслав, Хорол, Лубни, Миргород, Полтаву 



та цілий ряд інших міст. Він брав участь в масових хрещеннях та бого-
служіннях, висвячував духовенство та освячував заново відкриті храми. 
Найбільшим успіхом Мстислава була підписана ним угода про приєднання 
до УАЦП Харківського митрополита Феофіла Булдовського 14. Про те, що 
Мстислав зіграв ключову роль у цій події, свідчили і радянські спецслужби. 
Так у березні 1943 р. в доповідній на ім'я першого секретаря ЦК КП(б)У 
Хрущова нарком внутрішніх справ УРСР Сергієнко писав: «На початок 
активної діяльності Харківського єпархіального управління, окупанти за-
кінчили оформлення вищого керівництва в особі адміністратора української 
автокефальної церкви Полікарпа Сікорського 15. Харківське єпархіальне 
управління і митрополит Феофіл не мали нічого спільного з Сікорським до 
липня 1942 р., коли в м. Харків приїхав представник адміністратора єпископ 
Мстислав – племінник Петлюри на прізвище Скрипник. У результаті 27.7.42 
р. був складений спеціальний протокол з визнанням адміністратора 
Полікарпа Сікорського головою української церкви і перехід на принцип 
автокефалії». Там же містилось і свідчення про те, що єпископ Мстислав 
висловлював невдоволення окупаційним режимом: «...в розмові з націона-
лістами Сліпченком та Сеником Мстислав говорив, що не в усіх точках 
політика німців відповідає настроям українських суспільних кіл. Потрібно 
чекати більших і менших конфліктів з німцями і бути готовими до всього. 

Становище українських єпископів, і зокрема його, Мстислава, надзви-
чайно тяжке, доводиться з німцями хитрувати і будувати політику, врахо-
вуючи невдоволення мас, що примушує бути політиком та чесним пастирем 
свого народу, «підтримуючи його невдоволення та протест» 16. 

Гітлерівці з свого боку теж були незадоволені надмірно активним 
єпископом, який докладав багато зусиль для перетворення УАПЦ на 
загальнонаціональну церкву. Такий розвиток подій суперечив планам 
нацистів. Православну Церкву вони розглядали лише як додаток до своєї 
пропагандистської машини і намагались не допустити її посилення. 

Щоб нейтралізувати діяльність єпископа Мстислава, генерал-комісар 
Київської генеральної округи наприкінці вересня надіслав йому наказ такого 
змісту: 

«Генерал-комісар 
генеральної округи Київ                                   Київ  22 вересня 1942 р. 

 
До єпископа Мстислава. 

 
З політичних причин забороняємо Вам перебувати будь-де в Україні 

на захід від Дніпра і в частині генеральної округи Київ, розташованої на схід 
від ріки. 

Доручаю Вам до 27 вересня залишити Київ. Про дату Вашого від'їзду і 
місце, куди Ви виїжджаєте, доручаю повідомити мені» 17. 

 



Однак Мстислав зігнорував цей наказ. На початку жовтня він взяв 
участь у забороненому гітлерівцями Луцькому Соборі єпископів та підпи-
санні «Акту поєднання» з представниками Автономної Церкви. Поява цього 
документа фактично означала подолання церковного розколу і створення 
єдиної православної церкви в Україні. Погодитись з таким розвитком подій 
німці не могли. «Рейхскомісаріат у Рівному заявив єпископові Мстиславу 
«секретарю-канцлеру – Синоду українських єпископів», що в принципі він 
схвалює об'єднання обох церковних напрямків, проте з новим станом справ 
він не може погодитись через те, що він є результатом забороненого 
зібрання єпископів і взагалі за бажанням рейхскомісара форма української 
ієрархії може бути остаточно встановлена лише після задоволення України. 
З огляду на те, що рейхскомісар у майбутньому передбачає об'єднання та 
створення вищого керівництва, необхідно вжити заходів, щоб усунути 
єпископів обох напрямків, які всупереч забороні брали участь у церковному 
соборі та самочинно здійснили об'єднання. Мстислав усупереч забороні з 
боку рейхскомісара з'являтися в Україні по цей бік Дніпра був у Луцьку і 
взяв активну участь у самоправстві. Йому запропоновано відправитися в 
обране ним самим місце по той бік Дніпра. Мстислав залишив Київ 23.10 і 
відбув до місця свого вигнання у Прилуки Чернігівської губернії. Мстислав 
зобов'язався під час заслання не займатись ніякою політикою та церковною 
діяльністю, причому йому заявили, що заслання для нього повинно 
розглядатись як випробування його благонадійності» 18. 

Таким чином, наведені нами документі свідчать про те, що владика 
Мстислав відіграв досить помітну роль у релігійному житті України періоду 
окупації. Його ім'я частіше, ніж імена інших єпископів, зустрічається в 
повідомленнях як німецьких, так і радянських спецслужб. З них видно, що 
діяв він не в інтересах окупантів, а виходячи з власного бачення ролі і місця 
церкви в житті українського народу. Безумовно, що єпископ Мстислав 
змушений був враховувати тодішню політичну ситуацію і разом з іншими 
ієрархами вихваляти на офіційному рівні окупаційний режим 19. Проте вся 
його діяльність була спрямована не на зміцнення цього режиму, а на 
розбудову Української автокефальної православної церкви. Отже, він не був 
ні «нацистським прислужником», ні «агентом гестапо», і переслідування та 
репресії, яких він зазнав з боку нацистів, зайвий раз це засвідчують. 
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