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ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ КІРОВОГРАДА У РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 

Подається опис результатів аналізу подій і явищ, пов’язаних із 

функціонуванням у Кіровограді у серпні 1941 – січні 1944 рр. православної 

церкви, на основі архівних документів та результатів досліджень інших авторів.  
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Напередодні німецько-радянської війни, упродовж 1920-1930-х років, 

більшовицька влада здійснювала масове гоніння на церкву, священників та 

віруючих. Але, всупереч репресіям та величезному тиску влади на населення, 

воно у своїй більшості залишалося віруючим. Із кінця літа 1941 року, коли під 

натиском гітлерівців Червона Армія, а з нею і радянські органи влади залишили 

область, релігійне життя в області розпочало поволі відроджуватися [8]. 

Релігійну політику окупаційної влади озвучив імперський комісар України 

Е. Кох, який заявив: «В Україні, точно як і в Німеччині, кожен може вірити по-

своєму. Нами допускається будь-яка релігія і церковний напрям, якщо вони 

лояльні до німецької адміністрації… Суперечки між церковними напрямами 

між собою, а саме щодо релігійних питань, нас не цікавлять» [6, с. 137-138]. 

Діяльність релігійних громад у роки окупації також регламентувалася так 

званими витягами   з «германського карного закону», зокрема п. 166 та п. 167, 

що надійшли до всіх районних управ Кіровоградщини. Пункт 166 цього закону 

передбачав покарання до 3-х років ув’язнення тих, «хто прилюдно різними 

словами осквернить Бога, чи прилюдно осквернить одну з християнських 

церков, або інше … релігійне об’єднання, або зробить це в церкві, чи в другому 

місці, призначеному для релігійних обрядів будь-яку оскверняюючу дію». Така 

ж кара застосовувалася і щодо тих, «хто дією, або загрозою, заперечить кому-

небудь зробити обряд Богослужіння… створенням галасу, чи безчинством 

припинить Богослужіння» [6, с. 138]. 

Швидко відроджувалася заборонена на початку 30-х років радянською 

владою Українська автокефальна православна церква (УАПЦ). Главою церкви 

влітку 1941 року стихійно визнавали Луцького єпископа Полікарпа 

(Сікорського). Одночасно кілька священиків та єпископів Російської 

Православної Церкви (РПЦ), які опинилися        в окупованій німцями Україні, 

на Обласному соборі єпископів у Почаївській Лаврі 18 серпня 1941 року 

ухвалили рішення про створення Української Автономної Православної Церкви 



 

 

(УАвПЦ) на чолі з єпископом Олексієм (Громадським) і оголосили про 

збереження молитовної єдності та «канонічної підлеглості» РПЦ на правах 

автономії. Отже, уже на початку окупації в Україні функціонували дві 

православні церкви, які часто перебували в конфлікті за паству і церковне 

майно. Німецька окупаційна влада,    як і радянське підпілля, усіма силами цей 

конфлікт поглиблювали й розпалювали, боячись можливого утворення єдиної 

помісної української православної церкви [7, с. 200].  

Боячись релігійного відродження майже так само сильно, як і 

відродження національного, гітлерівці вирішили від самого початку ослабити 

церкву внутрішнім протистоянням і контролювати її повне невтручання у 

політичні справи. Вже 2 липня 1941 року в своїй директиві щодо церковного 

життя в Україні шеф поліції безпеки та СД Г. Гайдрих вказував, що не потрібно 

обмежувати вплив церкви на населення, але слід контролювати, аби 

православна церква не втручалася в політику і щоб вона в жодному разі не 

об'єдналася, керуючись рекомендаціями відомого нацистського офіцера, 

підполковника СС, доктора Томаса від 11 лютого 1941 року в справі Церкви в 

Україні: «Утворенню загальноукраїнської Автокефальної Церкви під проводом 

митрополита належить усілякими способами перешкоджати, оскільки у 

православному церковному розумінні автокефалія в самій суті завжди 

пов'язується з самостійним державництвом» [9]. 

Більша частина дослідників пов'язує виникнення УАПЦ формації 

1942 року з декретом митрополита Діонісія (настоятеля Автокефальної 

Православної церкви на польських землях, офіційно визнаної ще у 20-х роках 

Вселенським патріархом та всіма помісними православними церквами крім 

РПЦ) від 24 грудня 1941 року. У листі до єпископа Полікарпа митрополит 

Діонісій писав: «На просьбу православних Церковних Рад  Волині від 14 грудня 

ц.р., я постановив утворити Тимчасову Адміністратуру Нашої Св. 

