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ПЕРЕДМОВА
Дослідження ролі та місця релігійного чинника етнополітичних процесів Галичини як одного з історичних регіонів України
становить продовження авторського проекту з аналізу етноконфесійних та етнополітичних особливостей регіонів сучасної України,
початок якому покладено вивченням українського Донбасу1.
Історична Галичина, до складу якої входять у нинішніх
адміністративних межах Львівська, Івано-Франківська і частина
Тернопільської областей, як жодний інший регіон в Україні,
оповита україноцентричними легендами та міфами – політичними,
релігійними, етнокультурними: від “Золотого віку українців за часів цісаря Франца Йосифа I” до “українського П’ємонту”, від
української ірреденти, “соборності” і омріяної “злуки з Великою
Україною” до “галицького сепаратизму” тощо. Тим цікавішим для
дослідника видається завдання розглянути поширені міфологеми,
з’ясувати причини їх постання, модифікації та, відповідно,
здійснити їхню деконструкцію, з’ясувати процес формування й
закорінення галицького україноцентризму, виявів у вчора й сьогодні. Не менш цікавим уявляється, змінивши перспективу, вийти
за межі домінуючого й самоочевидного нинішнього україноцентризму й поглянути на поліетнічне та багаторелігійне минуле
регіону, яке багатьма фантомними “болями” відлунює у сучасних
галицьких реаліях. А відтак і на об’єктивно розмаїте і багатовимірне, поліфонічне, з точки зору представництва в сучасній
Галичині релігійних організацій та етнічних спільнот, сьогодення.
Викликом для дослідника регіону – з його вкрай насиченим і
неоднозначним проблемним полем, де до сьогодні у суперечках
ламають списи дослідники історичної пам’яті, різноманітних
націоналізмів, етнорелігійних, націє- і державотворчих процесів
тощо, – будуть і спроби дати прогностичні оцінки основних
напрямів і тенденцій розвитку регіону на майбутнє.
Див.: Войналович В., Кочан Н. Релігійний чинник етнополітичних
процесів на Донбасі: історія і сучасність. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН
України, 2014. 304 с.
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Хронологічно дослідження охоплює період від закінчення
Другої світової війни в СРСР до реалій сьогодення в незалежній
Українській державі. Історичне минуле регіону справило вагомий
вплив на формування його ідентичності та явно відчувається у
сьогоднішніх регіональних суспільно-політичних дискурсах (в
теорії і на практиці), що й зумовило необхідність подання стислої
характеристики найважливіших віх історичного минулого Галичини. Без таких історичних екскурсів важко збагнути логіку перебігу
подій у краї, боротьбу/співіснування ідей, релігій, а також етнічних та релігійних спільнот упродовж досліджуваного періоду.
Хронологічні рамки дослідження не передбачають аналізу
церковно-політичних подій, пов’язаних із легітимацією та виникненням на зламі 2018–2019 рр. автокефальної Православної
церкви України. Проте очевидно, що постання нової української
незалежної православної церкви з врегульованим статусом неодмінно впливатиме на суспільно-політичні та релігійно-політичні (а
також безпосередньо міжцерковні) процеси в Галичині. Поза
сумнівами, що попри домінування в регіоні Греко-католицької
церкви такі процеси не оминуть і цю міцно закорінену у традиціях
українського населення краю церковну структуру.
Автори дослідження ставили перед собою такі актуальні до
розв’язання завдання:
– проаналізувати характер, зміст та еволюцію партійнодержавної політики щодо релігії та релігійних інституцій у СРСР
повоєнної доби, специфіку її української версії на різних етапах
реалізації, приділяючи особливу увагу Галицькому регіону;
– з’ясувати особливості етноконфесійних трансформацій у
Галичині в умовах сталінського “лібералізованого” курсу в релігійній
сфері (друга половина 1940-х – початок 1950-х рр.);
– виявити специфіку та наслідки політики атеїстичної індоктринації для етноконфесійного комплексу (як релігійних інституцій, так і неінституційованої релігійності) Галичини на етапі
хрущовської антирелігійної кампанії (кінець 1950-х – перша половина 1960-х рр.);
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– обґрунтувати основні джерела галицького регіонального
потенціалу опору радянській релігійній політиці, його особливу
роль у формуванні та зміцненні духовної опозиції існуючому
режиму в релігійному відродженні в Україні 1970–1980-х рр.;
– дослідити конфесійні моделі радянської релігійної
політики, форми і методи їх реалізації щодо основних суб’єктів
етноконфесійного простору Галичини (православних, грекокатоликів, римо-католиків, іудеїв, пізніх протестантів);
– з’ясувати етноконфесійну та релігійно-політичну специфіку сьогоднішньої Галичини з виокремленням у процесі дослідження
як суто регіональних її аспектів, так і таких, що є спільними для
суспільно-політичного простору України в цілому. Виявити
модифікації загальноукраїнських тенденцій на регіональному
ґрунті;
– проаналізувати регіональний комплекс етноміноритарних
спільнот, включно з його етнорелігійною складовою, окреслити
специфіку цього комплексу та тенденції розвитку. З’ясувати проблемні місця у цій сфері з точки зору етнополітичного менеджменту
та гармонізації державно-церковних відносин, захисту національних
інтересів Української держави, розвитку двосторонніх міждержавних
відносин на основі норм міжнародного права;
– дослідити тенденції розвитку основних гравців релігійнополітичного поля – УГКЦ, РКЦ, УПЦ (Московський патріархат),
УПЦ КП та УАПЦ, характер відносин між ними, а також фактори,
що визначають характер міжцерковних відносин;
– проаналізувати специфіку відносин між регіональним
політичним класом та церковним істеблішментом, з’ясувати
чинники відтворення високого, порівняно з іншими регіонами країни,
рівня клерикалізації суспільно-політичного простору Галичини.
Розв’язання поставлених завдань зумовило проблемно-хронологічну структуру дослідження. У розділах з I по III, що охоплюють
радянський період від закінчення Другої світової війни і до краху
СРСР, увага зосереджена на особливостях радянської партійнодержавної політики в Україні і, насамперед, в Галичині як регіоні
з найвищою релігійністю населення не лише в УРСР, але
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Радянському Союзі як такому; особливостях релігійного життя
регіону в умовах насильницької ліквідації УГКЦ, переслідувань
низки етнорелігійних меншин, політики державного атеїзму,
радянізації та русифікації; чинниках, що підтримували релігійне
життя та опозицію радянському режиму в регіоні за умов
переслідувань з боку влади. У розділі IV увага приділена дослідженню етнополітичних та етнорелігійних процесів у регіоні в
незалежній Україні. Дослідження фокусується, насамперед, на
сучасних етнополітичних та релігійно-політичних процесах, коли
основні проблемні поля і напрями розвитку етнорелігій та
міноритарних етнорелігійних спільнот регіону набули того рівня
завершеності й усталеності, що дозволяють робити узагальнення
та прогностичні оцінки.
***
Досвід політики радянського режиму в релігійно-церковній
сфері переконливо засвідчує, що на різних етапах її реалізації, як і
в різних регіонах, вона мала свої особливості і зумовлювалася не
лише характером державного курсу щодо релігії та церкви, а й
успадкованими ним наслідками попередніх років.
Здійснені радянською державою жорсткі антирелігійні заходи
1920 – 1930 рр. завдали церкві, релігійним організаціям особливо
нищівного удару. Колективізація, розселянення громадян країни,
знищення неодержавлених острівців на її теренах, розв’язання
війни режиму проти народу під гаслом загострення класової
боротьби мірою побудови соціалізму супроводжувалися оголошенням релігійних організацій єдиними легально діючими носіями ворожої ідеології й ворожими осередками2. Скерованість на
знищення українського сільгоспвиробника як головної соціальної
бази спротиву радянській політиці, розв’язання війни проти
українського селянства й знищення голодом та репресіями мільйонів людей поєднувалося з ліквідацією “церковної петлюрівщини”,
тобто Української автокефальної православної церкви та інших
2 Культурне будівництво в Українській РСР: збірник документів. Т. 1. Київ,
1959. С. 393.
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православних незалежницьких церковних утворень і рухів. “На
початок Другої світової війни, – пише професор Е. Суттнер, – на
всій території Радянського Союзу відкрите церковне життя
практично завмерло”3.
Зі встановленням у 1939 р. радянської влади на західноукраїнських землях, насамперед по завершенні Другої світової війни,
релігійне поле Галичини зазнало суттєвих інституціалізаційноконфесійних трансформацій. Спланована у Москві державноцерковна політика щодо Західної України, включно з Галичиною,
мала на меті залучити православний церковний ресурс, майже повністю знищений карально-репресивною системою сталінського
режиму у радянській Україні, до поширення юрисдикції Московської патріархії на всю територію регіону, зміни канонічноюрисдикційного статусу українського православ’я (виведення
його з-під канонічної юрисдикції Варшавського митрополита,
предстоятеля Польської автокефальної православної церкви) і по
змозі – підпорядкування Греко-католицької церкви відтвореному
з дозволу Й. Сталіна у 1943 р. православному Московському
патріархату .
ГКЦ напередодні першої радянської окупації Західної
України у 1939 р., здійсненої під гаслом “визволення від польського капіталізму” та “возз’єднання українських земель”, інтенсивно
розвивалася й активно діяла в різних галузях громадського й
культурного життя краю, сприяла формуванню українських економічних структур, вихованню національних кадрів, проводила значну
доброчинну діяльність. На теренах Галичини й Закарпаття вона
налічувала 5 дієцезій, 2 апостольські адміністратури й візитатури,
яких обслуговували митрополит і 10 єпископів. В одній академії
та 5 духовних семінаріях 540 студентів здобували богословську
освіту. Духовну та виховну роботу із задоволення релігійних
потреб близько 4 200 000 віруючих у 3040 парафіях при 4440
церквах і каплицях здійснювали 2950 священиків. У 127
монастирях і монастирських будинках перебувало 520 ієромонахів
3 Суттнер Е. Християнство на початку III тисячоліття. Історичний досвід та
еклезіологічні перспективи. Львів: Свічадо, 2001. С. 89.

12 Передмова

та 1090 черниць. Під опікою Церкви перебувало на той час близько
10300 народних та 56 середніх і фахових шкіл, 35 видавництв
літератури наукового й популярно-релігійного характеру. 40 католицьких харитативних і допомогових організацій, сотні місцевих
братств і товариств об’єднували десятки тисяч членів, що вели
активне релігійне життя4.
З приходом до краю у вересні 1939 р. радянських військ, налагодженням партійних структур та цивільної адміністрації діяльність церковних інституцій фактично була паралізована. Насильницька перебудова всього господарського й соціального устрою
новоокупованих земель, націоналізація та колективізація завдали
Церкві значних матеріальних збитків. Відлучення її від шкільної
справи, позбавлення духовних осіб громадянських прав, закриття
семінарій і церковних видавництв супроводжувалися численними
арештами священиків і монахів, допитами з примусом віровідступництва, засланням їх у далекі концентраційні табори та розстрілами без суду й слідства. Значна частина кліриків, благословенних виконувати священний обов’язок, залишали оселі й відправлялися разом з масами віруючих, депортованих углиб країни.
Водночас, з метою поширення сфер впливу російського православ’я на терени Галичини, а насамперед підпорядкування своїй владі
потужного греко-католицького анклаву, вже в 1940 р. Москва
санкціонувала створення, по суті, штучної Тернопільсько-Галицької
православної єпархії5 у юрисдикції Московської патріархії та
висвячення на Львівського єпископа архімандрита Почаївської
лаври Пантелеймона (Рудика).
З початком Другої світової війни та окупацією України докорінно
змінилася і релігійна ситуація. Пов’язано це було, по-перше, з
посиленням тяжіння населення до релігії та церкви, викликаного
війною, розрухою, стражданнями, втратою рідних і близьких на
Войналович В. А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних
інституцій в Україні 1940–1960-х років: політологічний дискурс. Київ: Світогляд,
2005. С. 340.
5
На той час на підрадянській частині Галичини (у межах Львівської,
Станіславської, Дрогобицької і Тернопільської областей) функціонувало лише
дев’ять православних парафій.
4
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фронті; по-друге – зі сприянням окупаційної влади відкриттю храмів
та відновленню релігійно-церковного життя на окупованих територіях; по-третє – з послабленням впливу Москви на усі сфери
суспільного життя окупованих територій, у тому числі й релігійноцерковну. Втім, легалізуючи діяльність релігійних громад, окупаційна
влада турбувалася не стільки про задоволення релігійних потреб місцевого населення, скільки про реалізацію своїх далекосяжних намірів.
Вивчення соціальних та духовних аспектів життєдіяльності
радянського суспільства у період Другої світової війни, зокрема
особливостей релігійної ситуації на українських землях під час
окупації, в останні роки набуло статусу одного з провідних і
перспективних напрямів наукових студій. Більшість дослідників
дотримується думки, що поступки окупаційної адміністрації у
питаннях віри та релігійних відправ на тлі тотального геноциду,
масового знищення євреїв і ромів, нещадного пограбування
природних багатств, безоглядної експлуатації людських ресурсів
швидше сприймалися українським соціумом як маневр, покликаний забезпечити лояльність місцевих мешканців6.
Дійсно, окупанти та їхні спецслужби цілеспрямовано впливали на конфесійну ситуацію в Україні виключно з метою
досягнення своїх воєнно-політичних цілей. Політика нацистського
окупаційного режиму, загалом ворожого до християнства, до “церковного питання”, мала свої регіональні особливості й визначалася, за
висновком Н. Стоколос, такими пріоритетами: підтримка розвитку
мінімального релігійного життя як необхідного чинника
викорінення радянсько-більшовицької ментальності в населення
східних регіонів України; недопущення створення єдиної помісної
Української автокефальної православної церкви; протидія будьякому зближенню й можливому об’єднанню на західних теренах
православних і греко-католиків; сприяння дробленню релігійноцерковного життя в Україні на окремі течії; зовнішнє й внутрішнє
руйнування традиційних церковних структур з метою запобігання
Вєдєнєєв Д. В., Лисенко О.Є. Релігійні конфесії України як об’єкт
оперативної розробки німецьких і радянських спецслужб (1943–1945 рр.).
Український історич. журнал. 2012. №4. С. 108.
6
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консолідації їхніх лідерів; заборона влаштування єдиної централізованої мережі церковних православних організацій на Сході України;
максимальне їхнє використання для сприяння німецькій
адміністрації на всіх окупованих територіях; встановлення
ефективного контролю за діяльністю всіх конфесій7.
Драматизм ситуації полягав насамперед у тому, що конструкторами нацистської конфесійної політики на українських теренах,
зважаючи на досить стійкі і доволі консервативні тут православні
традиції, було обрано тактику руйнівної для єдності українського
православ’я конфронтації між Українською автокефальною православною церквою (адміністратор – митрополит Полікарп (Сікорський),
яка перебувала у канонічному зв’язку з Автокефальною православною
церквою Польщі, та Автономною православною церквою на чолі з
митрополитом Олексієм (Громадським), яка залишалася в канонічному підпорядкуванні Московській патріархії. Внутрішня боротьба
між названими ієрархами й очолюваними ними центрами за владу над
архієреями та парафіями точилася не лише в Західній, а й в усій
окупованій Україні, що негативно позначалося на відновлювальних
процесах українського православного простору.
Остерігаючись об’єднавчих процесів у релігійно-церковному
середовищі, окупаційний режим підтримував протистояння між
православними, між православними і греко-католиками, віруючими інших конфесій. Нацистські спецслужби активно вдавалися
до насаджування різноманітних сект через підготовлених у
Німеччині “проповідників”, інспірування виникнення штучних
псевдорелігійних течій із заданими антихристиянськими та ксенофобськими властивостями на зразок впроваджуваного “українського язичництва” тощо.
Слід вказати й на те, що за відсутності злагоди у релігійноцерковному житті ієрархи, священнослужителі та рядові віруючі
були втягнуті не тільки в міжцерковне, а й у політичне протистояння між силами, що боролися проти більшовизму за незалежність Української держави, й тими, хто залишався на позиціях
неподільності СРСР та відданості радянській владі.
7 Стоколос Н. Г. Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (XIV – перша
половина ХХ ст.). Рівне: РІС КСУ–ППФ “Ліста-М”, 2003. С. 399.
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З відступом радянських військ у червні 1941 р. та встановленням
на теренах західноукраїнських земель німецького окупаційного
режиму настав час нових суворих випробувань і для Грекокатолицької церкви. Мабуть, сьогодні поки що неможливо дати
повну й об’єктивну оцінку позиції ієрархів Церкви в ставленні до
блюстителів “нового порядку” та їхньої політики. Відповідь на це
питання потребує зважених підходів до аналізу та зіставлення
відомих фактів і подій, неупередженого дослідження наявних та
пошуку нових архівних матеріалів і документальних свідчень.
Проте не може витримати критики відверто тенденційна оцінка
ГКЦ як вірної служниці німецького фашизму, що роками панувала в
радянській офіційній історіографії. Вітання приходу німецьких
військ до Львова, вдячну телеграму Адольфу Гітлеру, низку інших
подібних акцій греко-католицької ієрархії, на наше переко-нання,
не слід пояснювати лише усвідомленням німецького вермахту як
визволителя з-під більшовицького поневолення. Навіть
враховуючи досить сильні антирадянські настрої серед віруючих і
священицького складу Церкви, все ж маємо підстави припустити,
що в основі тих акцій лежали більш глибинні й принципові
мотиви. Завдання збереження її організаційної структури,
забезпечення за нею ролі духовного провідника й захисника
народу були переважаючими в планах керівництва Церкви з
унормування її відносин із новою владою. Їхня реалізація за
принципово нових умов вимагала досягнення компромісів і
певних поступок. Очевидно, що саме таким чином владикам ГКЦ
вдалося домогтися дозволу окупаційної влади на відкриття
Богословської академії, духовних семінарій, відновлення випуску
квартальника “Богослов’я”.
Значних змін у роки німецької окупації зазнала структура
Греко-католицької церкви. Греко-католицька митрополія на той
час складалася з трьох єпархій. Львівську архієпархію очолював
А. Шептицький (одночасно він був і митрополитом Галицької
церковної провінції), єпархію Перемиську – єпископ Й. Коциловський, а Станіславську – єпископ Г. Хомишин. Церковним життям
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на Лемківщині та Волині керували апостольські візитатори
А. Малиновський і М. Чарнецький.
Становище ГКЦ після приєднання 1 серпня 1941 р. Галичини
як окремого дистрикту до польського Генерального губернаторства (Distrikt Galizien) ускладнилося штучним поділом території,
на якій вона діяла, а отже, й розривом усталених зв’язків.
Спостерігаючи загрозу самим підвалинам українського
християнського суспільства, ієрархи ГКЦ робили все, щоб Церква
не припиняла виконувати свій духовний обов’язок перед народом,
була спроможна адаптуватися структурно й обрядово до нових
умов. Проте весь подальший хід подій остаточно переконав церковне керівництво в безпідставності його сподівань на повну
відбудову релігійного життя.
Досить нетривке й коротке в часі “мирне” співіснування окупаційного режиму з ГКЦ активно поступалося місцем періоду
загострення відносин та конфронтації. Масові розстріли мирного
населення, грабування та насильницьке вивезення його до Німеччини, що позначили панування фашистів в Україні, викликали
рішучий осуд греко-католицьких владик. Засудження злочинів
нацизму, протест проти гітлерівського геноциду знаходимо в низці
пастирських листів та послань митрополита Андрея Шептицького.
У листі ж до Папи Римського Пія ХII від 31 серпня 1942 р. він
зазначав: “Після звільнення німецькою армією з-під більшовицького ярма ми відчули певну полегшу, яка, однак, не тривала
довше, ніж один чи два місяці. Поступово уряд впровадив
направду незрозумілий режим терору і корупцій, який з дня на
день стає чим раз тяжчим і нестерпним. Нині весь край згідний
щодо того, що німецька влада є злою, майже диявольською, і то в
набагато більшому ступені, ніж більшовицька влада”8.
Зміну настроїв митрополита Андрея в ставленні до ідеології
нацизму та практики німецького окупаційного режиму помітили й
радянські спецслужби. Аналізуючи становище Греко-католицької
церкви та діяльність її духовенства за часів фашистської окупації,
начальник управління НКДБ по Львівській області полковник
8

Українська Греко-Католицька Церква. Львів: “Логос”, 1992. С. 35.
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К.Волошенко у доповідній записці на ім’я наркома держбезпеки
України С. Савченка від 16 вересня 1944 р. констатував: “Аналіз
всіх наявних у 2-му відділі агентурних і офіційних даних свідчить,
що на середину 1942 року ставлення Шептицького до німців
почало поступово змінюватися і дух германофільства на 1943 р.
сходить нанівець. Послання Шептицького, що мали на початку
окупації профашистське, лакейське спрямування, на кінець 1942
року починають набирати лише антирадянського націоналістичного змісту, закликаючи українське населення до єдності та
збереження внутрішнього спокою”9.
Не будемо вдаватися до детального аналізу висновку, сформульованого за допомогою широко вживаних у лексиконі спецслужб
епітетів та порівнянь. Увагу читача звернемо лише на те, що в ньому
досить чітко виписано два “злочини”, які згодом будуть інкриміновані ГКЦ: “активна зрадницька і підсобницька діяльність на користь
німецьких окупантів” та “поширення націоналістичних ідей”.
Досить складний і тернистий шлях пройшли на теренах України
за часів існування різних державних утворень згромадження римокатолицького культу. Особливо трагічним для римо-католиків
України став період 1930-х рр. Насильно здійснювана
колективізація села, в неуспіхах якої звинувачувалося й католицьке
духовенство, мала своїми наслідками масові арешти, тривалі
терміни ув’язнення, депортації польського та німецького
населення, закриття переважної більшості діючих костьолів.
Остаточно ліквідувавши організаційні структури РКЦ, влада поставила крапку в справі нищення Церкви як суспільної інституції.
Прилучення до СРСР восени 1939 р. західноукраїнських
земель з їх численним римо-католицьким кліром і паствою знову
актуалізувало антикатолицьку політику радянської адміністрації.
Не маючи особливих ілюзій щодо ставлення нової влади до
Церкви, багато католицьких священиків, за ними і вірних римокатоликів виїхало до окупованої вже на той час Польщі. Десятки
Митрополит Андрей Шептицький у документах радянських органів
державної безпеки (1939 – 1944 рр.). Київ: Українська Видавнича Спілка, 2005.
С. 322–323.
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тисяч поляків Галичини й Волині були виселені в східні регіони
СРСР після вересня 1939 р.10
З початком агресії фашистської Німеччини проти СРСР у
червні 1941 р. і встановленням в Україні тимчасового окупаційного режиму з’явилися надії на певне поліпшення становища
Римо-католицької церкви. Уряди країн “осі” цілком влаштовувала
політична орієнтація Апостольської столиці. Католицькі часописи
всіляко намагалися переконати громадськість у тому, що Німеччина, Італія та їхні союзники виступили в обороні найвищих
християнських ідеалів і моралі. Ватиканські кола вірили у близький
кінець більшовицького свавілля і, природно, сподівалися на
відродження християнського життя.
Перебіг подальших подій продемонстрував дещо інші наміри
окупаційної влади. Гітлерівці, всіляко стимулюючи поширення впливу
на маси православної церкви, водночас намагалися нізащо не
допустити єднання католицьких та греко-католицьких структур у
спільних діях на підтримку національно-визвольних рухів. Обидві
розглядалися німецькими ідеологами як потенційний конфліктогенний чинник міжконфесійних та міжетнічних протистоянь. Як
слушно зауважує О. Лисенко, “війна створила умови для ескалації
українсько-польських конфліктів у місцях спільного проживання.
Українські та польські націоналістичні угруповання користувалися підтримкою значної частини православного та грекокатолицького духовенства, з одного боку, і католицьких ксьондзів
– з іншого”11. Саме в межах згаданих планів визначалося ставлення
окупаційного режиму до римо-католицьких інституцій.
За умов загального поборювання віри та релігійних об’єднань,
протистояння й боротьба радянського режиму з юдаїзмом, який
ототожнювався з єврейським буржуазним націоналізмом і сіонізмом, мали свої особливі форми й наслідки.
Сергійчук В. Депортація поляків з України. Невідомі документи про
насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР
в Польщу в 1944 – 1946 роках. Київ: Українська Видавнича Спілка, 1999. С. 11.
11 Лисенко О .Є. Церковне життя в Україні. 1943 – 1946 рр. Київ: Інститут
історії України НАН України, 1998. С. 251.
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Діяльність юдейських релігійних громад за умов відсутності
будь-яких національних громадських об’єднань чи культурноосвітніх інституцій мала важливе значення для збереження історичних і духовних традицій єврейського народу, його консолідації та
етнічної самоорганізації. Не обмежуючися суто релігійною
сферою, юдейські громади реалізовували значні соціальні,
благодійницькі, культурницькі та виховні функції, всіляко опираючись утискам і переслідуванням владних структур. Осердям
релігійного, культурного й загалом суспільного життя єврейських
громад були синагоги з їх традиційною багатофункціональністю,
що визначалася інтересами й потребами громади.
Ставлення партійно-державних структур до юдаїзму упродовж
1920–1930 рр. було досить неоднозначним. Після жахливих
погромів і жертв у часи громадянської війни (втрати українського
єврейства досягли, за деякими підрахунками, 75 тисяч осіб)12 у
духовному світі єврейства почали домінувати секулярні тенденції.
Велике значення тут мав розпад ізоляційної системи, що
пригнічувала єврейське населення Російської імперії, отримана
можливість селитися й проживати в раніше заборонених для цього
великих містах, поширення змішаних шлюбів, зростання питомої
ваги євреїв серед робітників та службовців, у сфері землеробської
праці. Як справедливо зазначає В. Єленський, важливим секуляризуючим чинником, що справив украй складний і суперечливий
вплив на світогляд українського єврейства, стало вельми активне
втягнення євреїв у партійно-державний апарат, систему
економічних та фінансових органів, а також науку, культуру та
мистецтво13. На противагу культурному архетипові, що сформувався в лоні старозавітно-талмудичної традиції, активно розвивалася світська єврейська культура (процес ідишизації єврейського населення, створення національних районів, відкриття
культурно-освітніх закладів та єврейських шкіл). Водночас жорстко
викорінювалися традиційні осередки єврейського виховання та
навчання – хедери, талмуд-тори, приватні училища й гімназії.
Історія релігій в Україні: Навчальний посібник / Колодний А. М.,
Яроцький П. П., Лобовик Б. О. та ін. Київ: “Знання”, 1999. С. 430.
13 Єленський Віктор. Українська іудаїка. Людина і світ. 1991. № 6. С. 42.
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Виявляючи певну толерантність до конфесій національних
меншин, керівні партійні органи, водночас, надавали можливість
секціям нацменшостей у КП(б)У енергійно поборювати клерикальні
настрої в свідомості мас. Особливою завзятістю в проведенні
відповідної роботи відзначалися єврейські секції (євсекції). На
їхню думку, всі хоральні синагоги мали “буржуазний характер” і
підлягали негайній ліквідації, у зв’язку з чим особливого
поширення набули різного роду “викривальні” заходи щодо
синагог, духовних навчальних закладів, рабинів, меламедів –
учителів релігійних шкіл. Уже в першій половині 1920-х рр. закривалися всі єшиботи і хедери, вчителі й учні підлягали обов’язковій
реєстрації в єврейських секціях народної освіти. Організація гуртків
з вивчення Тори і Талмуда на приватних квартирах суворо заборонялося, а порушники притягувалися до кримінальної відповідальності. З 1924 р. впроваджувався тотальний контроль за діями громад,
діячів релігійних організацій і окремих громадян, спрямованих на
виконання заповідей юдаїзму. В органах влади і ОДПУ утворювалися
спеціальні комісії, інститут кураторства окремих синагог та
громадських єврейських організацій.
Поборювання юдейського культу та широко розгорнута антиєврейська пропаганда призводили, з одного боку, до дедалі
частіших вибухів антисемітизму, а з іншого – стали важливим
стимулом сіоністського руху, антиурядових виступів та масової
еміграції євреїв з Радянської України.
Наприкінці 1920-х рр., за умов пануючої ідеологічної псевдотеорії “загострення класової боротьби в перебігу побудови
соціалізму”, ставлення партійно-державної еліти до релігії та її
інституцій стало ще жорсткішим, поступово набираючи форм
репресивних заходів. Нищівному розгрому піддавалися осередки
юдаїзму, а в другій половині 1930-х рр. – світської єврейської культури та освіти, ліквідовувалися національні райони. Всі означені
акції призвели до втрати великого шару ашкеназійської культури,
яка існувала в східній частині європейського континенту.
Певне пожвавлення релігійного, як і загалом єврейського
життя в Україні, настало після приєднання до СРСР Західної
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України (1939 р.), Бессарабії та Північної Буковини (1940 р.).
Проте вже згодом, у процесі ліквідації тут усіх національних
інститутів, єврейські організації, навчальні й наукові установи
було оголошено буржуазно-націоналістичними та розпущено, а
тисячі “ненадійних елементів” з-поміж євреїв – громадських діячів, сіоністів, керівників культурно-освітніх організацій, релігійних діячів – заарештовано чи вислано до Сибіру та Казахстану.
До величезної трагедії європейського єврейства призвела Друга
світова війна. Єврейський народ вважався біологічно – не релігійно –
найголовнішим ворогом німецької нації, у фізичному існуванні якого
вбачалася загроза чистоті арійської раси. Винищення євреїв правило
за кінцеву мету націонал-соціалістичної держави.
Найбільш трагічним періодом для євреїв Західної України
стали 1942 – перша половина 1943 рр. За порівняно невеликий
проміжок часу нацисти, за активної участі “юденратів” – єврейських рад, які фактично стали складовою частиною гітлерівської
адміністрації на окупованих територіях, винищили ті вияви
єврейського національного й релігійного життя, які не встиг
зліквідувати сталінський режим на приєднаних західноукраїнських землях до війни. Майже повному розгромові піддано такі
визначні центри єврейської культури й релігії, як Львів і Чернівці.
В Галичині було знищено близько 98 відсотків євреїв, що залишалися там протягом гітлерівської окупації.
Надто складним об’єктом церковної політики за різних
державних утворень на етнічних українських теренах традиційно
поставали протестантські спільноти й об’єднання. У цьому контексті принципово важливим видається звернути увагу на те, що
протестантські спільноти в Україні під тиском зовнішнього
оточення сформувалися як корпорації, базовані на прямому
членстві, суворій дисципліні, позначені психологією винятковості,
несхожості, з претензією на єдину істинність обраного шляху; з
дієвим контролем громади над усіма сферами життєдіяльності
віруючих, критичною дистанцією щодо “світу”, наявністю яскраво
виражених ознак групової самосвідомості й пам’яті, спрямованістю на активну місіонерську працю. Описані характеристики
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притаманні для таких протестантських конфесій, як баптисти,
адвентисти сьомого дня, євангельські християни, християни віри
євангельської, християни євангельської віри та інші п’ятидесятницькі рухи.
Відповідають їм і Свідки Єгови. Хоча їхня належність до
протестантизму лишається дискутивним питанням, “генетично”
вони пов’язані з пізнім протестантизмом доволі щільно. З
іншого боку, режим підходив до них із тим самим політичним
інструментарієм, що й до перелічених релігійних спільнот, чия
належність до протестантської родини в дослідників сумнівів не
викликає.
Перші відомості про вчення пізньопротестантських конфесій
– адвентизму, п’ятидесятництва, Свідків Єгови проникали в
Галичину через друковану літературу, яку висилали українські
поселенці з Америки та Канади своїм родичам. Водночас самі
вихідці з України, які побували в США і стали там послідовниками
протестантського віровчення, повернувшись на рідну землю,
розгортали активну проповідницьку й організаційну діяльність зі
створення перших протестантських громад. Саме таким способом
на початок 1920-х рр. виникали перші згромадження баптистів,
адвентистів, п’ятидесятників, Свідків Єгови на Тернопільщині та
Львівщині. Як правило, організаційно і духовно вони були
пов’язані з відповідними релігійними інституціями, які діяли на
той час у Польщі.
На 1920–1925 рр. припадає поширення в Галичині українського баптизму. Місійна праця здійснювалася проповідниками,
які здобували відповідну освіту у духовній семінарії м. Лодзя
(Польща). У 1925 р. у с. Забір’я Рава-Руського повіту (нині –
Нестерівський район Львівської області) відбувся перший з’їзд
українських баптистів Галичини за участі представників Львівщини, Підкарпаття, Тернопільщини та інших місць.
Становище українських євангельських віруючих у Галичині
істотно відрізнялося від того, у якому перебували їх одновірці на
підрадянській території та на Буковині. Переслідування євангельських віруючих радянською владою розпочалося ще до їх

Релігійний чинник етнополітичних процесів у Галичині…

23

офіційних утисків з кінця 1920-х рр. Уже на початок 1930-х рр.
більшість церков баптистів та євангельських християн припинила
свою діяльність. З 1937 р., в апогей сталінських репресій, арештам
і засудженню до тривалих термінів ув’язнення піддавалися не
лише активні служителі, але й члени помісних церков. Офіційні
переслідування вірних мали місце і на Буковині, де вихід з православної церкви, визнаною державною у Румунії, суворо карався
державою. Особливо жорстких утисків євангельські віруючі краю
зазнали починаючи з 1938 р., коли були прийняті нові адміністративні акти про заборону молитовних зібрань віруючих. Забезпечення ж свободи совісті і віросповідань польським конституційним правом дозволяло функціонування на теренах Галичини
мережі баптистських громад, яких на 1938 р. налічувалося 115
об’єднань з-понад двома тисячами їх членів. Водночас, їх повноцінна діяльність істотно обмежувалася, насамперед, унаслідок
утисків, які зазнавали євангельські віруючі з боку місцевих римота греко-католицьких священиків і керованої ними пастви14.
Існування Союзу п’ятидесятників Польщі бере свій початок з
1924 р. Проведені у 1924 і 1928 роках з’їзди Союзу мали локальний
характер, оскільки на них в основному були представлені лише
церкви Волині і Полісся. Релігійне пробудження і виникнення
багатьох нових церков з тисячами членів, яке охопило всю Польщу,
особливо ж Західну Україну, зумовило потребу подальшої
централізації та координації їх дій. Усепольський об’єднаний з’їзд
польських, українських, білоруських, російських та німецьких
громад п’ятидесятників, який відбувся 5 травня 1929 р. поблизу м.
Ківерці (Волинська область), окрім прийняття Статуту та обрання
Союзного комітету, вирішив перейменувати Союз з огляду на те,
що у багатьох країнах світу п’ятидесятники називали себе
християнами віри євангельської. Було враховано також і те, що на
теренах радянської України з 1926 р. існував Всеукраїнський союз
християн євангельської віри (ХЄВ) під керівництвом І. Воронаєва.
Історія релігії в Україні: у 10-ти т. / редколегія: А. Колодний (голова) та
ін. Т. 5. Протестантизм в Україні / за ред. П. Яроцького. Київ: Світ Знань, 2002.
С. 372, 381.
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Отже, задля уникнення непорозуміння й плутанини було вирішено
іменуватися Союзом християн віри євангельської (ХВЄ). Відтоді,
в наступні десятиріччя, п’ятидесятники на Сході України іменувалися ХЄВ, а на її західних етнічних теренах – ХВЄ.
Організаційну структуру Союзу ХВЄ становили районні
об’єднання на чолі з керівниками і проповідниками, які на
середину 1930-х рр. утворювали три групи:
1. Північні райони – Білорусь (Поліський, Новогрудський,
Молодочно-Вілейський і Пружно-Брестський райони).
2. Центральні райони – Волинь (Кременецький, Ківерцівський,
Степанський, Горохівський, Бродський, Дубенський райони).
3. Південні райони – Галичина (Підволочиський, Тернопільський, Золочівський, Львівський, Перемишльський райони)15.
Кількість членів Союзу християн віри євангельської в Польщі
постійно зростала. Якщо в 1931 р. було 12204 членів Союзу ХВЄ,
то напередодні Другої світової війни він налічував понад 300
громад і майже 25 тисяч охрещених віруючих. Більшість п’ятидесятницьких громад була сконцентрована на Волині і Поліссі,
меншою мірою – в Галичині. Попри те, що українці чисельно переважали у складі Союзу, до нього входили також поляки, білоруси,
німці, росіяни, чехи. Очевидно, остерігаючись такої інтернаціоналізації і, передусім, зросійщення і спольщення українського
п’ятидесятництва, намагаючись зберегти його національний
колорит, група активних служителів виступила ініціатором
заснування низки україномовних п’ятидесятницьких видань16.
Церковне життя Союзу ХВЄ в Польщі, яке так інтенсивно
налагоджувалося майже два десятиліття, було порушене з початком Другої світової війни та окупацією Польщі. Припинення
діяльності Східно-Європейської місії, згортання роботи Союзного
комітету ХВЄ, який знаходився в м. Лодзі, спричинилися до
втрати зв’язків його членів зі старшими пресвітерами районних
Історія релігії в Україні: у 10-ти т. / редколегія: А. Колодний (голова) та ін.
Т. 6. Пізній протестантизм в Україні (п’ятидесятники, адвентисти, Свідки Єгови) / за
ред. П .Яроцького. Київ – Дрогобич: видавець Сурма С., 2008. С. 74, 75, 76.
16 Там само.
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об’єднань. За таких умов місцевим служителям, які на свій страх і
ризик продовжували своє євангельське служіння, довелося
локалізувати діяльність, обмеживши її територією свого проживання.
У самій Німеччині, де нацистський режим не визнавав п’ятидесятницького віровчення, багатьох служителів культу було
розстріляно чи відправлено до концтаборів. Значна частина п’ятидесятників змушена була перейти до баптистських громад, щодо
діяльності яких фашисти не мали особливих претензій. Саме таким
досвідом скористалася й частина п’ятидесятницької спільноти
Галичини, як і Західної України в цілому, намагаючись таким чином
зберегти до кращих часів свої церкви.
Дещо інші процеси відбувалися в цей час у середовищі християн
євангельської віри Центральної та Східної України. Окупаційна
влада, будучи обізнаною з наслідками розгрому пізньопротестантського руху радянським режимом, що набув особливого
розмаху з кінця 1920-х рр. і супроводжувався арештами
керівників, репресіями проти священнослужителів та членів
громад, масовим закриттям молитовних будинків і духовних
органів, поблажливо поставилася щодо відтворення у визначених
межах інституційної мережі п’ятидесятницького руху. Дозвіл
німецької влади на легальне проведення релігійних обрядів і
церковних богослужінь, повернення з радянських таборів низки
визнаних і авторитетних служителів сприяло поступовому
зміцненню п’ятидесятницької спільноти, частковому відновленню
мережі громад і молитовних будинків. Офіційне відтворення
діяльності Союзу ХЄВ було проголошено з’їздом пресвітерів і
проповідників громад християн євангельської віри, який відбувся
у П’ятихатках на Дніпропетровщині 1 листопада 1942 р.
Адвентисти Польщі, здебільшого її східних регіонів, об’єдналися в єдиний Союз АСД у 1922 р., який став частиною СхідноЄвропейської місії. До Союзу входили чотири конференції і
декілька полів, у тому числі і Південне поле, як складова Галицько-Сланської конференції з центром у Львові. Підготовка
кадрів здійснювалася заснованою у 1926 р. в Бєльську адвентистською семінарією для служителів західних земель України та
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Білорусі. Серед низки адвентистських громад, які на той час
існували в Галичині, найбільша діяла у Львові. Довоєнна статистика зафіксувала і наявність згромаджень, які з різних причин не
увійшли до Союзу АСД в Польщі (зокрема, у Дрогобичі, Бориславі, Станіславі, Коломиї)17.
На теренах підрадянської України на кінець 1930-х рр. були
заарештовані і засуджені майже всі керівні діячі адвентистського
руху, як і сотні активних служителів і членів громад. З приєднанням до неї у 1939 р. Західної України місцеві адвентистські
громади також були зараховані до списку неблагонадійних, а їхні
лідери піддані жорстоким репресіям.
Поширення руху Дослідників Біблії (Свідків Єгови) в Галичині, Волині та Буковині на початку 1920-х рр. пов’язане з поверненням заробітчан, у більшості своїй уже охрещеними, зі США та
Канади. Зацікавленість місцевого населення вченням пастора
Ч. Рассела як редактора і автора статей журналу “Вартова башта”,
його поглядами на життя та Біблію спричинило на середину 1920-х рр.
відкриття у Львові бюро Дослідників Біблії та виникнення в
Галичині багатьох розрізнених груп, які згодом об’єдналися в
організовані збори (громади) і стали називатися Свідками Єгови.
Проведення біблійних зібрань поєднувалося з активною проповідницькою діяльністю Свідків Єгови, безкоштовним поширенням
літератури, антиклерикальної і антифашистської за змістом, у якій
розвінчувалися традиційні догмати, піддавалося критиці папство,
католицька ієрархія, союз християнського кліру з фашизмом і
нацизмом. Зазвичай така література привертала увагу читачів до
актуальних світоглядних, релігійних і світових проблем, а діяльність Свідків Єгови сприяла поширенню їх руху на східні терени
України. З початком Другої світової війни робота Свідків Єгови як
в Галичині, так і повсюдно в Західній Україні перейшла у глибоке
підпілля. Було тимчасово втрачено контакт з керівним центром у
Брукліні (США) і філією в Польщі. За відмову співпрацювати з
Історія релігії в Україні: у 10-ти т. Т. 6. Пізній протестантизм в Україні
(п’ятидесятники, адвентисти, Свідки Єгови). С. 300, 301.
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нацистським режимом, саботування вказівок окупаційної влади
багатьох Свідків було піддано жорстким переслідуванням, включно
зі засланням до концтаборів і розстрілами18.
Отже, політика радянського режиму щодо релігії та її інституцій
на новоприєднаних західноукраїнських землях включно з Галичиною
стала невід’ємною складовою широкомасштабних планів їх радянізації. На нові території механічно переносилися й штучно насаджувалися не лише соціалістичні принципи господарювання та побуту,
форми співжиття й ідеології, але й уже апробовані традиційні методи
у ставленні до релігійного комплексу, зорієнтовані на обмеження
його впливу на населення, а згодом – і на повне знищення. Попри те,
що під тиском обставин, переважно військово-політичного характеру, радянська влада змушена була відмовитися від форсованих темпів
атеїстичної індоктринації місцевого населення, лінія на примусову
уніфікацію поліконфесійного простору Галичини за радянським
зразком була більш ніж очевидною.
Активне використання релігійного чинника на окупованих
українських землях було невід’ємною складовою нацистського
плану нападу на СРСР. Такі розрахунки були далеко небезпідставними, оскільки спиралися не лише на ґрунтовну поінформованість
ідеологічних служб Рейху щодо наслідків політики сталінського
режиму у релігійно-церковній сфері, але й на досвід її реалізації у
Німеччині та інших окупованих європейських країнах. Дійсно,
психологічний стан значної частини віруючих західноукраїнських
земель, стомлених від хоча й нетривалих, але вкрай жорстких
більшовицьких експериментів, об’єктивно породжував надії,
сподівання й очікування на відновлення певних релігійних свобод.
Їх дозований характер на початку німецької окупації сприяв
активізації релігійного життя, відновленню діяльності громад ряду
конфесій, долученню до релігії нових вірних. Утім, заходи
окупаційної влади мотивувалися виключно загарбницькими,
імперськими цілями, а не якоюсь особливою прихильністю до
українців та їхніх віросповідних прагнень.
18 Історія релігії в Україні: у 10-ти т. Т. 6. Пізній протестантизм в Україні
(п’ятидесятники, адвентисти, Свідки Єгови). С. 514, 516, 520.
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Отже, в практичному плані церковно-релігійна політика
німецької влади на окупованих землях, у тому числі й на Галичині,
була чітко зорієнтована на виконання таких завдань, як підтримка
відновлення релігійних рухів, вороже налаштованих до
атеїстичного радянського режиму; заборона створення єдиних
церковних утворень та розкол православного організму; протидія
будь-якому зближенню православних і греко-католиків;
встановлення ефективного контролю за діяльністю релігійних
організацій усіх конфесій; максимальне використання релігійних
інституцій в інтересах окупаційної адміністрації; “деполітизація”
релігійного життя шляхом нівелювання впливу радянської та
української самостійницької ідеологій на діяльність діячів
релігійних культів і перетворення їх на апологетів “нового порядку”. Наслідки політики окупаційного режиму стали багато в чому
визначальними у формуванні тих тенденцій і змін, які сталися у
релігійному просторі України в перші повоєнні роки.
Монографію підготували: В. А. Войналович, доктор політичних наук, професор (передмова, розділи I–III, післямова),
Н. І. Кочан, кандидат філософських наук (передмова, розділ IV,
післямова).
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РОЗДІЛ I.
ЕТНОКОНФЕСІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УМОВАХ
СТАЛІНСЬКОГО “ЛІБЕРАЛІЗОВАНОГО”
КУРСУ У РЕЛІГІЙНІЙ СФЕРІ
За нових умов повоєнного устрою радянський режим не міг
повертатися до широко апробованих методів “войовничого
атеїзму” 1920 – 1930 рр. Відігравши важливу роль у консолідації
суспільства в роки війни, доклавши чимало зусиль для зміцнення
обороноздатності країни, церковні інституції поступово перетворилися на реально існуючий фактор, з яким не рахуватися вже
було неможливо. За таких обставин режиму не лишалося нічого
іншого, як подолати традиційну відразу до релігії й церкви та вдатися до інтриг за участі конформістськи налаштованих ієрархів.
Природно, що саме правлячій еліті Руської православної
церкви, у переважній більшості своїй готовій до співробітництва
зі світською владою, відводилася роль основного провідника
державної релігійної політики. Самій же РПЦ судилася роль того
своєрідного абсорбента, який мав поглинути догматично близькі
та канонічно незалежні релігійні течії й об’єднання, максимально
спростивши на догоду владі розмаїття конфесійного простору та
позбавивши його самобутніх і неповторних ознак.
До цього слід також додати, що сталінське керівництво особливо
не приховувало намірів якомога ширше використати ієрархію РПЦ у
реалізації своїх далекосяжних планів. Відомо, що вже 5 червня
1943 р. Й. Сталін підписав таємну постанову Державного комітету
оборони “Про затвердження заходів з поліпшення зарубіжної роботи
розвідувальних органів СРСР”, якою релігійні організації вперше
були віднесені до категорії інтересів радянської зовнішньої розвідки1.
Завоювання сфер впливу в Центральній і Західній Європі, подолання
значного ідеологічного бар’єра між її народами передбачалося
1 Шкаровский М. В. Смена религиозной политики государства в годы войны и
ее последствия. Актуальные проблемы археографии, источниковедения и
историографии. Материалы к Всероссийской научной конференции, посвященной
50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вологда, 1995. С. 365.
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здійснити не інакше як шляхом активного використання
східноєвропейських православних церков та утвердження виняткової
ролі РПЦ у світовому православному просторі.
Переломним у стосунках держави та Церкви став 1943 р. Саме
з цього часу Й. Сталін та його оточення відновили контакти з
Руською православною церквою. Початок цьому процесу було
покладено в ніч з 4 на 5 вересня 1943 р. під час зустрічі Й. Сталіна
з патріаршим місцеблюстителем Руської православної церкви
митрополитом Московським і Коломенським Сєргієм (Страгородським), Ленінградським митрополитом Алєксієм (Симанським) та
екзархом України, митрополитом Київським і Галицьким Миколаєм (Ярушевичем).
Результатом цієї зустрічі стало надання дозволу на повернення
віруючим частини храмів і культового майна, відкриття духовних
навчальних закладів, розширення видавничої діяльності, амністію
репресованих священнослужителів, зняття тиску держави на
Церкву, припинення атеїстичної пропаганди, переслідувань
служителів культу, зняття обмежень на позакультову діяльність,
надання можливості релігійним центрам встановлювати зв’язки із
зарубіжними релігійними організаціями тощо.
Проведений невдовзі (8 вересня 1943 р.) за ініціативи Й. Сталіна
Архієрейський собор Руської православної церкви обрав Священний
Синод, а митрополита Сєргія – Патріархом Московським і всієї Русі.
Все, що відбувалося, свідчило про те, що держава і Церква стали на
шлях встановлення нового типу відносин між собою.
Серед причин, що спонукали до перегляду засад державної
політики щодо релігії та церкви, як стверджує російський
дослідник Д. Волкогонов, було те, що саме у роки війни Й. Сталін
змінив власні погляди на релігію й перейшов з позицій нетерпимого ставлення до неї на лояльне2. Інший російський дослідник
М. Шкаровський вважає, що головною причиною нормалізації
державно-церковних відносин була активна патріотична діяльність Руської православної церкви, більшості її духовенства й
мирян, яка виявлялась у молитвах за перемогу Червоної Армії,
2

Волкогонов Д. А. Сталин и религия. Наука и религия. 1989. № 2. С. 11.
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матеріальній та фінансовій її підтримці3. Заслуговує на увагу й
інтерпретація причин переорієнтації релігійної політики Й. Сталіна, яку дає священик Г. Якунін. Він вважає, що ця політика
здійснювалася з пропагандистською метою у відповідь на лояльне
ставлення окупаційної влади до релігії й церкви4.
На нашу думку, зміни у ставленні держави до Православної
церкви були значною мірою зумовлені все ж таки прагматичними
намірами, причому як внутрішніми, так і зовнішніми, а саме:
а) ситуацією, що склалася в країні в роки війни, яка вимагала
забезпечення всіма наявними засобами єдності народу в боротьбі
з німецько-фашистськими загарбниками. Роль суспільного
інтегратора могла виконувати не лише пануюча в той час
радянська ідеологія, а й релігія та церква;
б) необхідністю включення релігійних організацій в антифашистський блок, підтримки міжнародного авторитету СРСР,
передусім в очах союзників (США та Великобританії), напередодні проведення Тегеранської конференції, на якій мали обговорюватися питання відкриття другого фронту та інші важливі
проблеми військового співробітництва.
Таким чином, за умов офіційно проголошеного в Конституції
СРСР принципу відокремлення церкви від держави відбулося їхнє
“зрощування”, точніше, зроблено спробу перетворити церкву на
слухняне знаряддя влади. Адже, запроваджуючи нову релігійну
політику, керівництво держави турбувалося при цьому не стільки
про релігію, церкву та віруючих, скільки про власні інтереси. Як
пише М. Шкаровський, “для Й. Сталіна виявилося важливим перш
за все створення видимості благополуччя в релігійному питанні, а
за цією ширмою поставити Церкву під жорсткий контроль,
вбудувати її в систему режиму своєї влади”5.
Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и
Хрущове. (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах).
Москва: Крутицкое Патриаршее подворье, Общество любителей церковной
истории, 2000. С. 199.
4 Якунин Г. В. В служении культу (Московская патриархия и культ
личности). На пути к свободе совести. Москва, 1989. С. 189.
5 Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущове.
(Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах). С. 204–205.
3
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Саме такий контроль і мав забезпечити щойно запроваджений
відповідно до нових потреб механізм державного нагляду за
Церквою. Його невід’ємною ланкою стала організована згідно з
постановою РНК СРСР від 14 вересня 1943 р. Рада у справах РПЦ
(далі: РСРПЦ), яка через своїх уповноважених на місцях (як
правило, колишніх співробітників органів держбезпека) мала
“опікуватися” питаннями реєстрації православних церковних
громад та відкриття нових храмів, вивчати стан і перебіг
внутрішньоцерковних процесів, неодмінно доповідати про них
вищим партійним та державним органам6. Цілковита залежність
РПЦ від пануючого режиму забезпечувалася й примиренською
позицією її вищих сановників. Саме такі принципи становили
підґрунтя своєрідного “конкордату” – угоди між атеїстичною
державою та Церквою, яка, з одного боку, перетворювалася на
беззаперечну прислужницю світської влади, а з іншого – отримувала
від неї статус державної, а також права, яких, у переважній
більшості, позбавлялися всі інші релігійні конфесії.
Досить широкий віросповідний спектр суспільства, зумовлений,
насамперед, його етнічною строкатістю, вимагав організації
самостійного, незалежного від РСРПЦ органу тотального контролю
за життям громад інших конфесійних утворень. Тому здійснення
зв’язку між державними органами та керівниками релігійних
об’єднань – вірменсько-григоріанської, старообрядницької, грекокатолицької, лютеранської церков, мусульманського, юдейського,
буддійського віросповідань та сектантськими організаціями –
постановою уряду від 19 травня 1944 р. покладалося на Раду в
справах релігійних культів при Раднаркомі СРСР (далі: РСРК)7.
Водночас певні зміни в сфері державної політики щодо церковних інституцій мали суто тактичний характер і не означали
відмови атеїстичного режиму від усталених ідеологічних засад у
ставленні до релігії та церкви. Тож не дивно, що вже у вересні
1944 р. вище політичне керівництво країни нагадало членам партії
Державний архів Російської Федерації (далі – ДАРФ). – Ф. 6991. – Оп. 2. –
Спр. 1. – Арк. 1.
7 Там само. – Арк. 38.
6