Автокефальної Православної Церкви на визволених українських землях. 

Тимчасовим Адміністратором призначую Ваше Високопреосвященство і прошу 

Вас співпрацювати з Високопреосвященнішим Архієпископом Олександром. 

Про всі Ваші проекти й розпорядження прошу негайно мене сповіщати для 

надання їм остаточної канонічної санкції» [12]. Сьогодні стає зрозумілим, чому 

процеси легітимізації УАПЦ на канонічній основі в роки окупації не були 

завершені – у цьому, передусім, не були зацікавлені окупанти.  

Зустрічаються дослідження, автори яких дотримуються іншої точки зору 

на церковне життя того періоду. Ось один із таких прикладів: «Розуміючи, що 

величезною цілісною Росією буде важко керувати, німецький уряд, 

застосовуючи стародавній принцип римських імператорів «розділяй і 

володарюй», розпочав в Україні здійснювати політику націоналізації, 

спрямовану на розпалювання ненависті до всього російського, всього, що 

пов'язане з Москвою, і всіляке заохочення націоналізму: у всіх установах 

повинна була використовуватися лише українська мова, в школах вводилося 

навчання винятково українською мовою, вивчення російської літератури 

замінювалося українською. Тоді ж з'явилася і стала широко популяризуватися 



 

 

ідея: «Українська мова – до церкви» [6]. Визнаючи право кожного на власну 

думку, все ж таки не можу не зауважити на деякі історичні неточності у цій 

фразі. По-перше, політику націоналізації почали проводити в Україні не 

німецькі нацисти, а українські комуністи. Саме вони 1921 року зробили 

українську мову державною та обов’язковою для всіх установ Української 

Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР), включаючи заклади освіти і 

культури. Ось перші результати цих заходів: «У 1930 році чисельність шкіл з 

українською мовою навчання становила 85%, на українську мову було 

переведено 75% діловодства державних установ, українською мовою 

видавалося 90% газет і більше половини книжок і журналів» [11]. По-друге, 

саме комуністи, а не нацисти сприяли організації та проведенню в УСРР 

Першого Всеукраїнського Православного Церковного Собору в Києві 14–30 

жовтня 1921 року, де і було проголошено створення УАПЦ. І нарешті, 

комуністи навіть за часів жорсткого зросійщення і репресій з боку центральної 

влади СРСР, ніколи не називали Україну частиною Росії! 

У Кіровоградській області «більшість храмів у кінці 1941 – на початку 

1942 років перейшла до Автокефальної Православної Церкви, але декілька 

залишилися в Автономній православній церкві» [8]. 

Маючи за собою певне законодавче підґрунтя та всіляку підтримку 

місцевої влади, у Кіровоградській області, як і в інших регіонах України, 

масово відкривалися церкви та молитовні будинки. Першим у м. Кіровограді до 

свята Преображення Господнього (19 серпня) було відкрито Преображенський 

храм, для служби в якому німецькою адміністрацією запрошувалися 

священники. Проте, добре пам’ятаючи недавні репресії, вони не поспішали 

відгукнутися на це запрошення. Першим розпочати богослужіння погодився 

священик Даміан Стацюра, прихильник РПЦ. Наступним було поновлено 

функціонування Грецького собору (собору Володимирської ікони Божої 

Матері), який восени 1941 року перейшов під юрисдикцію української 

Автокефальної церкви, був переосвячений на честь Різдва Пресвятої 

Богородиці, до свята якої (21 вересня) його і було відкрито міською управою 

[6]. «На той час собор мав жалюгідний вигляд: подерті стіни, відсутність 

дзвонів та хрестів на банях. Настоятель собору Михаїл Хороший за бюджетні 

кошти міської управи та пожертви віруючих здійснив ремонт будівлі і всіх 

приміщень, відкрив на вул. Нижній Биківській (Пушкіна), 62 свічну майстерню, 

а у вербну неділю 29 березня 1942 року при великому напливі людей, відбулося 

урочисте встановлення хреста на дзвіницю собору» [6]. Пізніше на соборі 

з’явився й дзвін. 

Подією в церковному житті Єлисаветградської та Миколаївської єпархій 

стала діяльність відновленого хору Покровського храму м. Кіровограда. 