Релігійний чинник етнополітичних процесів у Галичині…

33

про необхідність “посилення антирелігійної пропаганди шляхом
пропаганди наукового світогляду”, а у постанові 1945 р. – з метою
активізації боротьби з пережитками минулого – зажадало повної
мобілізації зусиль і засобів масової інформації8.
Значно відвертіше про подібні речі йшлося в “Закритому листі
ЦК КП(б)У з питань релігії”, надісланому 1945 р. партійним
організаціям республіки. Застерігаючи їхніх керівників від втручання
у внутрішньоцерковні справи та підкреслюючи, що питання
свободи сумління гарантовані Конституцією, ЦК КП(б)У водночас
наголошував: “Але ми, комуністи, ні на хвилину не повинні
забувати, що ідеологія церкви суперечить нашому науковому
марксистсько-ленінському світогляду, що вона глибоко реакційна
і в кінцевому підсумку повинна бути подолана”9.
Загалом же в перші повоєнні роки в стосунках держави та
Церкви, у ставленні до служителів культу й віруючих зберігалися
тенденції щодо їхньої нормалізації. Радянський уряд дедалі
активніше робив ставку на РПЦ як на засіб досягнення своїх
зовнішньополітичних цілей. Наслідком політики лібералізації у
релігійно-церковній сфері були й суттєві зміни в інституційній
мережі РПЦ. Відкриття духовно-пастирських курсів, відновлення
діяльності монастирів та культових приміщень правили за реальні
ознаки життєдіяльності Церкви повоєнних років. Попри діючу на
той час досить жорстку систему державної реєстрації, за поданням
Ради у справах РПЦ урядом СРСР з 1943 по березень 1948 рр. було
видано дозвіл на відкриття 1297 православних церков і молитовних будинків10.
Політика Москви щодо релігії й церкви в Україні у повоєнний
період мала свої особливості та суттєві відмінності, що зумовлювалися
низкою обставин і, не в останню чергу, тими істотними змінами,
які відбулися в релігійному житті після Другої світової війни.
8 Див.: Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в ХХ веке.
Москва: Республика, 1995. С. 265.
9 Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі –
ЦДАГО України). – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1641. – Арк. 30.
10 Російський державний архів новітньої історії (далі – РДАНІ). – Ф. 5. – Оп.
16. – Спр. 669. – Арк. 8.
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Йдеться про зростання релігійності населення, збільшення
кількості віруючих, спонтанне відродження релігійного життя під
час окупації на східних теренах, відновлення церков, майже
повністю знищених режимом у передвоєнні роки, приєднання
західноукраїнських земель з їхніми численними й добре
організованими греко-католицькими та православними парафіями,
традиційно поширеними в регіоні сектантськими об’єднаннями та
церковними організаціями етнічних груп.
Як засвідчують архівні документи, досить активно до розробки
плану першочергових заходів щодо контролю й нагляду за
процесом, що відбувався в етноконфесійній сфері України, у тому
числі й Галичини, долучалися спецоргани республіки. Так, на
підставі інформаційних звітів уповноважених РСРПЦ та РСРК при
РНК СРСР по Українській РСР за травень–червень 1945 р., за
особистим дорученням секретаря ЦК КП(б)У та голови РНК УРСР
М. Хрущова, народний комісар держбезпеки Української РСР
С. Савченко надіслав до ЦК КП(б)У відповідні висновки щодо
здійснення низки пріоритетних завдань. Вони передбачали:
– посилення роботи з обліку громад різних релігійних
організацій й завершення їхньої реєстрації до кінця 1945 р.;
– облік релігійних громад і груп антирадянських сект, їхніх
керівників та передачу матеріалів на них до органів НКДБ для
вжиття відповідних заходів;
– заборону реєстрації громад і монастирів Римо-католицької
церкви до возз’єднання Греко-католицької церкви з православною;
– виявлення реальної кількості віруючих поляків католицьких
громад у зв’язку з їх від’їздом до Польщі та закриття у відповідних
місцях костьолів чи передачу їх у користування “лояльним щодо
Радянської влади церковним організаціям”;
– реєстрацію в терміновому порядку греко-католицьких
громад, схильних до возз’єднання з православ’ям;
– утримання від прийому делегацій чи заяв греко-католиків –
противників возз’єднання;
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– вжиття адміністративних покарань щодо релігійних громад
греко-католиків, які відмовлялися від возз’єднання;
– домагання повсюдного об’єднання громад євангельських
християн і баптистів та підпорядкування їх Всесоюзній Раді
євангельських християн і баптистів (ВРЄХ і Б);
– посилення роботи по лінії органів КДБ з виявлення і застосування репресивних дій щодо організаторів і керівників
антирадянських нелегальних релігійних організацій11.
Певна лібералізація державно-церковних взаємин, характерна
для політичного курсу Москви перших повоєнних років, аж ніяк
не стосувалася його здійснення на українських теренах. Навпаки,
широкомасштабні заходи щодо “коригування” спонтанно
сформованої за часів окупації мережі релігійних згромаджень
різних культів, здійснені на виконання директив спецорганів
республіки, мали своїм наслідком істотне скорочення релігійних
інституцій в Україні, запровадження жорсткого державного
контролю за їх подальшим існуванням. Упродовж 1944–1949 рр. у
республіці було закрито 208 храмів та молитовних будинків, знято
з реєстрації 394 “самоліквідованих” православних релігійних
громад12. Лише упродовж 1946 – першої половини 1947 рр. за
рішенням союзних органів було заборонено діяльність 62 римокатолицьких костьолів, 2 лютеранських, 1 вірменської та 1
євангельсько-реформатської церков, 9 синагог, 12 молитовних
будинків євангельських християн-баптистів та 4 – адвентистів
сьомого дня. Загалом же за цей період припинили функціонування
94 культові споруди, значна частина з яких була зосереджена в
Галичині, а клопотання про відкриття 21 були відхилені13.
“Упорядкування” церковних справ на радянський кшталт у
Галичині наштовхувалося на низку проблем, головними з яких
були традиційно високий рівень релігійності місцевого населення
та значне розмаїття конфесійного простору регіону з чисельним і
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1639. – Арк. 87–90.
Центральний державний архів вищих органів влади і державного управління
України (далі – ЦДАВО України). – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 65. – Арк. 76.
13 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4555. – Арк. 358.
11
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добре організованим комплексом греко-католицької і римокатолицької спільнот, протестантських утворень та інших етноконфесійних згромаджень. Релігія виступала вагомим чинником
етнічної консолідації, своєрідним інтегратором суспільно-культурного і національного життя, а через свої розгалужені організації і
духовенство виконувала важливу місію соціального служіння. Саме
ці обставини об’єктивно ускладнювали функціонування механізмів
реалізації радянської конфесійної політики, зорієнтованої на
викорінення інституційованої релігійності та атеїстичної
індоктринації населення Галичини.
З-поміж пріоритетних завдань радянського тоталітарного
режиму у релігійній сфері чи не найголовнішим залишалося
остаточне вирішення “греко-католицького питання”, розпочате ще
за часів першої радянської окупації Західної України у 1939 р.,
здійсненої під гаслами “визволення від польського капіталізму” та
“возз’єднання українських земель”. У процесі повоєнної радянізації України греко-католиків Західної України почали звинувачувати у підпорядкованості “профашистському” Ватиканові,
“активній зрадницькій і підсобницькій діяльності на користь
німецьких окупантів та моральній підтримці буржуазно-націоналістичного підпілля”. Робилося це для унеможливлювання
подальшого самостійного існування ГКЦ як суто національної
інституції.
Проте можливості реалізації цього завдання ускладнювалися
наявністю в Галичині досить потужної і впливової грекокатолицької мережі. Греко-католицька митрополія на 1944 р. складалася з трьох єпархій. Адміністративно Львівська архієпархія
поділялася на п’ять протопресвітеріатів (Галицький, Золочівський,
Львівський, Стрийський і Тернопільський), які, в свою чергу,
містили 54 деканати, налічувала 1267 парафій, 1261 церкву, 1061
священика, 53 монастирі. У межах Станіславської єпархії,
поділеної на 20 деканатів, налічувалося 465 парафій, 886 храмів,
482 священики та 68 монастирів. На теренах Перемишльської
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єпархії у складі 45 деканатів діяло 620 парафій, 1268 церков, 700
священиків і 66 монастирів14.
Перші практичні кроки партійного та адміністративного
апарату радянського режиму, розбудова якого розпочалася з часу
визволення західних земель України влітку 1944 р., не віщували
особливого лиха для українських греко-католиків. Припинення
безбожницької пропаганди, звільнення від військової повинності
священиків, дияконів, голів церковних братств, помірність церковних податків та вільне відправлення богослужінь мали засвідчити
перед місцевим населенням істотні зміни в ставленні радянської
влади до релігії та Церкви. Проте цілком очевидно, що подібна
толерантність режиму щодо релігійно-церковного життя зумовлювалася виключно тактичними міркуваннями й не мала жодних
перспектив. Нова влада могла терпіти існування ГКЦ лише як
можливого і тимчасового союзника у боротьбі за довіру народу та
упокорення активного національно-визвольного руху західного
українства.
Широкомасштабний збройний опір загонів націоналістичної
УПА, лави якої поповнилися вцілілими рештками дивізії СС
“Галичина”, тисячами юнаків, яким вдалося уникнути призову до
Червоної Армії, за підтримки й допомоги місцевого населення став
однією з найскладніших проблем, що з нею зіткнулася радянська
військова й цивільна влада в Західній Україні. Подібні обставини
змушували її неодноразово звертатися до повстанців зі
спеціальними відозвами, в яких їм пропонувалася амністія за
умови припинення боротьби. Перша така відозва побачила світ
уже 12 лютого 1944 р.15, коли радянські війська увійшли в східні
райони Галичини. 27 вересня 1944 р. ЦК ВКП(б) ухвалив таємне
рішення “Про недоліки в політичній роботі серед населення
14 Мартирологія Українських Церков у чотирьох томах. Том II: Українська
Католицька Церква. Документи, матеріали, християнський самвидав України.
Торонто – Балтимор: Українське видавництво “Смолоскип” ім. В. Симоненка,
1985. С. 56, 57.
15 Боцюрків Богдан. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська
держава (1939–1950) / пер. з англ. Наталії Кочан, за ред. Олега Турія. Львів:
Видавництво Українського Католицького Університету, 2005. С. 64.
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західних областей Української РСР”, в якому суворо критикувалися місцеві партійні організації за незадовільне ідеологічне та
пропагандистське забезпечення військових і адміністративних
заходів у боротьбі проти УПА і ОУН, а також висувалася вимога
мобілізації всіх політико-ідеологічних ресурсів для позбавлення
націоналістичного підпілля підтримки і симпатій місцевого
населення16. Режим не полишав надії залучити до реалізації надскладних завдань радянізації краю й ГКЦ, яка і надалі залишалася
дієвим чинником формування свідомості галицької спільноти.
Наприкінці серпня – на початку вересня 1944 р. митрополит
Андрей Шептицький, перейнявшися пошуком компромісних
можливостей для налагодження стосунків з радянського владою,
надіслав до Москви, в щойно створену РСРК при Раднаркомі
СРСР, листа, в якому порушив не лише практичні питання
життєдіяльності Церкви, але й висловив прохання її офіційного
визнання з боку держави. Санкціонована урядом СРСР ідея організації двосторонньої зустрічі делегації ГКЦ з керівництвом РСРК,
яку довелося відкласти у зв’язку з погіршенням стану здоров’я
митрополита і його смертю 1 листопада 1944 р., як і зміст
тогочасних законодавчих та нормативних актів, надають підстави
для висновку, що характер взаємовідносин держави і Церкви
свідчив про її фактичне визнання владою. Відверте зацікавлення у
врегулюванні взаємин з державою та розв’язанні низки проблем,
що накопичувалися роками, висловлювало і нове духовне
керівництво ГКЦ на чолі з архієписком Й. Сліпим. Головним же
для РСРК було отримати запевнення ієрархії Церкви в її
політичній лояльності та з’ясувати конкретні форми її участі у
боротьбі з українським націоналістичним підпіллям. Переконавшись у ході зустрічей з делегацією ГКЦ, очолюваної
архімандритом К. Шептицьким – братом покійного митрополита,
які відбулися 22 і 27 грудня 1944 р., у безперспективності намірів
схилити Церкву до активного втручання на боці влади в перебіг
Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов ЦК (1898 – 1986). Т. 7 (1938 – 1945). Изд. 9-е
доп. и испр. Москва, 1985. С. 526–531.
16
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політичного і збройного протистояння в Західній Україні, керівництво РСРК відмовило у всіх проханнях, висунутих делегацією
греко-католиків у ході переговорів. Очевидно, вже на той час
остаточне “розв’язання” греко-католицького питання в планах
партійного і державного керівництва країни було визначене як
пріоритетне й невідкладне.
Як засвідчили подальші події, поборювання радянського владою
ГКЦ стало складовою загального плану дій з радянізації західноукраїнських земель, комуністичної експансії в країни Східної та
Центральної Європи, наступу на католицизм не лише в СРСР, але
й в європейських країнах, що опинилися в сфері впливу
Радянського Союзу. Актуалізація цих планів була спричинена й
рішеннями Ялтинської (Кримської) конференції трьох великих
держав (4–14 лютого 1945 р.), які легітимізували важливі
політико-територіальні надбання Радянського Союзу, у тому числі
й анексію Західної України, декларували узгодженість дій союзників щодо знищення німецького мілітаризму й нацизму, розв’язували руки сталінському керівництву в його політичних акціях
стосовно Ватикану – активного прихильника сепаратного миру
західних держав з Німеччиною як засобу стримування радянського
впливу в Центральній Європі.
Уже 2 березня 1945 р. голова Ради у справах РПЦ полковник
держбезпеки Г. Карпов отримав доручення Й. Сталіна і В. Молотова
підготувати детальну доповідну записку, яка б містила аналіз
взаємин православ’я й католицизму, конкретні пропозиції щодо
послаблення позицій Ватикану та зміцнення впливу РПЦ за
кордоном. Відповідний документ як термінове доручення владних
структур 15 березня 1945 р. за №58 було подано на розгляд
Й. Сталіна, В. Молотова, Л. Берія. А вже наступного дня всі викладені в ньому пропозиції дістали схвалення “вождя народів”.
Особливої уваги в доповідній записці надавалося відриву грекокатолицьких парафій західних областей України від Ватикану й
наступному їхньому приєднанню до РПЦ. Здійснення
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антикатолицької акції передбачало максимально можливе
заангажування РПЦ з її контрольованою ієрархічною владою17.
Репресивний механізм сталінського тоталітарного режиму
вкотре виявив свою небачену мобільність і з отриманням чергового
спецзамовлення відразу ж набрав необхідних обертів. Гарантії його
безвідмовного спрацювання цього разу мали бути забезпечені
заздалегідь продуманими й узгодженими діями таких головних
чинників, як держава зі своїм партійним, урядовим та репресивнокаральним апаратом, Руська православна церква в особі її ієрархів,
а також стероризовані та застрашені духовні особи з грекокатолицького середовища. Об’єднані в єдину систему, вони мали
виконувати свою чітко визначену роль у загальному плані
нищення ГКЦ.
Насамперед, було вжито оперативних заходів з метою формування громадської думки та ідеологічного обґрунтування репресивних дій: на початку квітня 1945 р. у виданнях Московської
патріархії, пресі Галичини, навіть у центральному партійному
органі республіки – газеті “Радянська Україна” з’явилося ряд
дописів відверто антикатолицького спрямування, які мали на меті
дискредитацію не лише особи митрополита Андрея Шептицького,
а й діяльності самої Церкви. А вже в ніч з 11 на 12 квітня 1945 р.
органами держбезпеки були заарештовані: у Львові – митрополитархієпископ Й. Сліпий, єпископ-помічник М. Будка, єпископ
апостольського візитатора для українців-католиків Волині
М. Чарнецький, у Станіславі – єпископ Г. Хомишин та його
помічник єпископ І. Лятишевський. Згодом подібна доля спіткала
й багатьох членів Львівської та Станіславської капітул, професорів
Богословської академії й семінарії, авторитетних священиків. У
митрополичих палатах та відділах митрополичої консисторії
вчинено багатоденні обшуки, пограбовано цінні архіви.
На не менш важливу й відповідальну ділянку роботи перетворювалася організація т. зв. “Ініціативної групи” для
возз’єднання Греко-католицької церкви з РПЦ авторитетних і
впливових та упокорених владою греко-католицьких священиків.
17

ДАРФ. – Ф. 6991. – Оп. 1. – Спр. 29. – Арк. 101–109.
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Забезпечення допоміжного внутрішнього чинника надавало
процесу “возз’єднання” певної легальності й водночас маскувало
перед громадськістю реальний вплив інших політичних засобів.
На вимогу органів держбезпеки обійняти посаду адміністратора
Львівської архієпархії ГКЦ та очолити “Ініціативну группу”
погодився популярний серед греко-католицького духовенства
о. доктор філософії Г. Костельник, настоятель Преображенської
церкви у м. Львові.
Офіційний дозвіл на свою діяльність “Ініціативна група”
отримала 18 червня 1945 р., коли за вказівкою Раднаркому УРСР
уповноважений РСРПЦ по УРСР П. Ходченко листовно повідомляв її членів, що група санкціонується як єдиний тимчасовий
церковно-адміністративний орган, якому надавалося право в
повному обсязі керувати існуючими греко-католицькими парафіями
в західних областях України і проводити справу “возз’єднання”
зазначених парафій з РПЦ, погоджуючи всі питання з
відповідними органами влади на місцях. Згаданий лист правомірно розглядати як ліквідаційний указ атеїстичного режиму щодо
Греко-католицької церкви, який не лише проголошував кампанію
“возз’єднання”, але й висловлював явну погрозу тим, хто
відмовиться відректися від своєї віри й переконань: “У міру
проведення обліку деканів, парафій і монастирів греко-католицької
Церкви, Ініціативна група має надсилати до Уповноваженого в
справах Руської Православної Церкви по УРСР списки своїх
деканів, парафій і настоятелів монастирів, які відмовляються
підлягати юрисдикції Ініціативної групи греко-католицької
Церкви по возз’єднанню з православною церквою”18.
Однією з форм антиунійної кампанії стало проведення зборів
і нарад благочинних та місіонерів, деканальних конференцій
священиків за участі представників “Ініціативної групи” та різного
роду пропагандистів акції “возз’єднання”. На таких зібраннях
застосовувалися всілякі засоби переконання кліру щодо
необхідності переходу до РПЦ шляхом подання заяв про готовність вступу до “Ініціативної групи” та засвідчення добровільного
18
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приєднання до неї. На непокірних священиків чекали індивідуальні
розмови з таємними співробітниками та інформаторами НКДБ. Під
час розмов наводилися факти недавнього “антирадянського
минулого” тих священиків, доводилася неминучість тривалих
термінів табірної праці й заслання до Сибіру членів їхніх родин19.
Постійний тиск і погрози з боку влади, примусовий характер
“возз’єднання” викликали хвилю протесту духовенства й віруючих УГКЦ. 1 липня 1945 р. з’явилося “Звернення українських
греко-католиків до уряду СРСР” за підписом понад 300 священиків. Черговою спробою опору діям режиму став візит до Києва 16
липня 1945 р. делегації ГКЦ для переговорів з урядом республіки.
Невдовзі група в складі 61 представника греко-католицького
духовенства та всіх настоятелів монастирів на чолі з архімандритом К. Шептицьким надіслала чергового листа на ім’я голови
союзного уряду В. Молотова. Запевняючи у лояльному ставленні
до держави й патріотичності своєї позиції, протестувальники
вимагали звільнення церковної ієрархії, створення належних умов
для функціонування церковного організму. Влада не реагувала на
заяви й звернення, які зайвий раз підтверджували небажання
переважної частини греко-католицького духовенства й вірних
зрікатися своєї Церкви, миритися з насиллям над людським
сумлінням і переконаннями. Водночас режимом ще раз була
проігнорована можливість налагодження діалогу та досягнення
компромісу з ГКЦ й остаточно стверджено метод силових дій.
З розгортанням руху на захист Церкви набирали нових обертів
заходи органів держбезпеки стосовно тих, хто чинив опір кампанії
“возз’єднання”. На початок вересня 1945 р. органами НКДБ Львівської
області було заарештовано 78 священиків ГКЦ, активних віруючих та
членів ОУН, що підтримували з ними тісні контакти20.
Зважаючи на значну протидію “возз’єднанню” з боку монахів
греко-католицьких монастирів, відомством держбезпеки спільно з
19 Боцюрків Богдан. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська
держава (1939–1950). С.113–114.
20 Культурне життя в Україні. Західні землі: Документи і матеріали. Том. 1
(1939 – 1953). Київ: Наукова думка, 1995. С. 286–289.
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партійними та державними органами було реалізовано комплекс
заходів зі скорочення мережі монастирських комплексів, нейтралізації активності їхнього духовного керівництва та насельників,
що проживали у них. Наприкінці 1945 – початку 1946 рр. було
ув’язнено всіх настоятелів василіанських монастирів. Підтримуючи пропозиції начальника обласного управління НКДБ
Вороніна, секретар Львівського обкому КП(б)У І. Грушецький
8 грудня 1945 р. надіслав М. Хрущову таємну інформацію про
становище монастирів в області, виклав свої міркування щодо
їхнього скорочення. І. Грушецький повідомляв, що на Львівщині
функціонує 11 чоловічих і 10 жіночих монастирів із загальною
кількістю насельників 480 осіб (166 монахів й 314 черниць) і
пропонував переселити їх із таким розрахунком, щоб на території
області залишити по одному монастирю кожного ордену. Як
наслідок, усі обителі Ордену ОО. Василіан було переселено в
Крехівський монастир Жовківського району, Ордену Студитів – у
с. Унів Перемишльського району, а монастирі Ордену Редемптористів – зосереджено на околиці м. Львова. Аналогічну роботу
було проведено й у Дрогобицькій, Тернопільській та Станіславській областях, де монахів також вважали головними провідниками опору “возз’єднанню”. Як і на Львівщині, василіан було
заслано до “монастирського гетто” у Гошеві (Станіславська
область), Лаврові (Дрогобицька область) та Улашківцях (Тернопільська область). Усіх редемптористів з інших областей влада
відселила до монастиря в с. Збоївська поблизу Львова, а студитів
вислано до Унева21.
Для влади ставало дедалі очевидніше, що навіть каральні
заходи не в змозі забезпечити належної масовості в акції
“возз’єднання” греко-католиків з РПЦ. За даними РСРК станом на
1 січня 1946 р. з 1294 перебуваючих на обліку греко-католицьких
священиків (на 379 менше, ніж у червні 1945 р.) 859 (66%)
приєдналися до “Ініціативної групи”. З них у Дрогобицькій області
Культурне життя в Україні. Західні землі: Документи і матеріали. Том 1
(1939 – 1953). С. 300–303; Боцюрків Богдан. Українська Греко-Католицька
Церква і Радянська держава (1939–1950). С. 122.
21
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– 270 із 328 облікованих (82%), Львівській – 230 із 357 (64%),
Станіславській – 171 із 339 (50%) і Тернопільській – 188 із 270
(70%)22. Якщо священнослужителів змушували виявляти свою
позицію під впливом силових методів, то релігійні громади лише
в окремих випадках заявляли про свою підтримку “возз’єднавчої”
кампанії. На кінець 1945 р. у Дрогобицькій області оформили
реєстраційні документи як православні лише 4 колишні грекокатолицькі громади, у Тернопільській – 3, Львівській та Волинській – по 2, Чернівецькій – 9. Всього ж, за даними уповноваженого РСРК по Україні, в галицьких областях було взято на облік
2286 громад УГКЦ, з яких у Дрогобицькій області налічувалося
658, Тернопільській – 539, Львівській – 522, Станіславській – 56723.
На початок грудня 1945 р. органи влади, Московський
патріархат та “Ініціативна група” цілком усвідомлювали недоцільність подальших зволікань з офіційним проголошенням
“возз’єднання” ГКЦ з руським православ’ям. Підведенню підсумків здійснених заходів, а також визначенню планів подальшої
роботи з ліквідації ГКЦ було присвячено нараду уповноважених
РСРПЦ і РСРК західних областей України, яка відбулася в Києві
12–14 грудня 1945 р. Про неординарність питань, винесених на
обговорення, свідчив факт участі в роботі наради керівників двох
союзних відомств, що відали питаннями релігії та церкви, –
Г. Карпова та І. Полянського. Найбільш делікатні з тих питань
обговорювалися у вузькому колі присутніх: Г. Карпова, І. Полянського, уповноважених РСРПЦ та РСРК по Україні П. Ходченка і
П. Вільхового, двох офіцерів державної безпеки (полковника
С. Каріна й капітана Богданова) та запрошених членів “Ініціативної
групи” Г. Костельника, М. Мельника і А. Пельвецького. Саме на цій
зустрічі й було прийнято рішення щодо підготовки скликання
“Собору” греко-католицького духовенства для прийняття
офіційного акта про розрив з Ватиканом і возз’єднання з РПЦ.
Схвально поставилися до цих висновків голова Раднаркому
республіки М. Хрущов і його заступник Л. Корнієць, обмінюючись
22
23