Хористи дивували прихожан чудовим літургійним співом, призабутим з 

довоєнних часів. Створив цей колектив регент Драганчук за підтримки 

настоятеля храму протоієрея Федора Храмова [5]. «Хор діяв і в 

Преображенському соборі м. Кіровограда. Вже після війни декого з хористів, 

священників та активних парафіян, як от Тетяну Авдієнко, Ірину Бойко, Федора 



 

 

Храмова та ін., звинуватять в антирадянській агітації та засудять на тривалі 

терміни ув’язнення в концтаборах. 

У 1941-1942 роках бракувало культових споруд, церковного начиння, 

богословської літератури – більшу частину цього знищили в 20-30-х роках. 

Однак дещо збереглося в населення, тож люди зносили до храмів хто що мав. 

Різко зросла кількість хрестин, а вінчання стали явищем поширеним та 

багатолюдним» [8]. 

Цікавим є факт створення дзвону для Покровського храму на Ковалівці. 

Кілька років тому, під час підняття на балки дзвону, який простояв на дзвіниці 

багато років, на його внутрішній частині було виявлено напис «Стараниями 

инженеров Ротаста и Воробьёва мастером Тютюшкиным отлит в сем году. 

1942». Як виявилося, ці люди працювали на заводі «Червона Зірка» і серед них 

був Фока Тютюшкін, родич відомого кіровоградського колекціонера-

краєзнавця Юрія Тютюшкіна [13]. Цей факт може свідчити про те, що 

відродження релігійного життя в роки окупації охопило різні верстви населення 

та стало справжнім явищем у житті громади.У роки окупації функціонувало 

Церковне єпархіальне управління при єпископі Єлисаветградському та 

Миколаївському. Новопризначеним єпископом з 19 травня 1942 року став 

Михаїл (Хороший), керувати справами церковного управління доручили 

протоієрею Миколі Гагалію [4]. 

До 1930 року єпископ Михаїл (Хороший) – настоятель кафедрального 

Собору Різдва Богородиці в Черкасах, потім – голова Черкаської Окружної 

Ради УАПЦ. У 1930 році засуджений до 8 років ув’язнення. У 1937 році 

звільнений. Війна його застала в Кіровограді. Організував і очолив Вище 

Церковне Управління Кіровоградщини, став настоятелем парафій УАПЦ в 

Кіровограді. З 1945 року – в еміграції. Помер в Торонто (Канада) 1977 року [7]. 

У протоієрея Миколи Гагалія доля була трагічною – у 1944 році за вироком 

радянського військового трибуналу його було розстріляно «за націоналістичну 

діяльність» [17]. З єпископом Михаїлом пов’язана активізація релігійного 

життя також на територіях, віддалених від Кіровограда, зокрема в 

Дніпропетровську, Кривому Розі. Для них, а також для сусідніх територій 

сучасної Черкащини та безпосередньо для Кіровоградщини, єпископ Михаїл 

висвячував священників, призначав благочинних. 31 травня 1942 року він 

відправив урочисту службу з нагоди 130-річчя спорудження Грецької церкви 

[1, с. 326]. 

У середині 1943 року єпископа Михаїла (Хорошого) змінив єпископ 

Володимир (Малець), який опікувався справами УАПЦ в області майже до 

приходу Червоної Армії.  Єпископ Володимир (Малець) з 1945 року перебував 

в еміграції. Життєвий шлях завершив у 1967 році [8]. 

Головною метою політики окупантів було намагання завоювати певний 

авторитет серед місцевого населення та мати на нього великий вплив 

релігійними засобами. Освячення церков, на які прибували чини як німецької, 

так і української влади, мали певні пропагандистські завдання: на фоні 

довоєнного більшовицького руйнування церков, майже поголовного 



 

 

винищення ними священнослужителів, переслідування віруючих, ці 

урочистості повинні були засвідчити про «нові, вільні порядки», які нібито 

настали з приходом гітлерівців. У 1942 році в області поширили «Подяку за 

визволення» єпископа Михаїла. Єпископ особисто відвідав Генеральний 

комісаріат і висловив свою подяку в таких словах: «В день визволення міста і 

церкви Кіровоградщини від панування безвірників вітаю Вас від імені всіх 

віруючих і духівництва Української Автокефальної Ортодоксальної церкви. Ми 

просимо Вас передати великому Фюреру німецького народу Адольфу Гітлерові 

нашу глибоку щиру подяку» [8]. 