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1638. – Арк. 149–150.
ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 9. – Арк. 95.
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думками під час спеціально влаштованого ними прийому
Г. Карпова та І. Полянського24.
Логічним продовженням згаданих подій стала публікація 1
березня 1946 р. у республіканській пресі “Повідомлення
прокурора УРСР про притягнення до судової відповідальності
керівних діячів греко-католицької церкви за антирадянську
діяльність на користь німецько-фашистських окупантів у роки
Великої Вітчизняної війни”25.
Уже сама назва документа мала розвіяти будь-які сумніви
щодо “злочинності” дій ієрархів ГКЦ і переконати загал у
неможливості їм представляти на Львівському “соборі” інтереси
очолюваної свого часу Церкви.
Для забезпечення успішного проведення “собору” до Львова
завчасно прибули відповідальні працівники РСРПЦ, уповноважені
РСРПЦ і РСРК по УРСР П. Ходченко та П. Вільховий. У роботі
“Собору”, який відбувався 8–10 березня 1946 р. під пильним наглядом
та охороною органів НКДБ, взяла участь і делегація РПЦ у складі
екзарха України, митрополита Іоанна, єпископів Львівського і
Тернопільського Макарія, Мукачівського Нестора та керуючого справами Українського екзархату РПЦ о. К. Ружицького. Продемонструвавши небачену “одностайність”, зібрання прийняло ухвалу про
анулювання постанов Берестейського собору 1596 р., проголошувало
розрив з Ватиканом, повернення до “батьківської святої православної
віри” шляхом возз’єднання з РПЦ26.
Саме так було завершено майже дворічну підготовчу роботу
правлячого режиму з ліквідації ГКЦ в Галичині. Влада не
сумнівалася в легітимності рішень Львівського “собору”,
керуючися тезою про “споконвічне” прагнення українства до
єдності з православ’ям. Проте згідно з канонами католицизму
проведення подібних церковних зібрань мало відбуватися лише за
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1639. – Арк. 149; ДАРФ. – Ф.
6991. – Оп. 1. – Спр. 33. – Арк. 111, 112.
25 Правда про унію. Документи і матеріали. Вид. третє, доп. Львів: Каменяр,
1981. С. 365–367.
26 Там само. С. 367–368.
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умови їхнього скликання предстоятелями Церкви й обов’язкової
присутності на них представників єпископату. Однак на Львівському “соборі” не було жодного греко-католицького владики:
весь єпископат був заарештований, сам “Собор” скликаний не
законною церковною владою, а групою уповноважених на це радянським урядом православних священиків, що вже належали на час
його проведення РПЦ. Викликає застереження й принцип “виборності” делегатів, довільно призначених членами “Ініціативної групи”
після процедури фільтрації в органах спецслужб.
У контексті наведених фактів стає очевидним, що Львівський
“собор” був зініційований правлячим режимом, справляючи
враження швидше політико-державного, мітингового, ніж церковного заходу. Не маючи належного канонічного обґрунтування, він
позбавлений був і будь-яких юридичних підстав приймати ухвали
щодо укладеної з Римом унії чи “возз’єднання” з руським
православ’ям. Тож не дивно, що Українська греко-католицька
церква ніколи не визнавала правомочності його рішень. Однак
лише 2 грудня 1980 р. на синоді єпископів УКЦ в Римі було
прийнято резолюцію, яка проголошувала Львівський “собор”
канонічно не дійсним і таким, що втратив законну силу.
Березневі події 1946 р. у Львові викликали неоднозначну
оцінку серед віруючих і духовенства Галичини, про що повідомлялося в численних інформаціях, які надходили до Москви й
Києва. Скликання “Собору” та наслідки його роботи мали
широкий резонанс у церковних й громадських колах за кордоном.
Суть зрежисованого й поставленого сталінським режимом
спектаклю майже ні в кого не викликала сумнівів. Стислі вітальні
телеграми з нагоди цієї події на ім’я Патріарха Алєксія
відважилися відправити лише екзарх Болгарії Стефан, архієпископ
Корнілій з Відня та архієпископ Карпато-Русі з Нью-Йорка27.
Коментуючи антиуніатську акцію радянського уряду, радіо Ватикану 19 березня 1946 р. пов’язувало її з відверто вираженою антикатолицькою позицією СРСР. У передачі йшлося про арешт греко-католи-

27

Журнал Московской патриархии. 1946. №4. С. 32.
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цького єпископату, переслідування духовенства й заборону богослужбових відправ. На репресивних заходах більшовицької влади акцентувала увагу читачів преса Франції, Англії, Бразилії та інших країн28.
Своє ставлення до подій в СРСР висловила й українська
еміграція. Протест з приводу злиття ГКЦ з РПЦ надійшов від
керівництва Української католицької церкви в Канаді – екзарха
Ладики та єпископа Саворія. До цього додався й голос Української
автокефальної церкви на чолі з єпископом І. Теодоровичем та
Української православної церкви, очолюваної архієпископом
Богданом (Шпилькою), які діяли в США. Співчуття з приводу
примусового приєднання греко-католиків Галичини до РПЦ
містилося у зверненні до всіх християнських церков Другого
Собору єпископів УАПЦ в еміграції, який відбувся 14 – 18 березня
1946 р. у німецькому містечку Ееслінг-на-Неккері (Баден-Вюртемберг) під головуванням митрополита Полікарпа (Сікорського)29.
Радянське керівництво було добре поінформоване про справжні
настрої з приводу ліквідації ГКЦ як греко-католицького кліру
Галичини, так і міжнародної громадськості. Проте режим мало
переймався подібними речами. Адже рішеннями Львівського
“собору”, визнаними владою всупереч конституційним нормам,
створювалося свого роду формально-правове підґрунтя для переслідування тих, хто їх не визнавав. Кожного священика, який,
залишаючися вірним своїй Церкві, продовжував виконання
пастирських обов’язків, можна було притягнути до карної
відповідальності як служителя забороненої релігійної організації.
В історичній літературі, новітніх наукових розвідках сформувалася певна думка щодо періодизації катакомбного періоду
діяльності ГКЦ. Так, дослідник В. Марчук виділяє в ній три
основні етапи, а саме: 1) опір репресивним акціям влади, 1946–
1953 рр.; 2) організаційне відродження структур і активізація
підпільної діяльності, 1953–1963 рр.; 3) боротьба за збереження
Церкви та її легалізацію, 1963–1989 рр.30
ДАРФ. – Ф. 6991. – Оп. 1. – Спр. 33. – Арк. 138–148.
Лисенко О.Є. Церковне життя в Україні: 1943 – 1946 рр. Київ: Інститут
історії України НАН України, 1998. С. 313, 314.
30 Марчук В. Українська Греко-католицька Церква. Історичний нарис.
Івано-Франківськ: Плай, 2001. С. 131.
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Незаперечним є той факт, що найскладнішими й найважчими
для Церкви стали наступні роки сталінського режиму. За умов
масових репресій щодо західного українства, форсованої радянізації краю віруючим греко-католикам та їхнім пастирям, що уникли
далеких таборів, вдалося зберегти віковічні традиції й
самобутність своєї релігійної культури. Саме в цей період
зароджувалися перші форми опору насильницькому оправославленню, напрацьовувався початковий досвід існування й діяльності
Церкви за умов підпілля.
Ситуація ускладнювалася тим, що ще до Львівського “собору”
1946 р., як згадувалося раніше, вся найвища церковна ієрархія була
заарештована, а згодом і ув’язнена на довгі терміни перебування в
таборах.
Архівні матеріали судової справи митрополита Й. Сліпого 1945–
1946 рр., за якою проходили також апостольський візитатор і єпископ
ГКЦ М. Чарнецький, генеральний вікарій митрополичої капітули
М. Будка та апостольський візитатор і адміністратор грекокатолицьких парафій Німеччини П. Вергун, було вперше ґрунтовно
досліджено членом-кореспондентом НАН України Олексою
Мишаничем. Слідча справа, що обіймала 7 томів (3000 сторінок),
велася з 11 квітня 1945 р. до 10 травня 1946 р. В її обвинувачувальному висновку зазначалося, що після визволення західних областей
України від німецько-фашистських окупантів до МДБ УРСР надійшли документальні матеріали, які свідчили, що колишній митрополит граф А. Шептицький, єпископи Й. Сліпий, М. Чарнецький,
М. Будка й апостольський візитатор уніатських парафій Німеччини
П. Вергун, здійснюючи антирадянську політику Ватикану та будучи
пов’язаними з німецько-фашистськими урядовими колами, виконували їхні вказівки й протягом декількох років проводили активну
підривну роботу проти СРСР, а в період тимчасової окупації території України вели пособницьку діяльність на користь німецькофашистських загарбників.
Та найбільшим “злочином” Й. Сліпого вважався його зв’язок
з націоналістичним підпіллям. Митрополит Й. Сліпий, очевидно,
сподіваючися на об’єктивність суду, давав правдиві, чіткі й логічні
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відповіді, не заперечував своєї відданості Ватикану й католицизму,
постійно підкреслюючи, що Ватикан бореться не з радянською
владою, а виступає проти безбожництва, комуністичної ідеології.
Проте ці свідчення мало цікавили тих, хто фабрикував кримінальну
справу – долю ГКЦ та її єпископату було вирішено заздалегідь. У
закритому судовому засіданні Військового трибуналу військ МВС
Українського округу в м. Києві, яке проходило без участі прокурора і
захисту з 29 травня по 3 червня 1946 р., Й. Сліпого, М. Чарнецького,
М. Будку визнано винними в зраді Батьківщині, тобто в злочині,
передбаченому ст.ст. 54-1а, 54-11 КК УРСР, П. Вергуна – в злочині,
передбаченому ст. 54-2, 54-11 КК УРСР. Суд, керуючись ст.ст. 296, 297
КПК УРСР, ст. 46 КК УРСР, засудив їх до різних термінів позбавлення
волі у виправно-трудових таборах (Й. Сліпого – до 8 років, П. Вергуна
– до 7, М. Чарнецького і М. Будку – до 5) з позбавленням прав на 3 роки
та конфіскацією особистого майна31. На митрополита Й. Сліпого й
єпископа М. Чарнецького після відбуття термінів покарання чекали
наступні засудження. Владика М. Будка помер 1 жовтня 1949 р. у
таборі поблизу Караганди у віці 72-х років. Монсеньйора П. Вергуна
після відбуття ув’язнення було вислано на поселення до селища
Ангарське Богичанського району Красноярського краю, де він помер
7 лютого 1957 р. у 66-річному віці, марно сподіваючися на повернення
до Німеччини.
У касаційному порядку цей вирок Військового трибуналу не
оскаржувався й не опротестовувався. Лише 1991 р., ще до проголошення незалежності України, Львівська організація “Меморіал”
порушила питання про реабілітацію Й. Сліпого. На той час органи
прокуратури не бажали визнавати своїх помилок і, за висновком
заступника прокурора УРСР В. Прика від 11 липня 1991 р., підтвердили обґрунтованість засудження греко-католицьких ієрархів.
Реабілітовано ж Й. Сліпого, П. Вергуна, М. Чарнецького і
М. Будку було на підставі ухвали Судової колегії в кримінальних
справах Верховного Суду України від 19 вересня 1991 р.32
Страшне судилище 1945–1946 років. (До 110-річчя від народження Патріарха
Йосифа Сліпого). Визвольний шлях. 2002. Кн. 2. С. 51–66; Кн. 3. С. 31–37.
32 Там само. Кн. 4. С. 45–54; Кн. 5. С. 49–59.
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У раніше згадуваному повідомленні прокуратури УРСР про
притягнення до судової відповідальності владик ГКЦ повідомлялося також про завершення слідства та направлення на розгляд
Військового трибуналу справ щодо звинувачення єпископів
Г. Хомишина та І. Лятишевського. Проте владика Г. Хомишин, не
витримавши допитів співробітників НКДБ, помер в ізоляторі
Лук’янівської в’язниці м. Києва ще 28 грудня 1945 р.33, коли йому
виповнилося 78 років. Єпископа-помічника І. Лятишевського
правлячий режим засудив до 5 років позбавлення волі у ВТТ,
пізніше продовживши термін ув’язнення34.
Заарештованому у 1945 р. ігумену оо. Редемптористів з Тернополя В. Величковському за відмову перейти на православ’я у
1947 р. було винесено смертний вирок за звинуваченням в
“антирадянській агітації”, замінений потім на десятирічне
ув’язнення. Після відбуття покарання у 1955 р. він повернувся до
м. Львова. Архімандрита К. Шептицького, заарештованого 5 червня 1947 р., рішенням Особливої наради при МДБ СРСР від 28
лютого 1948 р. за ст.ст. 54-1а, 54-11 КК УРСР засуджено до 8 років
ВТТ. Помер владика у Владимирській в’язниці 1 травня 1951 р.35
Після арешту К. Шептицького управління Галицькою грекокатолицькою митрополією перебрав на себе віце-провінціал чину
Редемптористів Йосиф де Вохт. Останньому довелося залишити
Галичину в грудні 1948 р. у зв’язку з його депортацію до Бельгії,
громадянином якої він був. Перед від’їздом Йосиф де Вохт
обов’язки керівника митрополії поклав на редемпториста
о. І. Зятика, якого згодом заарештували і засудили. Під час відбуття
покарання в одному із сибірських таборів після жорстоких тортур він
помер у 1956 р. Повноваження керівника митрополії перебрав
о. М. Хмільовський. Переховуючися в уцілілих жіночих монастирях,
він підтримував зв’язки з українським підпіллям, неодноразово
33 За іншими даними, єписком Г. Хомишин помер у київській в’язниці
17 січня 1947 р. (Див.: Мельничук П. Владика Григорій Хомишин патріот –
місіонер – мученик. Львів, 1997. С. 406, 407.).
34 Боцюрків Богдан. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська
держава (1939–1950). С. 175.
35 Там само. С. 177, 178.
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звертався до кліру й віруючих з листами під псевдонімом “о. Проф.
М. Лаврівський, глава підпільної Греко-Католицької Церкви”,
піднімаючи їхній національний та релігійний дух. 31 березня 1950 р.
о. М. Хмільовського було заарештовано і після тривалого слідства
засуджено до 10 років ув’язнення36.
Тісно пов’язувалися з репресивними заходами щодо церковних
ієрархів і плани нищення греко-католицьких згромаджень на теренах
тієї частини Перемишльської єпархії та Лемківської адміністратури,
що увійшли до складу повоєнної Польщі. Під проводом єпископів
Й. Коциловського і Г. Лакоти близько 250 священиків надавали духовну опіку 700 тис. українців, переважно греко-католиків, що опинилися
в межах Польської держави. Новопостала комуністична влада Польщі,
тісно взаємодіючи зі сталінським режимом у пошуках шляхів
“розв’язання” проблем української меншини, вдалася до примусової
“репатріації” польських українців на радянську територію. Всупереч
їхньому небажанню залишати свої споконвічні землі, з 15 жовтня 1944
р. до 2 серпня 1946 р. до Радянського Союзу було примусово виселено
482 880 осіб, більшість із яких становили греко-католики37.
За відмову звернутися із закликом до духівництва та віруючих
виїхати до СРСР польська влада 21 вересня 1945 р. заарештувала в
Перемишлі владику Й. Коциловського, о. В. Гриника та 20 відомих
діячів, яких утримували в Ряшівській в’язниці. В середині січня
наступного року єпископа було передано радянським прикордонним
службам, які згодом звільнили його. Проте, дійшовши висновку, що
головною перепоною завершенню депортації українців з території
Перемишльського повіту є спрямована на зрив переселення робота
єпископа Й. Коциловського та 59 служителів УГКЦ, що залишалися
ще на той час у місті, польською владою було прийнято рішення про
депортацію всього єпископату Церкви.