Слід зауважити, що «вважати діяльність релігійних громад у роки 

окупації вільною і незалежною підстав немає, оскільки церковне життя значно 

регламентувалося німецькою окупаційною владою. Найбільше це стосувалося 

православних віруючих як найчисельнішої релігійної громади області. 

Окупанти, хоча й існувало Церковне єпархіальне управління, постійно 

втручалися в релігійне життя. На свій розсуд окупаційна влада встановлювала 

тривалість церковних свят, як правило, скорочуючи їхню тривалість або 

переносячи в часі, переслідуючи таку мету, як небажання відривати населення 

від праці. Діяльність священнослужителів була поставлена під контроль 

районних управ та гебітскомісаріатів, без згоди яких духівник не мав права 

приступити до здійснення служб, а громада – відкрити нову парафію. 

Окупаційна влада примушувала священників відверто агітувати населення 

добровільно їхати на роботу до Німеччини, не дозволила викладання в 

початкових школах Закону Божого» [8].  

Між двома православними церквами в Україні існували суперечності 

стосовно мови богослужінь (української чи церковнослов’янської) та деяких 

інших питань. Із метою їх подолання і створення єдиної помісної церкви 4 

жовтня 1942 року Синод УАвПЦ ухвалив рішення про об'єднання з УАПЦ. 8 

жовтня того ж року в Почаєвській лаврі глава автономістів архієпископ Олексій 

(Громадський) та представники автокефалістів архієпископ Никанор і єпископ 

Мстислав підписали Акт про об'єднання обох церков [14]. Але проти Акту 

негайно виступили деякі єпископи-москвофіли Автономної Церкви. Під їхнім 

тиском, а також під тиском німецької влади, якій об'єднання було політично 

невигідним, митрополит Олексій відкликав свій підпис. Невдовзі він 

опублікував звернення, де почаївську угоду трактував лише як спробу 

з’ясувати ставлення духовенства до ідеї об’єднання, як проект поєднавчої 

комісії, який ще мусив затвердити Собор єпископів [12]. Гітлерівці розгорнули 

репресії проти церковних ієрархів, священників та особливо активних вірян. На 

початку 1943 року окупанти заборонили церковним діячам здійснювати будь-

які внутрішньоцерковні зміни без згоди німецької адміністрації. Священників і 

єпископів змусили відмовитися від ідеї створення помісної церкви, їх 

зобов'язували зачитувати у храмах усі постанови та акти німецької 

адміністрації, відправляти богослужіння за перемогу німецької зброї тощо. Під 

тиском окупаційної влади було закрито половину приходів УАПЦ [7]. 

Із наближенням фронту єпископат УАПЦ вирушив на Захід. Ієрархи 



 

 

УАПЦ покидали Україну з тяжким серцем і неминучими докорами сумління. 

Але евакуюватися вони мусили неодмінно, бо німці не залишили їм вибору. 

Крім того, було зрозуміло, що з поверненням радянської влади на всіх цих 

єпископів чекала смерть. Усі єпископи УАПЦ виїхали на Захід, крім 

митрополита Xaрківського Феофіла Булдовського, який невдовзі помер. У 

серпні 1944 року на українських землях не залишилося українських 

православних єпископів, а всі православні священики та вірні опинилися під 

владою Московської Патріархії. Рушили на Захід і єпископи Автономної 

Церкви, підлеглі Московській Патріархії, не будучи впевненими, що вона 

зможе захистити їх від репресій з боку радянської влади [9]. 

У роки німецької окупації в області відновили свою діяльність релігійні 

громади протестантського спрямування. 14 червня 1943 року віруючі 

Євангельських баптистських церков провели в Кіровограді свою конференцію 

[8]. 

Наступаючи, червона армія використовувала храми та дзвіниці як зручні 

цілі та орієнтири, а німці, що оборонялися, як вогневі точки. Це призвело до 

руйнування кількох будівель храмів області, серед яких так і не відкритий в 

роки окупації Успенський собор. Його будівля частково постраждала від 

снарядів і бомб. Завершила ж його руйнування радянська влада в кінці 1940-х 

років. 

Сьогодні можна по-різному оцінювати події періоду окупації. Дехто 

називає священників православних церков колаборантами, дехто, навпаки, 

підкреслює їхню велику роль у справі духовного відродження українського 

народу. Втім, відомі численні факти відмови священників обох конфесій 

співпрацювати з окупантами, видавати таємницю сповіді, прославляти Гітлера 

тощо. У будь-якому разі ця майже не вивчена сторінка вітчизняної історії 

потребує подальших досліджень – максимально об’єктивних і неупереджених. 

 

Довідка, підписана М. Гагалієм, 1942 (із фондів ДАКО [3]) 



 

 

 

Митрополит Полікарп  
(Сікорський Петро Дмитрович) (1875–1953), 
єпископ Луцький, митрополит Української 

Автокефальної православної церкви  
в юрисдикції Польської помісної  

православної церкви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Митрополит Олексій  
(Громадський Олександр Якубович)  

(1882–1943), глава Української автономної 
православної церкви в юрисдикції 

Московського патріархату, митрополит 
Волинський і Житомирський, екзарх України 

(з 25 листопада 1941 року). 

     

 Архієпископ Михаїл (Хороший). 

Фото 1946 р., м. Торонто (Канада). 

Єпископ Михаїл (Хороший). 

Фото 1942 р., м. Кіровоград. 
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Український голос. – 1941. – № 15 (жовтень). – С. 4 [15] 
 

 

Микола Гагалій. 

Фото 30-х років.  
Із фондів ДАКО. 

 

Протоієрей Микола Гагалій,  
настоятель собору Свято-Різдва Пресвятої 

Богородиці, 1943. Із фондів ДАКО. 
 



 

 

 

Український голос. – 1941. – № 22. – С. 2 [15]. 



 

 

  

Український голос. – 1941. – № 23. – С. 3 [15] 



 

 

 

Український голос. – 1941. – № 24 (19 листопада). – С. 3 [15] 



 

 

 

Український голос. – 1941. – № 25 (22 листопада). – С. 3 [15] 



 

 

 

Українські вісті. – 1942. – № 17 (28 лютого). – С. 3 [15] 

 



 

 

 

Український голос. – 1941. – № 11 (4 жовтня). – С. 4 [15] 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернення збережених святинь до храму, 1941 [8] 



 

 

 

Відбудова сільського храму, який за радянської влади був пристосований  

під кінотеатр, 1941 [16] 

 
Місця розташування храмів на сучасній мапі.  

Замість Успенського собору з 1954 р. – обком КПУ, з 1991 р. – міськвиконком.  
 



 

 

 

Успенський собор, 1941. Вигляд із перехрестя вулиць Великої та  

Нижньо-Донської (Тімірязєва) [18]. 

 
Спасо-Преображенський собор, 1941.  

Вигляд з перехрестя вулиць Преображенської та Пашутінської [19]. 
 



 

 

 

Тимчасовий дзвін біля Спасо-Преображенського собору, серпень 1941 (із колекції «Воєнний 

альбом» [2]). 

 

Храм Покрови Пресвятої Богородиці, 1942. Вигляд з боку Ковалівського парку.З архіву 

Рейберт.інфо [10]. 
 



 

 

 
 

Дзвін, відлитий Ф.Тютюшкіним у 1942 році на заводі «Червона Зірка». Поряд із дзвоном – 
Ю.Тютюшкін (фото з газ. «Украина-Центр» [13]). 

 

 

Грецька церква – собор Володимирської ікони Божої Матері (з вересня 1941 року – 

собор Свято-Різдва Пресвятої Богородиці), 1941. Із архіву Рейберт.інфо [10]. 



 

 

 

Хрещення дитини у соборі Свято-Різдва Пресвятої Богородиці, вересень 1941 року [10]  

 

 

Хіротонія отца Сергія Мельника в соборі Свято-Різдва Пресвятої Богородиці,  

1 серпня 1943 року (з фондів ДАКО). 

 



 

 

 
Хіротонія отца Сергія Мельника в соборі Свято-Різдва Пресвятої Богородиці,  

1 серпня 1943 року (з фондів ДАКО). 
 

 
Хіротонія отця Сергія Мельника в соборі Свято-Різдва Пресвятої Богородиці,  

1 серпня 1943 року (з фондів ДАКО). 



 

 

 
 

Хіротонія отця Сергія Мельника в соборі Свято-Різдва Пресвятої Богородиці,  
1 серпня 1943 року (з фондів ДАКО). 

 

 
 

Хіротонія отця Сергія Мельника в соборі Свято-Різдва Пресвятої Богородиці,  
1 серпня 1943 року (з фондів ДАКО). 

 



 

 

 
 

Священики та парафіяни собору Свято-Різдва Пресвятої Богородиці, 1943 (із фондів ДАКО). 
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