Боцюрків Богдан. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська
держава (1939–1950). С. 172, 173.
37 Сергійчук В. Депортація поляків з України. Невідомі документи про
насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР
в Польщу в 1944–1946 роках. Київ: Українська Видавнича Спілка, 1999. С. 21.
36
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25 червня 1946 р. польська влада вдруге заарештувала
владику Коциловського й передала його радянським спецслужбам.
Наступного дня, 26 червня, подібна доля спіткала й голову
Перемишльської капітули, генерального вікарія єпископа
Г. Лакоту та чотирьох його співробітників. Після тяжких і
тривалих допитів у Київській в’язниці єпископ Й. Коциловський
був переведений до табору в с. Чапаєвка (Віта) під Києвом, де
помер 17 грудня 1947 р. Засуджений до 10 років позбавлення волі
у ВТТ помічник владики єпископ Г. Лакота помер у табірному
ізоляторі в Абезі, неподалік Воркути 12 листопада 1950 р.
Драматично склалася доля й решти духовенства Перемишльської
єпархії. Канцлер о. Грицеляк та капелан єпископа Й. Коциловського С. Яворський, відбувши ув’язнення в сибірських таборах,
повернулися до західноукраїнського краю й зуміли прислужитися
забороненій ГКЦ. Черговим випробуванням для українців Польщі
стала операція “Вісла,” проведена польським урядом за підтримки
СРСР і Чехословаччини з метою остаточного придушення сил
українського збройного опору. В серпні 1947 р. в нові землі на
півночі та заході Польщі було насильно переселено 138742
українці, а 3873 особи разом з 22 греко-католицькими
священиками потрапили в концтабори.
Одночасно урядовим декретом від 5 вересня 1947 р. і внесеними
до нього поправками 28 вересня 1949 р. націоналізувалося все
належне майно ГКЦ. Саме на ньому ґрунтувалися ті положення
чинного в Польщі законодавства, якими доводилася “відсутність” у
країні ГКЦ й невизнання греко-католицького обряду38.
Таким чином, репресивні заходи щодо ієрархії ГКЦ були
одним із найпоширеніших методів в арсеналі засобів правлячого
режиму, спрямованих на ліквідацію організаційних церковних
структур. Подібна тактика широко застосовувалась і щодо грекокатолицького священницького кліру. Головним приводом для
арешту й ув’язнення був опір наверненню в православ’я, а
“аргументами” – звинувачення в співпраці з нацистами та
38 Боцюрків Богдан. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська
держава (1939–1950). С.182, 183, 185.
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українськими повстанцями. В науковій літературі, спогадах,
публіцистичних дописах та офіційних архівних документах
існують суттєві відмінності у визначенні кількості греко-католицьких священиків, що стали жертвами сталінського тоталітарного режиму. Так, Ігор Винниченко, посилаючися на
Д. Степовика, зазначає, що за відмову добровільної самоліквідації
ГКЦ поклала на вівтар мучеництва життя 10 єпископів, 1400
священиків і 800 монахинь39. Оперуючи підрахунками Б. Гудзяка,
С. Гуркіної та О. Турія, В. Марчук констатує, що протягом 1945 –
1946 рр. радянські органи безпеки заарештували й засудили понад
800 греко-католицьких священиків40. Офіційні ж архівні
документи свідчать, що з 590 представників греко-католицького
духовенства, що відмовилися від возз’єднання, 344 було
заарештовано й засуджено41. Терор супроти “ліквідованої” Церкви
особливо посилився після інспірованого МДБ 20 вересня 1948 р.
вбивства керівника “Ініціативної групи” протопресвітера
Г. Костельника. Лише у Львівській області наприкінці 1948 р. було
заарештовано 10, у 1949 р. – 17, а в 1950 р. – 35 священиків42.
Незважаючи на масові арешти й ув’язнення, справу ліквідації
ГКЦ та “возз’єднання” вірних греко-католиків з православ’ям,
проголошену Львівським “собором” фактично завершеною,
довелося втілювати режиму багато років.
Для галицького духовенства за умов боротьби націоналістичного підпілля проти більшовицького ладу питання конфесійної
самоідентифікації фактично ототожнювалося з вибором їхньої
політичної орієнтації. Бійці УПА, як і радянські каральні загони,
не відзначалися особливою розбірливістю в методах досягнення
своїх цілей. Від психологічного тиску й погроз до прямих
терористичних актів – такий арсенал засобів їхнього впливу на тих
39 Винниченко І. Україна 1920–1980-х: депортації, заслання, вислання. Київ:
Рада, 1994. С. 62.
40 Марчук В. Українська Греко-католицька Церква. Історичний нарис. С. 131.
41 РДАНІ. – Ф. 5. – Оп. 33. – Спр. 53. – Арк. 1.
42 Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО). – Ф. 1332. – Оп. 1. –
Спр. 12. – Арк. 39; спр. 16. – Арк. 1, 20, 32; спр. 18. – Арк. 26.
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священиків, котрі виявили бажання перейти в православ’я.
В одному з інформаційних звітів уповноваженого РСРПЦ по Дрогобицькій області за 1946 р., зокрема, повідомлялося про поширення
оунівським підпіллям листівок до українців греко-католицького
віровизнання із закликом бойкотувати служби новоправославних
священиків, змушувати їх, позбавлених засобів існування, залишати
парафії. У вересні–жовтні 1946 р. духовенство Станіславської та ряду
районів Дрогобицької областей отримало своєрідні “накази”, якими
зобов’язувалося відректися від православ’я й повернутися до ГКЦ.
Попереджалося, що у разі невиконання вимог, будуть застосовані
заходи екзекутивного порядку43. Тож не дивно, що більшість священиків, формально прийнявши православ’я, проводили богослужіння по-уніатськи, майже не змінюючи греко-католицьких традицій. А
деякі з них навіть повертали до єпархіальних управлінь документи, що
засвідчували їхнє членство в “Ініціативній групі”, канонічне оформлення та реєстрацію.
Керівництво РСРПЦ планувало завершити реєстрацію грекокатолицького духовенства протягом третьої чверті 1946 р. Проте,
попри всі зусилля апарату, канонічне оформлення та реєстрація
греко-католицького духовенства відбувалися надто повільно. Приміром, у Тернопільській області на 1 жовтня 1946 р. було зареєстровано 92 “новоправославні” священики із 281 служителя греко-католицького культу. У Львівській області від канонічного оформлення
відмовився 101 священик з 281. З них 55 залишили церковну
практику або ж були репресовані. З тих 46, що не відмовилися від
сану, 17 були людьми похилого віку та хворі, а 29 вперто чинили опір
переходу на православ’я. На Станіславщині оформилися як
православні 542 храми з 604 існуючих та 271 священик з 322, а 51
пастор виїхав за межі області або ж залишався в греко-католицькій
вірі. З 333 священиків Дрогобицької області зареєструвалося лише
163 клірики, а 35 не бажали переходити в православ’я44.
Опір греко-католицького духовенства насильницькому
оправославленню набирав як активних (відверті відмови прийняти
43
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православ’я, агітація серед віруючих), так і пасивних форм (офіційна відмова від своїх парафій та підпільна відправа церковних
обрядів). Так звані “неприєднані” священики діяли в незареєстрованих церквах, яких нараховувалося в Галичині на 1 квітня 1947 р.
337 (з них 260 перебували у Львівсько-Тернопільській єпархії).
Кількість священиків, які не прийняли православ’я, на цей же
період становила 12745.
Протягом наступного періоду владний режим, сконцентрувавши
свої зусилля на ліквідації “залишків унії”, не лише продовжував
чинити тиск на стійких у вірі греко-католицьких священиків, але й
вжив рішучих заходів щодо масової передачі уніатських храмів
“новоправославним” громадам. На кінець I кварталу 1947 р. до 4
православних церков Дрогобицької та 11 Львівської областей
додалося, відповідно, 658 і 522 уніатських культових споруд. У
Станіславській та Тернопільській областях співвідношення
“староправославних” і “новоправославних” храмів становило,
відповідно, 6 і 598 та 154 і 539. Значна частина з них лише
формально возз’єдналася з православ’ям: служби в них не
відбувалися через відсутність необхідної кількості православних
священиків. У тих самих населених пунктах, де залишилося
проживати невозз’єднане греко-католицьке духовенство, призначити нового пастиря через опір віруючих було практично
неможливо. Лише на Львівщині за 1946 р. удвічі скоротилася
кількість діючих церков – до 269, що було загальною тенденцією
й для інших областей Західної України46.
Підсумки річної роботи з ліквідації унії в Галичині були
підбиті на нараді уповноважених РСРПЦ, яка відбулася в Києві 22
– 23 квітня 1947 р. З їхньої інформацій довідуємося, що на момент
проведення наради залишалися канонічно не оформленими та не
зареєстрованими у Львівській області 63 церкви й молитовні
будинки та 50 священиків, у Дрогобицькій – відповідно, 34 і 34,
Станіславській – 43 і 31, Тернопільській – 206 і 12. Разом по
чотирьох областях це становило 346 культових споруд і 127 осіб
45
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духовенства. Серед причин, що завадили досягненню належних
результатів, вказувалося на терор щодо “возз’єднаного” з РПЦ
духовенства з боку “українсько-націоналістичних банд-бандерівців”, активну роботу “невозз’єднаних” священиків й особливо
монахів Василіан і Студитів проти “возз’єднаних”. Повідомляючи
керівництво РСРПЦ про підсумки наради, уповноважений РСРПЦ
по Україні П. Ходченко констатував й відсутність “особливого
завзяття займатися питаннями ліквідації унії” в православних
архієреїв західних областей та просив забезпечити відповідний
вплив на них Московської патріархії47.
За підрахунками науковців Інституту історії Церкви у
м. Львові на кінець 1947 р. лише 1124 із 2700 священиків (саме
стільки налічувала ГКЦ в Галичині в 1941 р.) прийняли православ’я. Зволікали з переходом до православ’я 312 парафій48.
Найбільш активною категорією тих, хто не припиняв чинити
опір насильницькому возз’єднанню, залишалися ченці й черниці
греко-католицьких монастирів. Їхня пропагандистська діяльність
супроводжувалася закликами до захисту від переслідування
владою греко-католицьких священиків, бойкотувати богослужіння призначеного єпархіальними управліннями “новоправославного” духовенства. Здійснені напередодні Львівського “собору”
заходи щодо скорочення монастирської мережі лише частково
зняли гостроту цієї проблеми. На початок березня 1947 р. у
західних областях України і надалі діяли 12 чоловічих і 12 жіночих
монастирів та монаших будинків, у яких перебувало 415 монахів і
214 черниць. Зауважимо, що наведені дані не враховували їхньої
кількості в Тернопільській області, де, за загальною інформацією
обласного уповноваженого, налічувалося 26 різноманітних монаших об’єднань з 117 насельниками, що в них проживали49.
Проте, обмежившись арештами найактивніших ченців і
черниць, влада, побоюючися сплеску масового протесту віруючих,
ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 36. – Арк. 28-32.
Войналович В.А. Українська Греко-Католицька церква в останні роки
сталінського режиму. Історія України. Маловідомі імена, події, факти. (Збірник
статей). Вип. 19. Київ – Донецьк: Рідний край, 2001. С. 347.
49 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 2. – Спр. 35. – Арк. 77–83.
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особливо у віддалених районах, де усе ще діяли загони УПА і
ОУН, не наважилася на той час вдатися до повної ліквідації
монастирських комплексів. План остаточного нищення грекокатолицьких монастирів на теренах Західної України сповна було
реалізовано лише протягом 1948–1949 рр.
У черговий раз доповідаючи про виконання вказівок уряду
щодо “ліквідації церковної унії”, голова РСРПЦ Г. Карпов у листі
від 24 вересня 1949 р. на ім’я Й. Сталіна, В. Молотова, Г. Маленкова, К. Ворошилова, М. Суслова відзначав особливу увагу до
цього питання з боку Ради Міністрів УРСР, ЦК КП(б)У, особисто
М. Хрущова та виключну значимість заходів, здійснених органами
МДБ СРСР. “Тріумфальне” завершення “возз’єднавчої” акції
стверджувала й наведена в листі відповідна статистика. Так, за час
з 1946 р. по серпень 1949 р. на православ’я було переведено 3001
уніатську приходську церкву, 1242 священики, 463 диякони та
1018 псаломників. Водночас Г. Карпов змушений був визнати, що
певна частина невозз’єднаного греко-католицького духовенства і
далі нелегально здійснювала обряди й агітувала проти Православної церкви. Не припиняли свою діяльність і 12 монастирів,
насельники яких уперто ухилялися від возз’єднання50.
Відповідна програма дій владних структур щодо ліквідації
греко-католицьких монастирських комплексів обґрунтовувалась у
доповідній записці уповноваженого РСРК по Україні П. Вільхового до ЦК КП(б)У, Ради Міністрів республіки та РСРК при Раді
Міністрів СРСР від 29 вересня 1949 р. Серед першочергових заходів вона передбачала: конфіскацію та націоналізацію всього
монастирського майна; розпорошення монахів через переселення
хворих та похилих за віком до будинків інвалідів, а працездатних
– за місцем проживання рідних чи в зручні за їхнім наглядом місця;
призов молодих монахів на військову службу; сприяння в працевлаштуванні тим, хто виявить бажання стати до світської праці, за
винятком закладів освіти і культури51.
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Саме за подібним сценарієм, санкціонованим заступником
голови Ради Міністрів УРСР Л. Корнійцем, відбулася ліквідація
1949 р. греко-католицьких монастирів у Дрогобицькій і
Тернопільській областях, а у вересні 1950 р. – решти обителей
Львівської області52. Ліквідація ж Гошівського чоловічого монастиря
на Станіславщині 27 березня 1950 р. – “керівного угруповання
реакційних і націоналістичних елементів”, як свідчить доповідна
секретаря Станіславського обкому партії М. Слоня на адресу
секретаря ЦК КП(б)У Л. Мельникова від 24 червня 1950 р., стала
можливою лише внаслідок арешту монахів, засуджених згодом до
тривалих термінів ув’язнення в радянських концтаборах. Одночасно управлінням МДБ області було проведено операцію
виселення за “антирадянську націоналістичну діяльність” і
черниць Гошівського жіночого монастиря53.
Уцілілі рештки світського й монашого духовенства, перебуваючи на нелегальному становищі та створивши невеликі згромадження, здебільшого в приватних домівках у містах, попри
жорсткі репресії та утиски влади, разом з тими, хто залишив
церковну службу й став до постійної праці, а також частиною
силоміць “возз’єднаних” з православ’ям, що пізніше відступилися
від нього, перебрали на себе відповідальність за подальшу долю
підпільної Церкви.
Таким чином, на 1950 р. радянський режим остаточно
покінчив з легальним існуванням інституцій Греко-католицької
церкви в Україні, ліквідувавши п’ять єпархій і дві апостольські
адміністратури, ув’язнивши всіх її владик.
Переживши протягом короткого часу (з кінця 1930 – до
середини 1940-х рр.) кількаразову зміну політичних режимів та
зумівши частково адаптуватися до умов Польської держави й
німецького окупаційного порядку, ГКЦ в Галичині зазнала
трагічних втрат від терору й насильницьких дій більшовизму.
Намагання ієрархів Церкви відшукати можливі форми мирного
ДАЛО. – Ф. 1332. – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 112–116.
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 12. – Арк. 158, 282; спр. 13. –
Арк. 12–14.
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співіснування з радянською владою не мали жодного успіху.
Перейнявшися завданнями радянізації західного українства,
витравлення його національної самосвідомості, сталінське керівництво безжалісно нищило те, що вважалося традиційними носіями. Як справедливо відзначав засновник і перший директор
Інституту історії Церкви у Львові, а нині митрополит УГКЦ,
голова Філадельфійської архієпархії в США, президент
Українського католицького університету у Львові Борис Гудзяк,
“від 1946 року УГКЦ була не лише найбільшою забороненою
релігійною спільнотою в світі, а й залишалася єдиною поширеною
в Україні інституцією, яка уникала контролю офіційних
радянських установ”54. Дозовані норми “релігійної свободи” не
давали атеїстичному режиму офіційно визнати реально існуюче
явище та повернути УГКЦ право життєдіяльності й нормального
функціонування.
Майже п’ятирічний досвід боротьби зі “залишками” уніатства
в західних областях України та на Закарпатті дедалі більше
переконував відповідальних посадових осіб, ієрархів РПЦ у тому,
що “возз’єднання” греко-католиків з руським православ’ям мало
радше формальний, аніж фактичний характер.
Про далеко невтішний стан справ у новоприєднаних єпархіях
РПЦ свідчили численні інформаційні довідки та доповідні записки, що надсилалися контролюючими органами до партійних та
урядових інстанцій. Так, досить складно, за оцінкою уповноваженого РСРПЦ в Україні П. Ходченка на початок 1950 р., відбувався
процес “перевиховання православною церквою в дусі православ’я” колишніх греко-католицьких вірників у західних областях
України, що пояснювалося, зокрема, терором буржуазно-українських націоналістів з оунівського підпілля проти возз’єднаного
духовенства. Все це, на думку уповноваженого, певним чином
паралізувало активність священиків, а деякі з них виявили
Гудзяк Б. Образ сили духу: Дослідження живої історії підпільного життя
Української Греко-Католицької Церкви. 1946–1989. Другий Міжнародний
конгрес україністів. Доповіді і повідомлення. Історія. Ч. II. Львів, 1994. 220 с.
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легкодухість і навіть повернули єпископам укази про возз’єднання
з РПЦ. Частина духовенства, залишившися вірною унії та
Ватикану, “проводила й проводить не тільки антиправославну
агітацію і пропаганду, але й антирадянську роботу...”. Активними
антиправославними діями серед віруючих відзначалися, зокрема,
13 священиків Дрогобицької області, продовжуючи богослужіння
за греко-католицькими обрядами й категорично відмовляючися
від зустрічі для проведення переговорів з правлячим єпископом
Михайлом на пропозицію останнього.
Як “різновид контрреволюційної роботи українсько-німецького націоналістичного підпілля” характеризував діяльність
невозз’єднаного духовенства уповноважений РСРПЦ по Станіславській області Кисляков. Наголошуючи на фактах нелегального
проведення богослужінь за канонами греко-католицизму, випадках
відмови духовенства від возз’єднання та відходу віруючих від
православ’я, здійснення ними релігійної обрядності за допомогою
мандрівних уніатських священиків, уповноважений пояснював ці
факти наслідком дій націоналістичного підпілля55.
Непроста ситуація була й на Львівщині, особливо в Жовківському районі, де свого часу розташовувалися митрополича
друкарня, два василіанські монастирі та майже в кожному населеному пункті діяли релігійні товариства. Не випадково, грекокатолицьке духовенство району “возз’єдналося” з РПЦ останнім і,
на переконання уповноваженого РСРПЦ по Львівській області
А. Вишневського, надто формально, не поінформувавши про це
самих віруючих. Жоден священик у проповідях не поминав
православних ієрархів, не впроваджував православних обрядів.
Всіляко ухиляючися від будь-якої громадської роботи та патріотичних проповідей, духовенство перебувало в очікуванні істотних
змін, впливало своїми настроями на ввірену їм паству.
Остання ж відверто саботувала дії новоприбулих возз’єднаних священиків, у зв’язку з чим лише в м. Жовква з березня 1946 р.
змінилося 8 душпастирів. Найактивніший уніатський рух у
співпраці з націоналістично налаштованими елементами, на
55
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переконання А. Вишневського, залишався основним чинником
дестабілізації політичної ситуації в районі, ігнорування заходів
радянської влади з боку місцевого населення. Всі вищезгадані
обставини наштовхнули державного куратора на досить радикальний висновок: “У західних областях України настав час розпочати
наступ на релігію, яка є прямим супутником українського націоналізму. Першого удару слід завдати по духовенству, не порушуючи
чинного законодавства стосовно церкви”56.
Надто повільні темпи оправославлення галицького краю,
активізація дій невозз’єднаних священиків, опір мирян, які визнавали лише своїх колишніх парохів і бойкотували православних
священиків, особливо турбували ту групу колишніх греко-католицьких релігійних діячів, які одними з перших визнали православ’я й доклали чимало зусиль для його утвердження.
Стурбованість станом справ висловили в своєму листі на ім’я
уповноваженого РСРПЦ по Львівській області від 5 серпня 1949 р.
протоієрей Василь Дреліх та диякон Григорій Балуш св. П’ятницької
церкви м. Львова, секретар Львівського кафедрального собору
о. Юрій Ванчицький та настоятель Кузьмо-Дем’янівської церкви
с. Стрептів Кам’янсько-Бузького району Львівської області
о. Олексій Петришин. Автори листа стверджували, що Дрогобицька та Станіславська єпархії є суто католицькими з малою кількістю
православного духовенства. Не набагато від них відстала й
Львівська. В кожній з єпархій є значна кількість невозз’єднаного
духовенства. Головну причину цього вони вбачали у відсутності
чіткої й послідовної лінії з боку єпархіальних управлінь, особливо
ж Львівсько-Тернопільської єпархії. Тому пропонували провести
низку кадрових змін, зокрема, увільнити з посади керуючого
справами єпархіального управління протоієрея Євгена Юрика57.
Як бачимо, ситуація, що склалася в православних єпархіях
західних областей, виходила з-під контролю ієрархів РПЦ, свідчила
про формальність “возз’єднання” греко-католиків і вимагала
невідкладних заходів з подолання проявів греко-католицизму.
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За вказівкою державних контролюючих органів стан справ у
новостворених єпархіях було проаналізовано Святійшим Синодом
РПЦ 12 грудня 1949 р., який, заслухавши доповіді архієпископа
Львівського та Тернопільського, Мукачівського й Ужгородського
Макарія (Оксіюка), єпископів Станіславського й Коломийського
Антонія (Пельвецького) та Самбірського й Дрогобицького
Михайла (Мельника), прийняв відповідні рішення щодо усунення
залишків уніатства в літургійній практиці, обрядах, святах і
церковних звичаях. Для спільного обговорення заходів рекомендувалося проводити собори єпископів західних єпархій з
прийняттям відповідних постанов, короткотермінові курси для
новоправославного духовенства, а також видавати православні
книги, молитовник з одночасною забороною розповсюдження і
використання уніатської богослужбової продукції. Для посилення
ролі архієреїв у справі утвердження православ’я в західних
областях було прийнято рішення направити на МукачівськоУжгородську кафедру
окремого
єпископа,
звільнивши
архієпископа Макарія від управління цією єпархією58.
Виконуючи директиви Святійшого Синоду, західноукраїнський єпископат в особі архієпископа Макарія та єпископа
Михайла звернувся 28 січня 1950 р. зі спільним закликом до
“возз’єднаного” духовенства здійснити шістнадцять заходів із
“звільнення нарешті церковної служби і самих церков <...> від
латинських нововведень, що суперечать догмам і духу нашої
материнської Церкви”59.
Проте вже перші інформації з місць щодо реалізації заходів
православізації обряду засвідчували значний опір їхньому впровадженню з боку “нововозз’єднаного” кліру та зростаюче обурення
серед віруючих. Так, про відсутність будь-яких істотних змін у
богослужбовій практиці колишніх греко-католицьких священиків
доповідав своєму керівництву уповноважений РСРПЦ по Львівській області А. Вишневський. За його висновком, зображення
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св. Йосафата станом на березень 1951 р. і далі зберігалися майже в
половині сільських церков, у тому числі й у палатах самого архієпископа Макарія. Зовсім не поминала православних ієрархів у
літургійних молитвах п’ята частина духовенства, а близько 40% з
них робили це так, щоб не зрозуміло було, про кого йдеться.
Головною причиною саботування ліквідації уніатських обрядів і
введення православних з боку “возз’єднаних” священиків, на переконання А. Вишневського, була їхня ворожа налаштованість і
підтримка націоналістичних елементів60.
Наявність активного опору більшості новоправославного
духовенства введенню нових обрядів констатував у звіті за
IV квартал 1951 р. уповноважений РСРПЦ в Україні Г. Корчовий.
“Від духовенства, вихованого католицькою церквою, просякнутого буржуазно-націоналістичним духом, позбавленого почесного
становища й матеріального благополуччя, – підкреслював він, –
навряд чи варто очікувати щирого, добровільного переходу на
православні обряди”. У Львівській, Дрогобицькій і, особливо,
Станіславській областях ще на той час зберігалися села, віруючі
яких не приєдналися до РПЦ і саботували православних священиків.
Як вважав Г. Корчовий, однією з причин повільного впровадження
православних обрядів була відсутність достатньої наполегливості й
вимогливості в цій справі з боку єпископів західних областей61.
Зокрема, невдоволення владних структур викликала непослідовність та відсутність чіткої позиції щодо “православізації”
архієпископа Львівського і Тернопільського Макарія. На думку
останнього, складність ситуації в західних областях не давала
підстав сподіватися на завершення справи очищення православних богослужінь від уніатських традицій у найближчій
перспективі, оскільки вимагала передусім спеціально підготовленого духовенства, вихованого в православному дусі. Особливої
точки зору з цього приводу дотримувався уповноважений РСРПЦ
по Львівській області А. Вишневський. На його переконання,
60
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бездіяльність архієпископа пояснювалася не чим іншим, як
самовдоволенням від досягнутих успіхів і церковних відзнак,
потуранням своєму оточенню з колишнього уніатського духовенства й схильністю прислухатися до їхніх порад. Попри згадане,
архієпископ Макарій характеризувався як людина політично
благонадійна, розумна й практична, як досвідчений стратег,
здатний реалізувати будь-яку доручену йому справу62.
Важливо зазначити, що остаточна ліквідація “залишків унії” в
західних областях та Закарпатті з точки зору реалізації планів
радянізації краю розцінювалася правлячим режимом як виключно
важливе політичне завдання. Подальше зволікання з його
вирішенням лише посилювало б духовну опозицію радянським
перетворенням і засвідчувало б неспроможність влади в подоланні
опозиції. Неефективність дій ієрархів РПЦ мала бути достатньо
компенсована дійовим адміністративно-репресивним впливом.
Саме до послуг органів МДБ та адміністративних чинників у
системі владних структур і радив вдатися уповноважений РСРПЦ
по Україні П. Ходченко з метою остаточного подолання
“церковних і побутових традицій” уніатства й нелегальної
діяльності невозз’єднаного духовенства63.
У цьому контексті на особливу увагу заслуговує подія,
пов’язана з вбивством у жовтні 1949 р. відомого письменника й
публіциста, громадського діяча, активного борця з греко-католицизмом та українським буржуазним націоналізмом Ярослава
Галана. Лише у 1951 р., під час судового процесу у Львові, було
доведено офіційну точку зору, що розправу над Я. Галаном
вчинили буржуазні націоналісти спільно з реакційними уніатами –
агентами й шпигунами Ватикану. За участь у здійсненні терористичного акту були заарештовані й притягнуті до кримінальної
відповідальності за ст. ст. 54-1“а”, 54-8 і 54-11 КК УРСР сини
священика – Лукашевич Іларій Денисович (1931 р. н., студент
Львівського сільськогосподарського інституту), Лукашевич
ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 95. – Арк. 1, 7, 13, 14; ДАЛО.
– Ф. 1332. – Оп. 1. – Спр. 14. – Арк. 12–16.
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Олександр Денисович (1928 р. н., студент Львівського медичного
інституту), Лукашевич Мирон Денисович (1929 р. н., студент
Львівського сільськогосподарського інституту) та Чмиль Тома
Томович (1924 р. н., токар консервної фабрики). А 4 січня 1951 р.
Військовим трибуналом Прикарпатського військового округу
згідно з указом Президії Верховної Ради СРСР від 12 січня 1950 р.
їх засуджено до найвищої міри покарання – розстрілу64.
Версія стосовно причетності греко-католицького духовенства
до вбивства Я. Галана протягом десятиліть залишалася домінуючою в науково-публіцистичній літературі й громадській думці.
Лише в 1990-х рр. з’явилися публікації, які породжують чимало
сумнівів у її правдоподібності. Зокрема, Ю. Шаповал, оперуючи
власними дослідженнями та посилаючися на спогади П. Дужого,
не відкидає ймовірності організації акту органами МДБ65. Сподіваємося, неупереджені наукові пошуки з часом дадуть об’єктивну
відповідь на це запитання.
Від себе ж додамо, що в практиці силових структур сталінського
режиму простежувалася дивовижна закономірність: вбивства
відомих осіб, у скоєнні яких звинувачувалось уніатське духовенство,
породжували проти нього чергову хвилю репресій. Так було у випадку трагічної загибелі 1948 р. Г. Костельника. Не стали винятком і
події жовтня 1949 р., пов’язані зі смертю Я. Галана. Вбивство Я. Галана стало приводом для справжньої хвилі терору, розв’язаною владою
проти греко-католиків та багатьох представників українського
студентства й інтелігенції, насамперед в Галичині.
Відсутність узагальнюючих даних щодо наслідків репресивних
заходів кінця 1940 – початку 1950-х рр. не дає змоги реконструювати
їхні реальні масштаби. Проте навіть фрагментарні свідчення
архівних документів дають підстави говорити про істотне
посилення репресій в означений період. Причому, правлячий режим продовжував жорстко переслідувати не тільки тих, хто,
відмовившися від “возз’єднання”, залишався вірним унії. Його
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 870. – Арк. 38.
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жертвами дедалі частіше ставали священики, які, прийнявши
православ’я, саботували антиунійні заходи й протидіяли планам
православізації. Так, з 102 осіб духовенства, виключених із
реєстраційних списків у західних областях за I квартал 1950 р.,
74 було заарештовано, в тому числі у Львівській області – 35,
Дрогобицькій – 22, Тернопільській – 17. Більшість з них було
засуджено до різних термінів ув’язнення за “активну боротьбу
проти радянської влади та зв’язок з оунівським підпіллям”66.
Жертвами тієї чистки серед новоправославного духовенства
стали і душпастирі з найближчого оточення архієпископа Макарія.
Зокрема, органи МДБ заарештували керуючого справами
Львівсько-Тернопільської єпархії, кандидата на єпископа – вікарія
Львівського й одного із засновників “Ініціативної групи” о. Євгена
Юрика, бухгалтера єпархіального управління О. Крижановського,
заступника благочинного м. Львова І. Козицького, священика
кафедрального собору П. Швидкого, настоятелів львівських
церков І. Клюса та Д. Семчишина67. На самого ж архіпастиря
чекало чергове відповідальне завдання – очолити Польську
православну церкву, якій 22 червня 1948 р. Московською
патріархією було даровано статус автокефальної. Певний час
тимчасове
управління
Львівсько-Тернопільською
єпархією
здійснював єпископ Станіславський і Коломийський Антоній. А з
листопада 1952 р. за постановою Святійшого Синоду РПЦ Львівську
кафедру очолив архієпископ Волинський і Рівненський Панкратій68.
Отже, зорганізований режимом “за участі” стероризованих та
позбавлених права голосу греко-католицьких священиків Львівський псевдособор 1946 р. мав засвідчити факт “самоліквідації”
ГКЦ, “добровільний перехід” греко-католиків у лоно руського
православ’я та “повернення” їх до прабатьківської віри. Подібний
міф активно нав’язувався радянськими ідеологічними службами
впродовж тривалого часу. Навпаки, численні свідчення переконують, що акція розгрому ГКЦ була ініційована сталінським
ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 81. – Арк. 20; спр. 93. – Арк. 3, 73.
Там само. – Спр. 95. – Арк. 8.
68 ДАЛО. – Ф. 1332. – Оп. 1. – Спр. 20. – Арк. 192.
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керівництвом і безжалісно доводилася до завершення в період
наступних десятиріч. Терор щодо невозз’єднаного духовенства,
масові депортації вірних, форсоване оправославлення краю –
такий далеко не повний перелік методів, за допомогою яких ця
акція втілювалася у життя.
***
Нищення греко-католицьких церковних структур призвело до
формування принципово відмінної конфігурації конфесійного
ландшафту як на теренах Галичини, так і всієї України. Маючи
доволі незначну кількість громад і духовенства в краї напередодні
ліквідації унії, на 1949 р. РПЦ вже займала панівні позиції в
регіональній поліконфесійній релігійно-церковній мережі.
Шляхом примусового навернення греко-католицького священства
й віруючих на православ’я РПЦ лише за чотири роки в десять разів
збільшила кількість своїх церков у регіоні та більш ніж уп’ятеро
розширила склад духовенства. Чи достатньо усвідомлювали на той
час ієрархи Церкви, вибухівку якої уповільненої дії було закладено
сталінським режимом під комплекс руського православ’я? Адже
вимушена поява в складі РПЦ величезного українсько-католицького
анклаву щонайменше реально загрожувала поширенням його
українізуючого впливу на весь Український екзархат і навіть
посиленням автономістських настроїв. Запобігти подібним
тенденціям, до певної міри, можливо було лише тривалою духовною інкорпорацією руським православ’ям етноспецифічних
елементів греко-католицизму. Проте, як з’ясувалося згодом, вирішення цього завдання виявилося надскладною й майже безперспективною справою.
Як засвідчують архівні документи, протягом 1944 – 1949 рр.
за рішеннями місцевих органів влади і погодженням з РСРПЦ у
республіці було закрито 208 православних храмів та молитовних
будинків, а 394 релігійні громади знято з реєстрації як такі, що
“самоліквідувалися” внаслідок вилучення з їхнього користування
культових споруд, які до окупації використовувалися державними
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установами69. Та навіть за таких обставин в Україні на 1 квітня
1946 р. нараховувалося 6070 діючих церков, що становило близько
58% від їхньої загальної кількості в країні.
На 1 січня 1949 р. цей показник зріс до 9186 одиниць (див.:
таблиця 1), як правило, за рахунок “возз’єднання” парафій УГКЦ
з РПЦ, оскільки протягом 1944 – 1947 рр. у республіці з дозволу
союзного уряду відкрито було лише 48 нових храмів70. На 1949 р.
припадає рекордна кількість діючих православних церков і
молитовних будинків за весь повоєнний період: на 1 січня 1950 р.
в Україні було вже 9086 православних храмів (63% від їхньої
кількості в СРСР), мережа яких у наступні роки неухильно
скорочувалася.
Таблиця 1.
Динаміка кількості діючих церков і молитовних будинків
РПЦ у Галичині та Україні в цілому у 1946 – 1949 рр.
Україна, область 1.01.1946 р.
Україна в цілому
6242
Галичина в
175
цілому
Дрогобицька
4
Львівська
11
Станіславська
6
Тернопільська
154

1.01.1948 р. 1.01.1949 р. 1.01.1950 р.
8931
9186
9086
2568
2769
2757
562
606
626
774

731
611
605
822

717
611
607
822

Таблицю укладено за: ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1639. – Арк.
166; оп. 24. – Спр. 12. – Арк. 40; Центральний державний архів – музей літератури
і мистецтва в Україні (далі – ЦДАМЛМ України). – Ф. 127. – Оп. 1. – Спр. 321. –
Арк. 1–2.

Як бачимо з наведених у таблиці статистичних даних,
кількість діючих православних культових споруд в Україні
упродовж другої половини 1946 – 1949 рр. неухильно
збільшувалася переважно за рахунок новоприєднаних до РПЦ
колишніх греко-католицьких громад і храмів, а частка
ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 65. – Арк. 76.
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 12. – Арк. 40; оп. 23. – Спр. 4555.
– Арк. 238.
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православних об’єднань Галичини у юрисдикції Московської
патріархії у їх загальноукраїнському масиві за цей час зросла від
2,8 до 30,3%.
Процеси, пов’язані з ліквідацією ГКЦ, мали визначальний
вплив і на формування складу православного кліру в Україні, яке
у перші повоєнні роки супроводжувалося низкою складних і
суперечливих обставин. Значна частина тих, хто за часів окупації
став церковнослужителем, не була канонічно висвячена ієрархами
жодної з існуючих конфесій, не мала відповідної освіти та підготовки. Велика група православного духовенства залишила Україну з
відходом окупантів, уникаючи тим самим покарання режиму за
інкриміновану їм колаборацію. Дехто з поверненням радянської
влади, пам’ятаючи довоєнні репресії, добровільно складав із себе
священицький сан. Тривала відсутність системи богословської освіти
зумовлювала “старіння” корпусу духовенства й змушувала єпископів
рукопокладати у священики кандидатів із служителів культу і навіть
мирян. Усі наведені фактори породжували гостру кадрову проблему
РПЦ, розв’язати яку з роками Церкві так і не вдалося.
Відомо, що на 1 січня 1946 р. (див.: таблиця 2) на обліку обласних уповноважених РСРПЦ в Україні перебувало 5522 служителі
культу, які обслуговували парафіян 6242 церков і молитовних
будинків. За два наступні роки, на 1 січня 1948 р., їхня кількість
істотно збільшилася і становила 9783 чоловік при функціонуючих
8931 храмі і молитовному будинку. Зростання чисельності кліру
пояснювалося завершенням на той час обліку православних
священиків у Закарпатській, Волинський, Кам'янець-Подільській,
Рівненській, Чернівецькій та ряду інших областях, а насамперед
переведенням під юрисдикцію РПЦ греко-католицького духовенства у Дрогобицькій, Львівській, Станіславській та Тернопільській
областях. Саме вони становили понад 50% тих, хто поповнив лави
православного кліру упродовж 1946 – 1947 рр. У більшості своїй
насильницьке переведення колишнього греко-католицького духовенства під юрисдикцію Московської патріархїї у подальшому
справило, з одного боку, значний українізуючий вплив на
внутрішньоцерковне життя РПЦ, а з іншого – загострило стосунки
та взаємні звинувачення зі староправославними священиками.
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Таблиця 2
Динаміка кількісного складу служителів релігійного культу РПЦ
в Галичині та Україні в цілому у 1946 – 1947 рр.
Україна, область
Україна в цілому
Галичина в цілому
Дрогобицька
Львівська
Станіславська
Тернопільська

1.01.1946 р.
5522
204
4
15
6
179

1.01.1948 р.
9783
2562
332
836
448
946

Таблицю укладено за: ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1639. –
Арк. 167; ЦДАМЛМ України. – Ф. 127. – Оп. 1. – Спр. 321. – Арк. 1–2.

Стурбована високим рівнем релігійності населення в Галичині,
як і в Україні в цілому, влада вдавалася до реалізації заходів,
спрямованих на поглиблене вивчення та аналіз діяльності РПЦ,
внутрішньоцерковних процесів, розробку й запровадження обмежувальних програм щодо релігійних впливів, і, зокрема, духовенства
та церковного активу. З цією метою контролюючі органи неодноразово вдавалися до перереєстрації всіх категорій православного
духовенства. Їх здійсненням, як і введенням жорстких форм обліку й
контролю духовенства, апарат уповноважених РСРПЦ домагався не
лише кількісного скорочення інституту служителів культу, але й
їхньої фільтрації за ідеологічними мотивами.
Радикальні пропозиції щодо зниження релігійної активності
населення в західних областях України, обмеження діяльності
духовенства вже у 1949 р. висловлював уповноважений РСРПЦ по
Львівській області А. Вишневський: “У західних областях України
пора вже розпочинати наступ на релігію, що є супутником українського націоналізму. Першого удару слід завдати по духовенству…”71. У більшості випадків висловлені пропозиції з часом
було реалізовано сповна. Процеси колективізації в західноукраїнських землях супроводжувалися вилученням у духовенства й
передачею колгоспам земельних наділів, забороною використання
71

ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 70. – Арк. 30.
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парафіяльних приміщень у господарських цілях, запровадженням
фінансового пресу державних органів у формі непомірних поборів
і податків. Скарги на завищене оподаткування служителів релігійного культу масово надходили в Мінфін республіки, уповноваженому РСРПЦ в Україні та керівництву патріархії.
Лише по дев’яти областях республіки в державних органах їх
офіційно зареєстровано у 1951 р. – 146, 1952 р. – 131, 1953 р. – 151.
У заяві єпископа Мукачівського і Ужгородського Іларіона стверджувалося, що немає жодного священика, який би не скаржився йому
на непомірні розміри оподаткування. З подібними заявами зверталися також єпископи Станіславський і Коломийський Антоній
та Дрогобицький і Самбірський Михайло. Про ігнорування змісту
декларацій працівниками фінансових органів і довільне
встановлення ними розмірів податку, які неухильно збільшувалися, незважаючи на явне скорочення доходів духовенства, повідомляв в інформаційних звітах за 1951 р. уповноважений по Львівській області А. Вишневський72.
Скарги єпископів православних єпархій західних областей і
Закарпаття стали підставою для доповідної записки Г. Корчового
на ім’я голови Ради Міністрів УРСР Д. Коротченка, секретаря ЦК
КП України О. Кириченка та голови РСРПЦ Г. Карпова. Наголошуючи, що “неправильне ставлення на місцях до духовенства
викликає невдоволення віруючих, які становлять значну частину
населення західних областей”, Г. Корчовий просив дати відповідні
вказівки Міністерству фінансів УРСР, місцевим партійним і
радянським органам стосовно вивчення наведених фактів зловживань та усунення наявних порушень73.
Інформуючи першого секретаря ЦК КПРС М. Хрущова з приводу поданих заяв, які до того ж мали характер скарг, Г. Карпов
акцентував увагу на тому, що викладені в них факти мали місце в
1950 – 1952 і меншою мірою в 1953 р., що надійшли вони значно
пізніше й майже одночасно від єпископів тих єпархій, де свого
ДАРФ. – Ф. 6991. – Оп. 2. – Спр. 126. – Арк. 2; ЦДАВО України. – Ф. 4648.
– Оп. 3. – Спр. 135. – Арк. 72; спр. 100. – Арк. 124, 128.
73 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 2741. – Арк. 235–238.
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часу була ліквідована Греко-католицька церква. На основі
подібних спостережень робилося припущення про їхню “спеціальну організацію” “з метою розпалювання буржуазно-націоналістичних настроїв у єпископів та посилення невдоволення їх і
церкви у відповідь на дії місцевих органів”74.
Як бачимо, відомство Г. Карпова, партійне та державне керівництво і цього разу радше переймалися пошуком вороже налаштованих елементів, ніж з’ясуванням реальних причин порушень та
виявленням їхніх винуватців. Такий підхід владних структур лише
стимулював подальші зловживання з боку місцевих чиновників,
посилював опозиційні настрої активно віруючого населення
західних областей проти антицерковної політики. Виховане
переважно на традиціях греко-католицизму, воно не виявляло
особливої прихильності до православ’я та його посланців в особі
прибулого зі східних і південних регіонів духовенства.
Істотно обмежені можливості забезпечення матеріального
статку змушували місцевих священиків залишати службу в Церкві
в пошуках іншого місця роботи чи можливостей продовження
пастирської діяльності в єпархіях південно-східних та центральних областей. На початок 1950-х рр. духовне окормлення парафій
інших регіонів України священиками західних областей вже не
було рідкісним явищем. Наприклад, на кінець 1953 р. у Вінницькій
області їх налічувалося 24, Житомирській – 22, Кіровоградській –
12, Кримській – 9. Архієпископ Лука (Войно-Ясенецький), віддаючи перевагу духовенству із західних областей, призначав його
на найбільші парафії в містах Кримської єпархії. Безумовно, що
подібні явища не мали залишатися поза увагою контролюючих
органів. Виконуючи директиву РСРПЦ від 18 грудня 1953 р. щодо
вивчення діяльності західного духовенства в східних областях
республіки, більшість уповноважених відзначали його високий
освітній рівень, авторитет серед віруючих і значний вплив на
активізацію місцевих громад. Більш стриманим і лаконічним у
своїх враженнях був уповноважений по Кіровоградській області:
“З політичної точки зору до них я ставлюсь з підозрою. Знаю, що
всі вони, за рідкісним винятком, служачи в західних областях,
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були пов’язані з бандитами чи бандерівцями-терористами. Кому
слід, за ними стежать…”75.
Аналізуючи стан справ з кадровим забезпеченням Церкви в
Україні на червень 1949 р., П. Ходченко доповідав керівництву Ради у
Москві: “Поза сумнівом, церковні організації в Україні будуть не
спроможні впоратися із завданням ліквідації розриву між кількістю
діючих молитовних будинків і наявністю в них духовенства навіть у
разі збільшення скорочення церков і молитовних будинків”.
Критичність ситуації з кадрами визнав і сам митрополит Іоанн, який в
розмові з уповноваженим зізнався: “У нас в Церкві з кадрами
катастрофічне становище. Священиків немає і взяти їх ніде”76.
В аналізований період досить чітко простежується тенденція
до збільшення кількості храмів і молитовних будинків, що діяли
без настоятелів. Якщо за станом на другий квартал 1949 р. в Україні
бракувало 30% духовенства до кількості функціонуючих церков,
то на кінець 1952 р. цей показник становив уже майже 40%. При
цьому зазначимо, що некомплект священицького складу був
різний у регіонах України. Наприклад, у Ворошиловградській,
Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Сталінській,
Сумській, Харківській та Херсонській областях, де інтенсивно
скорочувалася церковна мережа, кількість священиків і діючих
молитовних будинків майже збігалася. В решті східних областей
некомплект духовенства коливався від 6 до 24%. При цьому, майже в
усіх областях Східного регіону кількість діючих молитовних споруд
становила дещо більше третини від кількості сільських рад. У таких
областях, як Вінницька, Волинська, Ізмаїльська, Кам’янець-Подільська, Чернівецька незабезпеченість духовенством діючих церков
становила від 40 до 45%. У Західному ж регіоні (Львівська, Станіславська, Тернопільська, Дрогобицька, Закарпатська області)
співвідношення кількості діючих церков і молитовних будинків до
сільських рад становило 88%, з яких лише 41% було забезпечено
священицькими кадрами77.
75 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 155. – Арк. 91, 166, 169-171;
спр. 156. – Арк. 73, 82, 90, 91; спр. 157. – Арк. 104.
76 Там само. – Спр. 65. – Арк. 10; спр. 111. – Арк. 59.
77 Там само. – Спр. 111. – Арк. 56, 57.
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Загалом за період з 1 січня 1948 р. по 1 січня 1954 р. кількість
зареєстрованого в Україні духовенства (архієреїв, священиків і
дияконів) зменшилася з 6843 до 5919 чол., або на 13,5%. Порівняно
з 1951 р. питома вага духовенства віком до 40 років зменшилася з
845 (13%) до 655 (11%), від 41 до 55 років – з 1906 (30%) до 1593
(28%), а старше 55 років збільшилася з 3614 (55%) до 3651 (61%)
чол. Значно молодший за віком був склад духовенства у
Львівській, Дрогобицькій, Станіславській, Тернопільській та
Закарпатській областях: до 40 років – 198 (15,1%), від 41 до 55
років – 532 (40,5%), старше 55 років – 581 (44,4%) осіб78.
Скорочення кількісного складу духовенства супроводжувалося не
менш активними процесами масового вилучення в релігійних громад
т. зв. “громадських” споруд, повернутих їм для молитовних цілей у
період окупації. Вилучення культових споруд майже автоматично
призводило до збільшення кількості “недіючих” релігійних громад.
Їхню категорію поповнювали й ті парафії, в храмах яких за відсутності
священика тривалий час не здійснювалися богослужіння. Варто
зазначити, що на тому етапі нищення православної мережі в Україні
особливих масштабів набуло в центральних, східних та південних
областях республіки і меншою мірою було поширене в її західних
регіонах, що пояснювалося низкою обставин і насамперед –
незавершеністю оправославлення потужного греко-католицького
анклаву та радянізації краю в цілому.
Таким чином, наприкінці 1940 – на початку 1950-х рр., в
останні роки життя Й. Сталіна, державні органи дотримувалися
тактики поступового обмеження впливу РПЦ зі збереженням зовні
сталих і рівних відносин. Режиму вдалося домогтися істотного скорочення її інституцій, звуження сфери життєдіяльності. Незважаючи
на згортання антирелігійної кампанії у перші повоєнні роки, що
почала активно наростати вже у 1949 – 1950 рр., значна частина
партійно-радянського активу, проводячи ідеологічну роботу, й
надалі залишалася в полоні антирелігійних догм і стереотипів
1930-х р., виступивши затятим прихильником силових методів
регулювання діяльності релігійних організацій на новому етапі
державно-церковних взаємин.
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***
З початком визволення території України від гітлерівських
загарбників та формуванням курсу релігійної політики сталінського керівництва, що відповідав наявним на той час політичним
реаліям, збігся і принципово новий етап у життєдіяльності римокатолицьких громад. Мотивація тогочасної державної релігійної
політики значною мірою пояснювалася завданнями “визвольного”
походу Москви в країни Східної та Центральної Європи. Плани
влаштування на її теренах радянського повоєнного устрою передбачали проведення низки підготовчих політичних заходів з метою
формування іміджу СРСР як демократичної держави, в якій
визнається свобода совісті і віросповідань. При цьому маємо
зауважити, що своїм вістрям вони спрямовувалися на відвернення
та нейтралізацію акцій Ватикану з протидії намірам творення
комуністичної Європи за більшовицьким зразком. Намагаючися
всіляко дезорієнтувати Святий Престол щодо своїх справжніх
задумів, Москва активно поширювала чутки про готовність співробітництва з Ватиканом та припинення переслідування католиків
у Радянському Союзі. Проте, як переконливо засвідчує подальший
перебіг подій, “розв’язання” католицького питання повною мірою
підпорядковувалося планам радянізації західноукраїнських земель
і створення на цій основі надійного плацдарму для комуністичної
експансії в країни Східної та Центральної Європи.
Уже 2 березня 1945 р., згідно з вказівками Й. Сталіна і
В. Молотова, головою РСРПЦ при Раднаркомі Союзу РСР Г. Карповим була підготовлена детальна доповідна записка, яка містила
аналіз взаємин православ’я та католицизму в попередні часи,
пропозиції щодо послаблення позицій Ватикану в світовому
просторі та зміцнення позицій РПЦ за кордоном. Особливої уваги
в ній надавалося заходам з відриву греко-католицьких парафій
західних областей України від Ватикану і наступному їх приєднанню до РПЦ, максимально можливого залучення в цю акцію РПЦ.
У боротьбі з Ватиканом, окрім православної церкви, мало було
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достатньо широко використано й старокатолицтво , яке вважалося
серйозною опозицією Римо-католицькій церкві. На думку
керівництва Ради, з метою протидії претензіям Ватикану доцільно
було провести в Москві за ініціативи РПЦ Всесвітню конференцію
християнських (некатолицьких) церков із запрошенням до участі
в ній представників старокатолицьких церков, яка мала б відіграти
значну роль у справі ізоляції Ватикану. Доповідну записку
полковника держбезпеки та головного державного куратора
релігійного життя Г. Карпова, як термінове доручення владних
структур, 15 березня 1945 р. було подано на розгляд Й. Сталіна, В.
Молотова, Л. Берія, а вже наступного дня всі викладені пропозиції
отримали цілковите схвалення й підтримку79.
У контексті згаданого програми звуження сфер впливу римокатолицького культу на теренах України та поступового його
витіснення з часом набрали особливого звучання. Принагідно
зазначимо, що доля католицьких громад багато в чому визначалася
перебігом процесів, пов’язаних з реалізацією сумнозвісної Люблінської угоди “Про евакуацію польських громадян з території
Української РСР і українського населення з Польщі”, підписаної
урядом УРСР та Польським Комітетом Національного Визволення
9 вересня 1944 р. У ході здійснення цієї акції особлива увага
органами влади приділялася скороченню мережі установ РКЦ в
Україні, примусовій репатріації ксьондзів, ченців та найактивніших служників. Проте реалізація подібних намірів наштовхнулася на низку непередбачуваних проблем і складностей. У
цілому ряді населених пунктів поляки категорично відмовлялися
Старокатолики – послідовники течії, яка відкололася у XIX ст. від Римокатолицької церкви, не прийнявши догмат про папську непогрішність. У 1871 р.
професор Мюнхенського університету священик І. Деллінгер та ін. противники
рішень I-го Ватиканського собору (1869–1870 рр.), відлучені від Церкви,
утворили самостійну церковну громаду, що дістала назву “старокатолицької”.
Старокатолики не підкоряються верховній владі Папи Римського. Богослужіння
проводять мовою своєї країни, а не латиною. Церкви старокатоликів існують у
Німеччині, Голландії, Франції, Швейцарії, США та ін. країнах. Керують ними
єпископи й синод. Виступають за зближення всіх християнських церков, навіть
об’єднання з РКЦ, але за умови збереження власної автономії.
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виїжджати до Польщі. Згадані обставини змушували залишатися
зі своєю паствою і частину ксьондзів, які відмовлялися реєструватися для виїзду, незважаючи на всілякі зусилля відповідальних
посадових осіб. З боку радикально налаштованих католицьких
священиків мали місце й непоодинокі випадки відкритої агітації
віруючих всіляко саботувати переселенську акцію.
За таких обставин владі нічого не залишалося робити, як
вдатися до надзвичайних заходів. У листі на ім’я Й. Сталіна від 29
вересня 1944 р. М. Хрущов вважав за необхідне відмінити рішення
РНК УРСР про заборону мобілізації польського населення західних
областей для виїзду за межі району, на роботу в промисловість східних
областей України та інших республік Радянського Союзу. На думку
М. Хрущова, ці та інші заходи “сприятимуть прискоренню евакуації
польського населення із західних областей УРСР у Польщу”80. Вже
перші інформації з місць містили численні приклади масового
саботажу польського населення мобілізаційної політики.
Серед методів, покликаних істотно прискорити виїзд поляків на
свою прабатьківщину, широко застосовувалися й репресивні заходи.
Перша хвиля арештів католицьких священиків прокотилася вже в січні
1945 р., коли було заарештовано у Житомирі Б. Джепецького та
С. Шипту, у Кам’янці-Подільському – А. Кукурузінського та Беня, у
Дніпродзержинську – Ю. Кучинського, у Луцьку – єпископа
А. Шельонжека, ксьондзів В. Буковінського та К. Галензовського. Всі
вони наприкінці січня 1945 р. були переведені до київської в’язниці
НКВС, де мав готуватися показовий процес. Лише завдяки зусиллям
Апостольської Столиці, а також втручання дипломатів США 15 травня
1946 р. єпископа А. Шельонжека звільнено та депортовано до Польщі.
Всі ж інші заарештовані ксьондзи були засуджені й отримали
відповідні терміни ув’язнення в концтаборах81.
Серед злочинів, інкримінованих католицьким священикам,
найчастіше фігурувала їхня участь у польських антирадянських
організаціях за часів війни. В рапорті від 3 лютого 1945 р. на ім’я
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 790. – Арк. 138, 139.
Білоусов Ю. Києво-Житомирська римсько-католицька
Історичний нарис. Житомир, 2000. С. 264.
80
81

єпархія.

78 Розділ I. ЕТНОКОНФЕСІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ …

М. Хрущова комісар державної безпеки С. Савченко повідомляв,
що “активну підтримку польським націоналістичним організаціям
в їхній діяльності, яка спрямована на зрив Люблінської угоди,
всюди надавало римо-католицьке духовенство, серед якого виявлено велику кількість учасників ПЗП-АК, ендеків і членів інших
антирадянських організацій82.
Серед безлічі сфабрикованих групових справ зі звинувачення
поляків – учасників “польської націоналістичної нелегальної організації АК”, особливий інтерес для нас становить слідча справа №3210
(ЦДАГО України). У справі проходила велика група польських
католицьких священиків з монастирів Львова, яких звинувачено в
допомозі Армії Крайовій. Головним фігурантом у ній був ксьондз
костьолу Св. Юзефа в монастирі єзуїтів о. Людвіг Северин. На момент
його арешту (8 грудня 1945 р.) частина ксьондзів, що надавали допомогу АК, вже була засуджена. З матеріалів справи стало відомо, що
серед активних членів АК були ксьондзи костьолів двох монастирів
єзуїтів, костьолів бернардинців і кармелітів – о.о. Ян Шимон Длугош,
Зигмунд Трушковський, Ян Станіслав Мокшицький, Владислав Лен,
Павло Дідушицький, Ян Ленчевський, В. Жибровський.
Слідство щодо о. Людвіга Северина було виділено в окреме
виробництво. В обвинувачувальному висновку, затвердженому 17
січня 1946 р., говорилося: “Зрадив Батьківщині, будучи переконаним польським націоналістом, вороже налаштованим щодо
радянської влади, вступив у польську підпільну організацію “АК”
і за завданням керівництва проводив активну антирадянську
роботу, спрямовану на відторгнення збройним шляхом від СРСР
західних областей УРСР і БРСР та приєднання їх до іншої
держави”. На закритому засіданні Військового трибуналу військ
НКВС по Львівській області від 1 березня 1946 р. о. Л. Северина
за ст. 54-1а та 54-11 КК УРСР було засуджено до десяти років
виправно-трудових таборів та обмеження в правах терміном на
п’ять років з конфіскацією всього належного йому майна83.
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1466. – Арк. 44, 45.
Осипова И. И. “В язвах своих сокрой меня …” Гонения на католическую
Церковь в СССР. По материалам следственных и лагерных дел. Москва:
Серебряные нити, 1996. С. 133, 135–137.
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Результатом репресивних заходів стала й ліквідація вірменокатолицького архієпископства у Львові. У вересні 1945 р. було
заарештовано члена капітулу і секретаря генерального вікарія
К. Ромашкана, у листопаді того ж року – генерального вікарія
Д. Каєтановича, а також члена капітулу В. Квапінського та
диякона-ченця С. Дробата. Як відзначалося в доповідній записці
“Про антирадянсько-зрадницьку діяльність ксьондзів вірменокатолицької церкви в місті Львові та їхню належність до агентури
гестапо”, підготовленій Управлінням НКДБ по Львівській області
і 29 січня 1946 р. адресованій першому секретареві обкому КП(б)У
І. Грушецькому, “з ліквідацією вірмено-католицької церкви й
арештом її керівників у місті Львові, цю церкву ліквідували на
території області як вогнище впливу Ватикану на населення
вірмено-католицького віросповідання”84.
Ці та подібні їм репресивні акції, що мали масовий характер,
ставали надбанням гласності, викликали величезний осуд та невдоволення польського населення, і, зрештою, розвіявши останні
ілюзії про можливість уникнення виселення, схиляли до від’їзду з
України. Як відомо, Люблінською угодою від 9 вересня 1944 р.
евакуацію польського населення планувалося завершити в лютому
1945 р. Проте здійснити акцію у відведений час виявилося
абсолютно нереальним. Закінчилася вона лише 1 серпня 1946 р. Із
запланованих до евакуації колишніх польських громадян (305226
сімей, або 873478 осіб) у західних областях України станом на 1
серпня 1946 р. до Польщі було відправлено 272544 сім’ї (789982
особи). Відмовилися від виїзду 3271 сім’я (13573 особи). З-поміж
евакуйованих польських громадян поляків нараховувалося 746993
особи (94,6%), євреїв – 30408 (3,8%). Інші 12581 особа (1,6%) були
представниками різних національностей – як правило, члени
родин змішаних шлюбів і польські цигани85.
84 Дашкевич Я. Ліквідація Вірмено-католицької церкви в Галичині 1945 р.
Історія релігій в Україні. Матеріали VIII міжнародного круглого столу. (Львів,
11–13 травня 1998 року). Львів: Логос, 1998. С. 84–86.
85 Сергійчук В. Депортація поляків з України. Невідомі документи про
насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР
в Польщу в 1944–1946 роках. С. 20, 21.
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Лише на останньому етапі евакуаційної кампанії, завдяки величезним зусиллям владних структур вдалося домогтися переселення до
Польщі переважної більшості католицького духовенства. Не без
почуття особливого самовдоволення про виконання відповідального
завдання доповідав своєму київському керівництву уповноважений
РСРК по Львівській області П. Кучерявий. З його листа на ім’я
П. Вільхового від 22 травня 1946 р. довідуємося, що перша група
духовенства чисельністю 219 ксьондзів, ченців і черниць зі своїм
майном, на яке їм було надано дозвіл, виїхала зі Львова спеціальним
потягом, наданим єпархії, 26 квітня 1946 р. У складі цієї групи після
тривалих нічних допитів у НКДБ та намовлянь відомого польського
політика С. Грабського, що спеціально прибув з Варшави, виїхав й
арцибіскуп Є. Базяк, який очолював єпархію після смерті арцибіскупа
Б. Твардовського з листопада 1941 р. Друга група духовенства в
кількості 353 осіб та 160 ченців похилого віку відбула 14 травня. На
кінець травня або ж початок червня 1946 р. планувалася відправка
третього потягу, яким передбачалася евакуація майже всього
духовенства з області та м. Львова.
Насамкінець, П. Кучерявий наголошував, що “...в області не
залишається жодного римо-католицького монастиря, але
категорично відмовляються евакуюватися і не реєструються до
виїзду по області 23 ксьондзи, з яких у м. Львові – 9. У розмові з
деякими вдалося з’ясувати, що там [у Польщі – В.В.] зараз
скупчилося багато ксьондзів і їм загрожує безробіття, друге те, що
тут, за попередніми даними, залишаються 15 – 18 тис. віруючих
поляків і вони розраховують й надалі залишитись у костьолі зі
своєю паствою. Не виключена можливість, що деякі з них
залишаються з певними цілями й завданнями. Зі свого боку, я
зроблю все можливе, щоб допомогти їм виїхати й залишити нашу
батьківщину в спокої”86.
За подібним сценарієм здійснювалася насильницька репатріація
служителів римо-католицького культу й в інших областях Західної
України. Статистичні дані, що відображають означені процеси, містять
значні суперечності та неточності, які нерідко траплялися в інформаціях і доповідних записках. Пояснювалося це тим, що на початку
86
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1945 р. виселення набуло рис масовості, здійснювалося прискореними
темпами і не давало можливості оперативно аналізувати зміни в
католицькому середовищі. До того ж, за вказівкою керівництва РСРК
на момент евакуації офіційна державна реєстрація громад, духовенства
та діючих костьолів у західних областях не проводилася. Вони бралися
місцевими органами влади лише на тимчасовий облік.
Відомості щодо результатів переселення знаходимо в інформації
апарату уповноваженого РСРК по Україні, яку 27 липня 1946 р. було
надіслано на адресу Управління в справах евакуації та розселення
українського й польського населення при Раді Міністрів УРСР. У ній,
зокрема, містилися відомості про кількісні зміни, які сталися в мережі
римо-католицьких костьолів, монастирів та їх насельників за період з
1 січня 1944 р. по 1 червня 1946 р.

Черниць

Ченців

Діючі на 1.06.46 р.

Черниць

Ченців

Монастирів
Монастирів
на 1.01.1944 р. на 1.06.1946 р.
У них
У них
насельників
насельників

Було на 1.01.44 р.

Діючі на 1.06.46р.

Зруйновані

Пустуючі

Область

Закрито на 1.06.46 р.

№
п/п

Було на 1.01.44 р.

Костьолів

Волинська
91 24 24 40 3 – –
–
–
–
–
Дрогобицька 114 29 26 3 36 1 9
–
–
–
–
Рівненська
57 23 21 7 6 – –
–
–
–
–
Станіславська 118 19 75 7 17 11 –
–
–
–
–
Тернопільська 274 113 78 – 83 11 192 179 –
–
–
Львівська
300 – 268 14 18 17 177 418 –
1
9
Чернівецька
53 7 42 2 2 3 5
80 –
–
–
Разом
1007 235 534 73 165 43 383 677 –
1
9
Відомості наведено за: ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 4. – Спр.
14. – Арк. 12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Таким чином, з 1007 костьолів, що існували на 1 січня 1944 р.,
на момент завершення переселенської акції діяли лише 165. За цей
же період припинили функціонування всі 43 католицькі монастирі,
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їхні насельники евакуйовані до Польщі, а частина з них розселилася по приватних квартирах і будинках. Згідно з офіційною
статистикою, якщо на 1 січня 1945 р. в західних областях республіки налічувалося 1099 діючих римо-католицьких громад, які
обслуговувалися 754 ксьондзами та одним єпископом, то на кінець
1945 р. діяло лише 227 громад і 135 священнослужителів, з яких
на 1 липня 1946 р. залишилося лише 62 особи87.
Отже, примусова міграція польського населення із західних
теренів України суттєво вплинула на згортання мережі католицьких церковних інституцій, зумовила значне скорочення громад і духовенства, костьолів та монастирів, призвела до істотного
порушення цілісності римо-католицьких спільнот і згасання
релігійного життя. Проте повною мірою ліквідувати установи РКЦ
у західному регіоні на момент завершення евакуації, як планувалося раніше, не вдалося.
Дещо інші процеси, пов’язані зі становищем римо-католицьких
громад, відбувалися в цей час у центральних та східних регіонах
України, польське населення яких, як відомо, не підпадало під
репатріацію. На грудень 1945 р. тут було взято на тимчасовий облік
114 католицьких громад, левова частка яких (94%) діяла у Вінницькій
(40), Житомирській (35) та Кам’янець-Подільській (32) областях. При
цьому переважна більшість з них змушена була обходитися без
служителів культу, чисельність яких становила лише 11 осіб88.
Штучне стримування кількісного зростання служителів римокатолицького культу, їхня максимальна ізоляція від справ релігійних громад і безпосереднього впливу на вірних активно використовувалися правлячим режимом як дійовий засіб скорочення
мережі установ РКЦ в Україні і в наступні роки. За встановленими
правилами, право на служіння міг отримати лише той священик,
який виявив особливу лояльність до органів влади, офіційно
відмовившися від будь-яких стосунків зі Святим Престолом.
87 ДАРФ. – Ф. 6991. – Оп. 1. – Спр. 33. – Арк. 129; ЦДАВО України. –
Ф. 4648. – Оп. 4. – Спр. 14. – Арк. 11, 12.
88 ДАРФ. – Ф. 6991. – Оп. 1. – Спр. 33. – Арк. 130; ЦДАГО України. – Ф. 1.
– Оп. 23. – Спр. 5069. – Арк. 132.
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Першою інструкцією, в якій порушувалося питання формування корпусу лояльно налаштованих католицьких священиків,
стала директива голови РСРК І. Полянського, скерована уповноваженим Ради по Україні, Білорусії, Литві та Естонії 8 травня
1945 р. У документі наголошувалося на необхідності невідкладно
розпочати роботу з вивчення настроїв римо-католицького духовенства, насамперед, що стосувалося утворення автокефального
римо-католицького костьолу89. Доповідаючи про хід виконання
завдання, уповноважений РСРК по Україні П. Вільховий у листі від 5
вересня 1945 р. наголошував на передчасності проведення такої роботи
в Україні у зв’язку з незавершеністю планів репатріації польського
населення й католицького духовенства. На його думку, таку роботу
слід розпочати тоді, коли остаточно визначиться контингент священнослужителів, що відмовилися від виїзду до Польщі. Водночас, у
листі містилася й низка суттєвих пропозицій:
а) виявляти в середовищі служителів культу РКЦ прихильників радянської й антиватиканської орієнтації та надавати всіляку
підтримку їхній діяльності;
б) “ініціативній групі” старокатоликів підготувати спеціальну
літературу з ідеологічним обґрунтуванням свого руху;
в) скликати в Прибалтиці (в місті з великою кількістю римокатоликів) нараду прогресивно налаштованих служителів РКЦ і
заснувати “Братство католиків Радянського Союзу”. Його члени
повинні були заявити про свій розрив з Ватиканом, увійти в
канонічне спілкування з Московською патріархією, відмовитися
від латинської мови та католицького ритуалу богослужіння;
г) згадане “Братство” залежно від результатів діяльності, на думку
його ініціаторів, стало б лише проміжною ланкою більш масштабного
проекту – організації Автокефальної РКЦ в Україні90.
Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917–1953: Суспільнополітичний та історико-правовий аналіз: у 2-х кн. Кн. 1. Київ: Либідь – Військо
України, 1994. С. 311, 317, 318, 320.
90 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 4. – Спр. 2. – Арк. 37 зв.; ДАРФ. –
Ф. 6991. – Оп. 1. – Спр. 33. – Арк. 133, 134.
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Пропозиції уповноваженого РСРК по Україні викликали
особливу зацікавленість керівництва Ради, яка доручила йому
продовжити вивчення питання створення з прогресивно налаштованих представників РКЦ лояльної прорадянської організації.
Вивчення соціально-політичного обличчя й настроїв ксьондзів та
активу вірних-католиків на предмет виявлення осіб для організації
Автокефальної РКЦ в Україні ще тривалий час залишалося
першорядним завданням у планах робіт уповноважених на місцях.
Очевидно, що в разі його реалізації владні структури досягали не
лише упокорення римо-католицьких громад та кліру, але й
створення своєрідного пропагандистського рупору антиватиканських акцій, активно продукованих тоді радянським режимом. Проте
така робота не давала бажаних наслідків. За висновком
відповідальних працівників апарату уповноваженого РСРК по
Україні, “всілякі намагання зрушити справу з мертвої точки”
наштовхувалися на суцільний опір священнослужителів в їхньому
небажанні духовного й морального розриву з Ватиканом91.
Як засвідчують архівні документи, активна й копітка діяльність контролюючих органів щодо встановлення справжнього
політичного обличчя та позиції, якої притримувалися католицькі
священики й громади, ступеня їхньої лояльності до політики
радянської влади передувала їхній реєстрації та офіційному
державному визнанню. Так, у листі за підписом заступника
уповноваженого РСРК по Україні Петрова від 4 квітня 1946 р. на
ім’я уповноважених Ради в областях ставилося завдання термінового детального обліку всіх діючих римо-католицьких громад, не
видаючи служителям культу ніяких офіційних довідок про їхню
реєстрацію. Особливо бажаним вважалося виявлення тих громад,
які діяли нелегально, здійснюючи релігійні обряди в приватних
будинках. Не підлягали реєстрації ксьондзи, які прибували з інших
місць, а щодо місцевих – радилося тимчасово утриматися, не
створюючи їм перепон у здійсненні обрядів у діючих костьолах,
розташованих у межах району92.
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 5667. – Арк. 190, 192.
Державний архів Вінницької області (далі – ДАВінО). – Ф. 2700. – Оп. 19.
– Спр. 30. – Арк. 36 зв.
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Розглядаючи реєстрацію римо-католицьких громад і служителів культу як “захід певного політичного значення”, РСРК
попереджала уповноважених про необхідність завчасної й
ретельної підготовки до неї.
Зібрані та узагальнені матеріали, що стосувалися діяльності
функціонуючих костьолів, створеної при них розгалуженої, особливо в західних областях України, мережі церковних організацій
(групи “ружанців”, “терціаріїв”, “корони”, “лицарів духу”),
остаточно переконали керівництво РСРК в їхній “ворожій
спрямованості” й необхідності термінової ліквідації, про що повідомлялося обласним уповноваженим у листі за підписом голови
Ради І. Полянського від 23 лютого 1949 р.93
Таким чином, на кінець 1940-х рр. припадає початок якісно
нового етапу відносин режиму з римо-католицьким культом. Розроблені в кабінетах Ради в справах релігійних культів за
дорученням вищого державного керівництва комплексні плани
тотального контролю за РКЦ в Україні, максимального скорочення
її установ, мережі громад і чисельності костьолів, регламентування
діяльності духовенства стали програмою дій органів влади в
наступні роки. Радикалізм політики щодо католицизму пояснювався
не лише внутрішніми, але й зовнішніми факторами. Антикомунізм
Ватикану набув у цей час яскраво вираженого політичного характеру,
а його міжнародна політика мала відверто антирадянський акцент і,
враховуючи обставини “холодної війни” між Сходом та Заходом,
характеризувалася проамериканською орієнтацією.
Під постійним контролем органів влади та апарату уповноважених перебували питання, пов’язані з обслуговуванням священиками римо-католицьких громад. Відвідування ксьондзами парафій, які не мали зареєстрованого служителя культу, здійснення
ними відправ у “згасаючих” громадах призводило до активізації
релігійного життя. Ось чому зняття з реєстрації римо-католицьких
священиків в одних громадах та призначення на інші широко
93 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 4. – Спр. 52. – Арк. 14; ДАЛО. – Ф.
1332. – Оп. 1. – Спр. 15. – Арк. 45.
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використовувалося владою як засіб приглушення релігійного
життя в активно діючих парафіях. Здійснювалися подібні заходи
виключно з політичних міркувань, без врахування інтересів
віруючих і духовенства.
Особливу стурбованість активністю служителів римо-католицького культу висловлював уповноважений РСРК по Львівській
області М. Дриль. Будучи переконаним, що костьол у м. Львові
став духовним центром не лише римо-католиків Львівщини, але й
навколишніх областей, він пропонував перевести ксьондза
К. Ящемського в один з районів області чи навіть за її межі. Не влаштовував уповноваженого й характер діяльності ксьондза Ценського
при Золочівському костьолі. Виявляється, що впродовж декількох
років він успішно конкурував з місцевим православним священиком
за залучення до костьолу молоді та українців – греко-католиків, які
не бажали відвідувати православний храм. Єдиний вихід з такого
становища уповноважений убачав у переміщенні Ценського до
м. Львова, а Золочівський костьол залишити без практикуючого
ксьондза, на що отримав згоду й органів держбезпеки94.
Жорстка регламентація діяльності служителів римокатолицького культу, обмеження можливостей виконання ними
священицьких обов’язків нерідко ставило духовенство на межу
порушення чинного законодавства і, як наслідок, викликало зняття
з реєстрації та позбавлення прав обслуговування вірних. За
самовільні виїзди в інші населені пункти для проведення служб у
громадах, що не мали священнослужителів, активізацію віруючих
на подання прохань про відкриття костьолів, “розширення фронту
боротьби римо-католицької церкви в області” в серпні 1949 р. було
знято з реєстрації ксьондза костьолу м. Станіслава В. Ольшовського. Численні звернення активу громади до обласного комітету
КП України, уповноваженого РСРК по Україні П. Вільхового та
голови Ради І. Полянського з проханням скасувати прийняте
рішення залишені були без задоволення95. Дещо пізніше, в лютому
ДАЛО. – Ф. 1332. – Оп. 1. – Спр. 19. – Арк. 146, 148, 149.
Державний архів Івано-Франківської області (далі – ДАІФО). – Ф. 388. –
Оп. 2. – Спр. 54. – Арк. 60, 68, 75, 108.
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1953 р., знайдено факти незаконної діяльності керівництва
громади, що виявлялися в поширенні серед віруючих церковного
календаря польською мовою, виготовленого без санкції РСРК.
Керівні органи громади було знято з реєстрації й розпущено.
Ксьондза Я. Павіланіса, який обслуговував костьол з грудня
1950 р., залишено й надалі служителем культу, оскільки
компрометуючих матеріалів, як відзначав обласний уповноважений О. Романов, на нього не надійшло, а порушень законодавства за ним не помічено.
Разом з тим, не викликав особливої довіри уповноваженого
щодо подальшого обслуговування костьолу в селищі Букачівці
Рогатинського району ксьондз Ю. Сліпко. Ворожа налаштованість до
влади, ігнорування громадсько-політичного життя району та
визнання Папи Пія XII главою Католицької церкви у висновках
О. Романова фігурували як основні аргументи на користь зняття його
з реєстрації. Не уникнув покарання за “систематичний ворожий
вплив” на вчителів та учнів шкіл м. Львова з польською мовою
викладання й ксьондз Квятковський. У грудні 1949 р. його було знято
з реєстрації, заарештовано й притягнуто до відповідальності96.
Широкомасштабні акції антикатолицького спрямування, вчинені за прямих вказівок вищого державного керівництва, директив
РСРК та рішень місцевих органів влади своїми наслідками мали
істотне звуження мережі римо-католицьких громад та скорочення
інституту служителів культу. Як зазначалося раніше, на кінець
1945 р. органами влади було взято на облік 341 католицьку
громаду та 146 священиків (відповідно, у західних областях – 227
і 135, центральних і східних – 114 і 11). З тих пір їхня кількість
невпинно скорочувалася, в тому числі й в ході здійснення
державної реєстрації. З початку (січень 1947 р.) і до її завершення
(травень – червень 1949 р.) кількість громад зменшилася на 36 (з
254 до 218), а практикуючих ксьондзів – на 8 осіб (з 80 до 72)97.
96 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 4. – Спр. 123. – Арк. 1, 4, 5, 8; спр. 64.
– Арк. 33.
97 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4555. – Арк. 37–38; спр. 5667. –
Арк. 220.
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Особливо активно згадані процеси відбувалися в наступні чотири
роки (1949 – 1952), коли мережа діючих парафій скоротилася на 49
і становила на 1 січня 1953 р. 169 одиниць (у тому числі, у
Дрогобицькій області – 16, Львівській – 9, Тернопільській – 8,
Станіславській – 3)98.
Як зазначалося раніше, перша хвиля арештів духовенства
була пов’язана з участю частини ксьондзів у польському русі
опору. Капелани АК, заарештовані разом з іншими партизанами,
потрапили до таборів, з яких частині вдалося звільнитися вже у
1947 – 1948 рр., а решті – лише у 1953 – 1957 р. Друга хвиля
репресій розпочалася 1948 р. і тривала аж до смерті Й. Сталіна у
1953 р. У цей період духовні особи потрапляли до в’язниць лише
за те, що були ксьондзами, поляками, інтелігентами. Близько
половини душпастирів, що діяли на той час в Україні, були піддані
арештам й ув’язненню. Лише за 1949 – 1951 рр. було знято з
реєстрації, ув’язнено та депортовано 13 священиків (з них 9 – у
Дрогобицькій області), а кількість тих, які продовжували нести
службу на 1 січня 1952 р., становила 59 осіб 99.
Таким чином, у перше повоєнне десятиліття, що характеризувалося певною лібералізацією радянської церковної політики,
римо-католицькі громади та їхні служителі, ставши заручниками
загострення стосунків між Ватиканом і СРСР, вповні відчули на
собі прес антикатолицьких акцій. Під час їхнього здійснення
застосовувалися найрізноманітніші методи: скорочення церковної
мережі, у першу чергу, за рахунок розпуску т. зв. “згасаючих”
парафій; заборона ксьондзам, що “настроєні міцно триматися за
Ватикан”, відвідування релігійних громад, які не мали служителів
культу; усунення їх від обслуговування одних громад і
переведення на інші або ж взагалі зняття з реєстрації та
позбавлення права священнослужителів. У виняткових випадках
непокори влада не утримувалась і від відверто репресивних
заходів – примусова депортація до Польщі, арешти та ув’язнення
священнослужителів стали звичним явищем тогочасної дійсності.
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 2741. – Арк. 158.
ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 4. – Спр. 81. – Арк. 121; ЦДАГО
України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 5667. – Арк. 220.
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***
Після визволення українських земель від фашистських
загарбників спостерігався процес поступового відновлення
єврейських громад і відродження релігійного життя. Особливо ж
помітним він був у містах Галичини, куди активно поверталися євреї,
що евакуювалися на початку війни в східні регіони СРСР. У Львові,
Станіславі, Дрогобичі, Тернополі, Рівному, Луцьку, ВолодимиріВолинському та інших визволених містах за сприяння влади
відкривалися Бюро реєстрації євреїв. Так, на жовтень 1944 р. у Львові
кількість євреїв, що вціліли й повернулися з евакуації, становила 3600
осіб. Майже 70% з них були ті, що народилися в Україні, кожний
десятий прибув до Львова з Білорусії та Молдавії, а кожний
п’ятнадцятий – за місцем народження з корінних польських територій. З-поміж прибулих з України переважну більшість (70%) були
вихідцями з Київської, Житомирської, Одеської, Вінницької,
Дніпропетровської, Львівської, Кам’янець-Подільської та Чернігівської областей. Спершу розміщувалися вони в єдиній уцілілій синагозі львівських хасидів, перетвореної окупантами на склад військового спорядження, а у вересні 1944 р. рішенням місцевої влади переданої юдейській громаді100. З часом їх влаштовували в робітничих і
студентських гуртожитках, прикріплювали до громадських їдалень
та, за можливості, надавали роботу за спеціальністю.
Масове прибуття єврейського населення в західні регіони
України, що вижило у вогні Голокосту, пройшло гетто й канцтабори,
зумовлювалося як бажанням його частини повернутися в рідні краї, так
і за будь-яку ціну, долаючи всілякі перешкоди, репатріюватися в
Палестину через Румунію, Угорщину та Польщу. Найсприятливіші
можливості для еміграції були в період між визволенням території
України та встановленням повоєнного західного кордону. Подібні
настрої єврейського народу пояснювалися не лише його споконвічним
Хонигсман Я. С. Катастрофа еврейства Западной Украины: евреи
Восточной Галиции, Западной Буковины и Закарпатья в 1933–1945 гг. Львов,
1998. С. 259, 261; Штатман Й. “Штетл” у післявоєнному Львові. “Штетл” як
феномен єврейської історії. Зб. наук. праць. Матеріали конференції 30 серпня –
3 вересня 1998 р. Київ, 1999. С. 217.
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прагненням оселитися на Землі Ізраїлю. Запам’ятався також короткий
у часі, але активний і насичений антиєврейськими кампаніями
радянський період 1939 – 1941 рр. З поверненням євреїв у визволені
міста України дедалі відчутнішими ставали й рецидиви антисемітських проявів з боку націоналістично налаштованого місцевого
населення та представників органів влади.
Зазначені явища неодноразово фіксувалися органами держбезпеки та з метою оперативного реагування, доповідалися
партійному керівництву республіки. Характерним у цьому відношенні є спецдонесення “Про антисемітські прояви на Україні”,
адресоване в ЦК КП(б)У на ім’я М. Хрущова, за підписом наркома
НКДБ УРСР С. Савченка 13 вересня 1944 р. У ньому, зокрема,
констатувалося: “В процесі визволення території України органами НКДБ УРСР майже повсюдно в містах стали фіксуватися
випадки різких антисемітських проявів з боку місцевого населення
<...>, що в окремих випадках мають тенденцію до відкритих
виступів погромного характеру”. За дорученням М. Хрущова відділами ЦК КП(б)У було здійснено розслідування викладених у
документі НКДБ матеріалів. У підготовленій довідці з цього
питання, зокрема, зазначалося, що “встановлені в процесі перевірки окремі факти антисемітських проявів, як і окремі факти
націоналістичної діяльності представників єврейського населення,
є випадками і не характеризують наявності масових явищ такого
роду на Україні”101. Як бачимо, вище політичне керівництво
республіки, на відміну від спецслужб, намагалося всіляко
замовчати масштаби поширення антисемітських проявів.
З кінця 1944 р. в СРСР запроваджувалася низка обмежувальних норм щодо можливостей вільної міграції в межах країни. До
таких належала й таємна директива “Про стримування реевакуації
єврейського населення в західні райони України”, яка, створивши
значні перепони його поверненню в місця колишнього проживання, остаточно не припинила єврейської міграції й спонукала до
більш активних еміграційних процесів.
101
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Алія 1944–1946 рр. з Радянського Союзу стосувалася переважно України, з території якої в межах міждержавних угод були
репатрійовані в Польщу та Румунію значні групи єврейського
населення, що мали перед війною підданство цих країн. Від 10
жовтня 1944 р. до 15 вересня 1946 р. українсько-польський кордон
перетнули 30408 осіб єврейської національності, переважна
більшість яких мала наміри скористатися з існуючої на той час
можливості легального виїзду з Польщі в Палестину, США чи
країни Західної Європи102.
Досить поширеним явищем вказаного періоду стала нелегальна еміграція євреїв (головним чином через Львів), які не мали
статусу репатріантів. З 1944 р. у західних областях працювало
декілька груп емісарів “Бріхи” – підпільної молодіжної організації,
за допомогою якої тисячі євреїв зуміли залишити країну та
дістатися Палестини. Організована діяльність “Бріхи” припинилася в першій половині 1946 р., коли органами держбезпеки на
кордоні з Польщею було затримано декілька груп її активістів, згодом засуджених до тривалих термінів ув’язнення. В 1946 р. кілька
сотень сімей нелегально виїхало до Польщі через Львів за
сприяння представників організації любавицьких хасидів
“ХаБаД”, що перебували в роки війни в Узбекистані та емігрували
до Польщі в другій половині 1945 р. 103.
У контексті згаданих подій певне потепління державноцерковних взаємин перших повоєнних років не стосувалося
юдейського культу. Як засвідчують архівні документи, заходи,
пов’язані з реєстрацією та офіційним державним визнанням юдейських об’єднань, у перші повоєнні роки супроводжувалися
особливою пильністю щодо “витриманості” політичної лінії в
релігійному питанні. Заручниками цілого ряду умовностей, що
102 Зисельс И. Некоторые аспекты миграций евреев Украины. Десять років
єврейського національного відродження в пострадянських країнах: досвід,
проблеми, перспективи. Зб. наук. праць. Матеріали конференції, 28 – 30 серпня
2000 р. Київ, 2001. С. 67.
103 Дорфман Б. Национальное движение во Львове в первые послевоенные
годы. “Штетл” як феномен єврейської історії. Зб. наук. праць. Матеріали
конференції 30 серпня – 3 вересня 1998 р. Київ, 1999. С. 9.
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максимально обмежували можливості державної реєстрації, стали
десятки юдейських громад України, позбавлених права на своє
повноцінне існування. Так, у жовтні 1947 р. РСРК залишила без
задоволення прохання віруючих євреїв Станіслава про відкриття
синагоги та реєстрацію громади. Єдиним мотивом відмови була
незначна, на думку державних функціонерів, чисельність віруючих
євреїв міста, внаслідок чого відкриття синагоги не було викликано ані
крайньою необхідністю, ані політичною доцільністю104.
У планах заходів органів державної влади з контролю за
діяльністю релігійних культів чільне місце посідала й боротьба з
“націоналістичними проявами” в громадах юдейського віровизнання. Проголошення наступу на “безрідних космополітів”, що
набрав в Україні особливого розмаху і мав неприховану антисемітську спрямованість, призвів не лише до закриття щойно
відроджених єврейських культурно-освітніх закладів, але й
унеможливлював подальше існування синагог як центрів національнокультурного та релігійного життя. “Вивчення внутрішнього життя
єврейських релігійних громад, – доповідав ЦК КП (б)У в квітні
1949 р. П. Вільховий, – говорить про те, що багато з цих громад
використовуються нецерковним елементом, який, пробираючись у
громади до керівництва, займається зовсім не властивими
релігійній громаді функціями, перетворюючи досить часто
синагоги на гнізда націоналістичних проявів”105.
Саме до таких, за визначенням державних наглядачів, належала
Львівська синагога, яка відновила своє існування майже з перших днів
після визволення міста. У 1944–1945 pр. у ній молилося до 5 тисяч
польських євреїв, котрі поверталися зі східних областей. Уже на цей
час діяльність синагоги та її керівництва привертала особливу увагу
спецслужб. За матеріалами справи, заведеної Управлінням МДБ у
Львівській області на голову громади Д. Соболя, встановлено, що він
підозрювався у “причетності до агентури американської розвідки”, був
“кадровим єврейським націоналістом” і належав до клерикальної секти
хасидів. У зв’язку з його від’їздом до Польщі в жовтні 1945 р. головою
104
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юдейської громади при Львівській синагозі обрано “активного
сіоніста” Л. Серебряного106.
За його підтримки при синагозі було організовано пункт
транзиту нелегальної алії євреїв у Палестину через Польщу, де тоді
(м. Лодзь) діяв центр, що координував декілька каналів алії.
Використовувалися при цьому масові переміщення населення,
пов’язані з поверненням громадян з евакуації, репатріацією
поляків та румунів з території CPCP. У лютому 1946 р. органами
МДБ було викрито й ліквідовано нелегальний пункт переправлення
євреїв до Польщі у м. Львові, а його організатора К. Скопа, який,
попри жорстокі тортури, не видав членів юдейської громади, що
активно сприяли операції, засуджено до 10 років ув’язнення в
радянських таборах107.
Не могло бути не поміченим і те, що діяльність Львівської
синагоги, як і всіх інших, обмежувалася законодавчими нормами,
виходила далеко за релігійні. За активної позиції її керівництва та
підтримки громадськості міста, вона, посуті, перетворилася на
національний осередок благодійності, сприяння розвитку освіти та
культури єврейського населення. Чинний у громаді статут “Добровільне товариство – єврейська громада м. Львова” з-поміж основних
завдань її діяльності передбачав національно-культурне та
релігійне об’єднання єврейського населення міста й області,
піднесення його політичної, національної та культурної свідомості, а також здійснення різних заходів щодо поліпшення матеріально-побутових умов. Заощадження громади, як зазначалося в
статуті, мали формуватися за рахунок добровільних внесків і
пожертв її членів, надходжень від добродійних концертів, лекцій і
тих, що надходили з-за кордону108.
Доброчинна діяльність громади, що мала глибокі національні
традиції, набула широкого розмаху і, за висловом Л. Серебряного,
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23.– Спр. 4555. – Арк. 317.
Крейзман И. Послевоенные репрессии Львовской иудейской общины.
Єврейська історія та культура в Україні. Матеріали конференції. Київ, 8–9 грудня
1994 р. Київ, 1995. С. 98.
108 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4555. – Арк. 317.
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“гамувала злидні та тяжке становище багатьох людей”. Матеріальна
допомога, з попереднім обстеженням життєвих умов заявників,
надавалася інвалідам війни та праці, сім’ям загиблих, демобілізованим,
сиротам, студентам, репатрійованим у Польщу, іншим верствам
населення. Практикувалися громадою юридичні та медичні послуги,
допомога в працевлаштуванні. Активну підтримку єврейської
громадськості викликало звернення керівництва громади щодо
організації національного театру та бібліотеки109.
Поза сумнівом, наведені факти практичної діяльності юдейської громади м. Львова мали бути оцінені тоді не інакше як
свідчення нерелігійного стилю її роботи та грубого ігнорування
чинного законодавства. “Зіткнувшися з такого роду діяльністю
Львівської єврейської релігійної громади, – доповідав керівним
органам на початку 1948 р. П. Вільховий, – ми змушені були вжити
найкатегоричніших заходів, спрямованих на припинення
незаконних явищ у громаді, і ввести її в рамки, вірніше,
“замкнути” все її релігійне життя тільки в межах синагоги, не
допускаючи проявів поза її стінами. Одночасно з цим поступово,
але послідовно й твердо проводимо очищення ритуалу від усього,
не пов’язаного з релігією, і що є шкідливими пережитками крайніх
елементів єврейської релігійної догматики”110.
Як не дивно, до останніх були віднесені не лише благодійні
заходи громади, згорнуті за вказівкою місцевого уповноваженого,
але й практиковане у синагозі перед вечірньою молитвою колективне читання тори, яке згодом було заборонено. Своєрідним засобом упокорення громади стали розпуск її правління, відлучення
від виконання своїх обов’язків рабина й кантора, а також арешт
органами безпеки в березні 1947 р. голови громади Л. Серебряного, звинуваченого в намаганні “перевести громаду на рейки
національної відокремленості”111.
Факти “активної громадської діяльності” були помічені також
в юдейських громадах Чернівців, Харкова, Дніпропетровська,
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4555. – Арк. 320, 321.
Там само. – Арк. 323.
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Одеси, Житомира, інших міст України. Як такі, що суперечили
чинному законодавству, вони нерідко були єдиним аргументом
для закриття синагог у перебігу загальної кампанії щодо звуження
мережі діючих культових споруд.
Починаючи з 1948 р. курс на упослідження юдейського культу
набирав особливих обертів і нових рис. Згадані процеси тривали
до 1953 р. і пояснювалися низкою обставин. Утворення Держави
Ізраїль (1948 р.), з піднесенням сприйняте єврейським населенням
України, значно посилило його еміграційні настрої, що змусило
правлячий режим вдатися до рішучіших дій. Специфічність умов
СРСР, які ускладнювалися “боротьбою з космополітизмом”,
зумовили мізерну частку радянських репатріантів того часу.
Оперуючи ізраїльською статистикою, дослідники доводять, що
кількість євреїв-емігрантів з СРСР між 15 травня 1948 р. і 1951 р.
становила 8163 особи, у тому числі з України 2,5 – 3 тисячі112.
По-особливому відреагували на події 1948 р. юдейські релігійні
громади. В численних інформаціях з місць повідомлялося про
активізацію діячів культу за межами синагог і встановлення ними
тісних контактів з націоналістичними елементами. Низка релігійних
об’єднань (мм. Чернівці, Львів) у присутності тисяч віруючих провели
урочисті богослужіння з нагоди утворення Держави Ізраїль.
Характер державної політики стосовно юдейського культу та
корекцій, яким вона піддавалася під впливом внутрішніх і
зовнішніх чинників, аргументовано доводиться й відповідними
статистичними даними. Відомо, що на 1 січня 1948 р., коли
фактично завершилася реєстрація громад, в Україні діяло 76
юдейських об’єднань, з яких діяльність 56 було легалізовано (у
тому числі по одній у Львівській та Дрогобицької областях). Що
до інших 20, які функціонували на Закарпатті, то питання про їхню
реєстрацію тоді залишалося відкритим113.
Упродовж наступних п’яти років (1948–1952) відбувався
процес активного скорочення юдейських об’єднань, унаслідок
чого їхня кількість на 1 січня 1953 р., порівняно з відповідним
112
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періодом 1948 р., зменшилася на 19 (у тому числі, у Чернівецькій
області – на 7) і становила 37. За цей час припинили діяльність і
14 громад з раніше незареєстрованих у Закарпатській області114.
***
Значно численнішим за рахунок віруючих-протестантів з
територій, які ввійшли до складу УРСР у 1939–1940 рр. та 1945 р.,
було пізньопротестантське середовище України. Воєнне і повоєнне релігійне пожвавлення зробило пізньопротестантські
спільноти чинником, який режим вимушений був всебічно
враховувати в своїй релігійній політиці. Побудова протестантських спільнот, притаманні їм характеристики, релігійний і
психологічний клімат, що панував у їхніх громадах, великою
мірою ускладнювали реалізацію її завдань, утруднювали контроль
за діяльністю пізньопротестантських громад та можливості
маніпулювати їхніми членами. Тож очевидно, що після війни
постало питання про нову модель політики стосовно цієї категорії
віруючих, яка б дозволила надійно контролювати керівництво громад і настрої в них, а також впливати на членів протестантських
спільнот у необхідному режимові напрямі.
Дуже важливим для розуміння конфігурації післявоєнної
політики щодо “культів” є підкреслення її відмінності стосовно
політики щодо РПЦ, що й було задекларовано при створенні Ради
у справах релігійних культів (РСРК) при Раднаркомі СРСР,
апаратів її республіканських і обласних уповноважених. Якщо в
1920-х рр. головного удару завдавали по Православній церкві,
котра розглядалася як серйозний і небезпечний конкурент новій
владі в боротьбі за вплив, у першу чергу, на багатомільйонну
селянську масу, а сектантські рухи, до яких відносили і пізньопротестантські, – як природних союзників з вирішального підриву
позицій РПЦ, то цього разу новим напрямом силових дій ставали
католицькі церкви і пізньопротестантські спільноти. Показово, що
попри завдання ліквідації Греко-католицької церкви в Галичині і
Закарпатті та протидії Апостольській Столиці, які надзвичайно
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гостро стояли перед відповідними службами, в інформаційному
звіті уповноваженого Ради в справах релігійних культів при РМ
СРСР по УРСР за IV квартал 1947 р. з-поміж десяти “найбільш
серйозних державних завдань у роботі з культами” п’ять безпосередньо стосувалися протестантів: 1) повсякденне глибоке вивчення внутрішніх процесів у житті релігійно-сектантських громад
і форм їхньої релігійної пропаганди в найбільш характерних
районах та областях України; 2) повсякденна увага до питань
припинення антигромадських проявів у сектантських громадах
адвентистів сьомого дня; 3) аналітична робота з вивчення соціально-політичного обличчя пресвітерського складу та активу
сектантських громад; 4) перегляд кадрів пресвітерського складу з
метою усунення від керівництва громад осіб політично неблагонадійних; 5) проведення роботи з кількісного стискування
релігійно-сектантських громад115.
Назагал, у політиці щодо пізніх протестантів, яка здійснювалася у повоєнний період в Україні партійно-радянськими
органами, органами держбезпеки та в справах релігій, можна
виокремити три головні лінії. Перша з них спрямовувалася на
цілковиту ліквідацію окремих релігійних напрямів, найбільш
численними з-поміж яких були адвентисти та Свідки Єгови. Друга
– це політика централізації управління протестантськими
спільнотами, яка мала на меті об’єднання євангельських християн
з баптистами та асиміляцію п’ятидесятництва в новоствореному
союзі. І третя – це придушення будь-яких виявів дисидентства на
релігійному ґрунті. Хоча такі вияви були в усіх пізньопротестантських рухах, найбільш організованим, політично небезпечним і
відомим на Заході з них був спротив радянській політиці з боку
прихильників Ради Церков євангельських християн-баптистів. Усі
ці три лінії існували на тлі змінюваної загальнополітичної ситуації
в країні, а також серйозної трансформації генеральної лінії в
партійно-державній церковній політиці: від сталінського “релігійного непу” до хрущовської антирелігійної кампанії та боротьби з
релігійним підпіллям.
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Саме існування організації Свідків Єгови стало викликом для
партійних і державних органів одразу після приєднання до СРСР
Галичини, Волині, Буковини та Закарпаття, де на зламі 1930 –
1940-х рр. уже існували сконсолідовані об’єднання віруючих цієї
деномінації. Організаційна мережа Свідків Єгови зберігалася
навіть після жорсткого їх переслідування гітлерівським режимом
та його каральним органом – гестапо. У перші роки радянської
влади на західноукраїнських землях канали зв’язку Свідків Єгови
в Україні були налаштовані на Польщу. Серед репатрійованих з
Польщі українців було чимало Свідків Єгови, які перемістилися
цілими зборами (групами). Керівники організаційних ланок, які
виїхали з Польщі, отримували в Україні нові “теократичні призначення”, що поволі сприяло зміцненню організаційної мережі.
Керівна структура Свідків Єгови в СРСР у другій половині 1940 –
1960 рр. підпорядковувалася “крайовому бюро” Свідків у Лодзі
(Польща), а пізніше, майже до розпаду СРСР, підтримувала зв'язок
з міжнародним центром Свідків Єгови у Брукліні (США) через
закордонні центри своєї організації у Швейцарії (Бернським
східноєвропейським центром), ФРН у м. Зельтерс, в якому видруковувалися мільйонними накладами часописи, книги і брошури (в
тому числі російською і українською мовами) і розсилалися по
всій Центральній і Східній Європі. Саме такими каналами
надходила до Брукліна інформація щодо становища і діяльності
організацій Свідків Єгови в Україні, а їх перекриття було серед
пріоритетних завдань спецслужб республіки. З 1945 р. у Львові
розпочало свою нелегальну, підпільну діяльність перше українське “крайове бюро” Свідків Єгови, керівником якого було призначено П. Зятека, а його помічниками – С. Бурака та П. Токаря. За
неповними даними, що збереглися, кількість Свідків Єгови на
перший квартал 1946 р. у Західній Україні досягла 5218 осіб116.
Об’єднання Свідків Єгови мали роками перевірені канали
зв’язку зі своїм теократичним центром, ретельне вивчення літератури якого є невід’ємним, навіть центральним елементом духовної практики Свідків Єгови. Об’єднання мали також великий
116 Історія релігії в Україні: у 10-ти т. Т. 6. Пізній протестантизм в Україні
(п’ятидесятники, адвентисти, Свідки Єгови). С. 547.
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досвід протистояння панівним церквам та режимам, котрі здійснювали проти них украй ворожу політику, а в разі нацистської
Німеччини – безпосередній геноцид.
Серед головних віроповчальних й організаційно-структурних
рис об’єднання Свідків Єгови, які, зрештою, визначали головні
принципи партійно-радянської політики стосовно нього, варто
виокремити такі. По-перше, це цілковитий політичний абсентеїзм.
Свідки Єгови не брали і не беруть жодної участі в “справах кесаря”
і дотримуються цілковитого політичного нейтралітету. Отже, вони
відмовлялися від будь-якої участі в громадському житті, яка за
радянських, особливо сталінських, часів була формою згоди особи
на цілковитий контроль усіх сфер свого життя з боку держави.
“Нейтралітет” вбирав у себе відмову від передплати займів, які
давно перетворилися на легальний і, до того ж, “патріотичний”
спосіб додаткового оподаткування радянських громадян, а також
відмову від участі у виборах “депутатів непорушного блоку комуністів і безпартійних”. Оскільки участь у цих квазівиборах була
ритуальною маніфестацією лояльності режиму й явка на вибори
лише трохи не досягала 100%, то відмова від участі в таких
виборах розглядалась як кричуще відхилення від встановлених
соціальних норм. По-друге, Свідки Єгови завжди, за будь-яких
режимів, відмовлялися від військової служби, що автоматично
робило їх “пособниками зусиль імперіалістів з підриву обороноздатності Радянського Союзу”. По-третє, теократичний центр
Свідків Єгови знаходився в США, які були головним суперником
СРСР у холодній війні, “бастіоном імперіалізму”, “палїєм нової
війни” тощо. Відповідно, певний час Свідки Єгови розглядалися,
по суті справи, як політичне знаряддя США та їхніх союзників,
спрямоване на послаблення СРСР. Свідки Єгови відмовлялися від
будь-якої оцінки існуючої влади, будь-яких політичних закликів
до своїх одновірців. Лише з кінця 1970-х рр. у спеціальній
літературі вперше почали з’являтися твердження про те, що
Свідки Єгови є релігійною, а не політичною організацією. Почетверте, зв’язок громад Свідків Єгови зі своїм центром був непорушним і добре налагодженим, його настанови й віроповчальні
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приписи – обов’язковими й неоскарженими, що ставило Свідків з
точки зору органів держбезпеки до лав особливо небезпечних
агентів Заходу й стимулювало концентрацію на “єговістській
лінії” відповідних ресурсів. Нарешті, великі апокаліптичні очікування, виразна релігійна призма сприйняття дійсності робили
Свідків Єгови несумісними з партійною системою індоктринації і,
з точки зору радянських пропагандистів, “невиправними”.
Усе це зумовило висновок радянських властей про те, що
Свідки Єгови, які не можуть вписатися в радянську дійсність,
мають бути оголошені забороненою, репресованою конфесією.
Відразу після приходу Червоної Армії на західноукраїнські землі
в 1944 р. розпочиналися арешти й висилання Свідків Єгови.
Переважна більшість з них була засуджена за відмову брати до рук
зброю та служити в Червоній Армії. У 1945 – 1947 рр. відбувалися
масові арешти і групові судові процеси над Свідками Єгови у
Львівській, Станіславській, Тернопільській, Волинській і Рівненській областях. По кожному такому судовому процесу проходило
від 10 до 15 віруючих, здебільшого жінок і похилого віку
чоловіків. Особливо масові арешти відбулися у січні 1946 р.,
напередодні виборів до Верховної Ради СРСР, коли Свідки Єгови
категорично відмовлялися голосувати за “сталінський блок
комуністів і безпартійних”. Така безкомпромісна й відверта
позиція Свідків Єгови в умовах тоталітарного режиму
сприймалася владою і її каральними органами як “виклик”,
“протест”, “ворожа антирадянська пропаганда”. Як засвідчують
архівно-слідчі справи, віруючих засуджували до тривалих термінів
ув’язнення (від 10 до 25 років), з конфіскацією належного їм
майна. Як правило, вироки виносилися на підставі ст.ст. 54-10, ч.
II, 54-11 Карного Кодексу УРСР, в яких ішлося про злочини, які
кодифікувалися як “антирадянська пропаганда і участь у
релігійній антирадянській організації”.
Наприкінці 1945 р. було заарештовано П. Зятека та групу осіб
– Свідків Єгови, уродженців Дрогобицької, Станіславської,
Тернопільської областей. Вироком Військового Трибуналу військ
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МВС Львівської області від 20 червня 1946 р. П. Зятека, І. Голятович, П. Семенюк та К. Сосновського було звинувачено у належності до “антирадянської релігійної секти Свідків Єгови”, здійсненні “антирадянської агітації серед населення шляхом розповсюдження антирадянської літератури і листівок, виготовлених на
підпільній друкарні” та засуджено за ст.ст. 54-10, ч. II, 54-11 КК
УРСР до 10 років ув’язнення в ВТТ з конфіскацією належного їм
майна. У червні 1947 р. органами МДБ Львівської області було
виявлено функціонування в Західній Україні з центром у Львові
“глибоко законспірованої антирадянської єговістської організації,
яка ставила своїм завданням боротьбу за повалення Радянської
влади і встановлення т. зв. теократичного ладу”. Її керівників –
П. Токаря та І. Пашковського, які підтримували зв'язок з єговістським центром у м. Лодзі (Польща), отримували звідти “антирадянську літературу і вказівки з проведення на території
Радянського Союзу ворожої діяльності”, було заарештовано 1
липня 1947 р., а згодом засуджено до тривалих термінів
позбавлення волі. Тоді ж було заарештовано та переведено до
Києва й іншого керівника єговістського підпілля у Львові –
С. Бурака, який, не витримавши методів дізнання та слідства,
згодом помер у Лук’янівській в’язниці117.
Про справжні масштаби погрому організації Свідків Єгови,
вчиненого режимом у перші повоєнні роки, дізнаємося з цілком
таємної записки, надісланої Й. Сталіну міністром державної
безпеки СРСР В. Абакумовим 19 лютого 1951 р. У ній, зокрема,
зазначалося, що впродовж 1947 – 1950 рр. було заарештовано 1048
лідерів Свідків Єгови, вилучено п’ять підпільних друкарень і
понад 350 тисяч примірників літератури.
Міністр держбезпеки, втім, наголошував, що учасники
єговістського підпілля і надалі “здійснюють злісну антирадянську
агітацію, поширюють провокаційні вигадки про радянську владу й
проводять пропаганду про встановлення в СРСР теократичного
ладу … виступають проти заходів партії та Радянської держави,
117 Історія релігії в Україні: у 10-ти т. Т. 6. Пізній протестантизм в Україні
(п’ятидесятники, адвентисти, Свідки Єгови). С. 559, 560, 570, 574, 548.
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особливо з колгоспного будівництва, закликають до відмови від
служби в Радянській Армії…”. Свідкам Єгови за короткий час
начебто знову вдалося відновити підпільну структуру, яка, за
інформацією МДБ, налічувала понад 300 виявлених осіб керівного
активу, у тому числі 13 керівників обласних, 40 – районних
єговістських організацій та 250 керівників сектантських груп і
активістів. У зв’язку з цим В. Абакумов, з метою остаточної
ліквідації єговістського підпілля, просив Й. Сталіна дати дозвіл на
здійснення завершального удару шляхом арешту керівників
єговістських організацій та виселення до Сибіру всіх виявлених
Свідків Єгови разом з родинами. Виселенню підлягали виявлені на
той час 8576 осіб (3048 сімей), у тому числі: в Українській РСР –
6140 осіб (2020 сімей); Білоруській РСР – 394 особи (153 сім’ї);
Молдавській РСР – 1675 осіб (670 сімей); Латвійській РСР – 52
особи (27 сімей); Литовській РСР – 76 осіб (48 сімей); Естонській
РСР – 250 осіб (130 сімей). Як бачимо, Україна, як і в попередні
роки, посідала ключове місце в черговій акції погрому, з теренів
якої підлягали депортації понад 70% Свідків Єгови від усіх
запланованих до виселення з західних республік. Здійснення акції,
узгоджене на рівні перших секретарів ЦК компартій союзних
республік, планувалося як військова операція за всіма правилами
конспірації, передбачала заходи з охорони кордону, що мало
унеможливити втечу засланців за межі країни, нейтралізацію будьякого невдоволення населення, для чого у населені пункти зі
значною концентрацією Свідків Єгови спрямовувалися великі
контингенти внутрішніх військ та міліції118. Зреалізована відповідно до таємної постанови Ради Міністрів СРСР від 13 березня
1951 р., підписаної особисто Й. Сталіним, акція нищення Свідків
Єгови фактично повторювала те, що кількома роками тому вчинив
нацистський режим, коли тисячі послідовників цієї віри було
кинуто в концтабори і фізично знищено. Лінія на розгром
118 Одинцов М. И. Совет Министров постановляет: “Выселить навечно”.
Сборник документов и материалов о Свидетелях Иеговы в Советском Союзе
(1951–1985). Москва, 2002. С. 44-47; Яроцький П. “Виселити із сім’ями …”
Людина і світ. 2001. №2–3. С. 43-46.
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об’єднань Свідків Єгови й суворі переслідування як їхніх лідерів,
так і рядових членів лишалася беззастережно домінуючою в
політиці радянського режиму і в наступні роки.
Певні особливості мала й політика режиму стосовно адвентистського руху. Головний удар у перші повоєнні роки завдавався по
адвентистах-реформістах . Вони, як і Свідки Єгови, підлягали
висиланню. Що ж стосується адвентистів сьомого дня, їм вдалося
частково відновити релігійну мережу, а за участі звільнених із
заслання релігійних діячів – роботу керівного органу церкви Всесоюзної Ради АСД. Настанови, які надходили на місця від апарату
уповноваженого РСРК по Україні категорично забороняли реєстрацію
громад адвентистів-реформістів і зобов’язували ретельно вивчати
вже легалізовані об’єднання АСД на предмет наявності в їхній
діяльності ознак “реформізму”119.
Проте певне “потепління” щодо адвентистів сьомого дня тривало
лише близько двох років (1945 – 1946). За задумом влади організаційні
структури Церкви АСД у найближчій перспективі мали бути розпорошеними, позбавленими координації між окремими громадами і,
зрештою, зійти з конфесійної сцени. Курс на силовий демонтаж структури Церкви АСД було взято вже в січні 1947 р., коли РСРК при Раді
Міністрів СРСР визнала за необхідне ліквідувати інститут обласних
уповноважених АСД у всіх областях УРСР, прикріпити їх до відповідних зареєстрованих громад пресвітерами чи проповідниками, заборонивши їм опікуватися іншими громадами120. Звіт уповноваженого
РСРК по УРСР від 1 липня 1947 р. свідчив, що в республіці блискавичними темпами було виконано доручення союзного органу. Саме
українські власті були першими серед тих, хто виступив і за необхідність ліквідації вже зареєстрованих громад АСД. Понад те, уповноважений у справах релігійних культів по УРСР порушував питання
Адвентисти-реформісти – прибічники так званого руху реформи в адвентизмі,
який виник серед європейських адвентистів через суперечності стосовно ставлення
до військової служби на початку Першої світової війни. Прибічники реформи в СРСР
виділилися з адвентистського союзу на 5-му Всесоюзному з’їзді адвентистів у 1924 р.;
у 1929 р. сформувався їхній підпільний центр. Рух реформи оформився у Всесоюзну
церкву вірних і вільних адвентистів сьомого дня.
119 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 4. – Спр. 12. – Арк. 97–97 зв.
120 Там само. – Спр. 25. – Арк. 11.
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перед союзним керівництвом щодо застосування каральних заходів
стосовно найбільш авторитетних проповідників і пресвітерів АСД.
Власті блокували всі спроби керівництва ВРАСД налагодити його
зв'язок з громадами, забезпечити координацію між ними, а згодом зняли з реєстрації й уповноваженого ВРАСД по Україні М. Мельника121.
Однак, як засвідчили подальші події, всього цього виявилося
недостатньо для припинення зростання адвентистського руху.
П. Вільховий неодноразово скаржився до Москви на складнощі
роботи з культом, зокрема на те, що “… дана секта дуже замкнена,
діяльність свою проводить без особливого розголосу, але кількість
віруючих рік у рік зростає”122. Досить складно реалізовувалося
завдання зняття з реєстрації раніше легалізованих громад АСД. Як
свідчить статистика офіційних органів, за період 1947 – 1953 рр. у
республіці було знято з реєстрації 27 громад Церкви АСД, яких на 1
січня 1954 р. налічувалося 114 об’єднань. Регіонами з найбільш
поширеним адвентистським рухом на цей час вважалися Вінницька
(26 громад), Чернівецька (20), Київська (19), Закарпатська (10) та
Волинська (8) області. Що ж стосується Галичини, то інституційна
мережа об’єднань АСД тут була незначною і налічувала 4 громади, у
тому числі 3 у Львівській та 1 в Тернопільській областях123.
Однією з найбільш серйозних проблем у партійно-радянській
політиці щодо протестантів була мінімізація децентралізації
управління пізньопротестантськими рухами, яка (децентралізація)
робила протестантські громади менш вразливими для державного
тиску й суттєво зменшувала можливість контролю над віруючими
та маніпуляції ними.
У здійснюваній органами влади консолідації пізньопротестантських спільнот заради створення централізованої системи
управління ними центральним об’єктом, на який спрямовувалася
об’єднавча стратегія, були християни віри євангельської
(п’ятидесятники). У зв’язку з цим апарат уповноваженого Ради в
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4555. – Арк. 352–357; ЦДАВО
України. – Ф. 4648. – Оп. 4. – Спр. 125. – Арк.35.
122 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 2. – Спр. 455. – Арк. 62.
123 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 5069. – Арк. 23; оп. 24. – Спр.
3531. – Арк. 39.
121
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справах релігійних культів при РНК СРСР по УРСР рекомендував
утримуватися від реєстрації християн віри євангельської та докласти
максимальних зусиль для їхнього об’єднання з громадами
євангельських християн та баптистів, що могло б забезпечити
всебічний контроль над п’ятидесятниками, а з часом – і розчинити
їх в євангельсько-баптистській масі.
Ініційовані владою баптистсько-п’ятидесятницькі перемови, які
розпочалися 19 серпня 1945 р., завершилися підписанням 24 серпня
представниками ВРЄХіБ та християн віри євангельської (І. Панько,
Д. Пономарчук, А. Бідаш, Вашкевич) так званої Серпневої угоди
(“Про об’єднання з євангельськими християнами і баптистами в один
союз”), за якою п’ятидесятники йшли на серйозні поступки у своїх
догматичних і обрядових відмінностях. Учасники серпневої наради
давали собі раду в тому, що подолати догматичні відмінності
нереально і вважали, що подібне об’єднання має лише організаційний
характер і жодним чином не торкатиметься устоїв віри124.
Водночас, влада чинила гранично жорсткий тиск на п’ятидесятницьких лідерів, які повинні були стати головними агентами
процесу асиміляції християн віри євангельської. Однак і адміністративний тиск, і використання авторитету лідерів розбивалися об
непоступливість загалу віруючих. Зокрема, у Львівській області до
початку возз’єднання було зареєстровано 26 громад ЄХБ із
загальною кількістю віруючих 1085 осіб та виявлених владою 36
громад і груп п’ятидесятників (до 3000 віруючих), з яких лише 11
на початок 1946 р. прийняли рішення про об’єднання125.
Досить часто таке об’єднання було формальним та означало
співіснування під “дахом” однієї реєстрації двох громад різних
конфесій. Найбільше неприєднаних громад п’ятидесятників
станом на 1 липня 1947 р., за відомостями уповноваженого РСРК
по Україні, налічувалося у Вінницькій області – 21, Волинській –
11, Житомирській – 7, Тернопільській – 7, Одеській – 6, Сталінській –
6, Кам’янець-Подільській – 5. Утримувалися від приєднання до ЄХБ і
3 громади п’ятидесятників у Станіславській та 2 у Львівській областях.
124
125

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4555. – Арк. 348, 349.
ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 4. – Спр. 4. – Арк. 92.
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Утім, вище наведені результати об’єднавчого процесу вже на кінець
1947 р. не завадили уповноваженому РСРК по Україні у своєму
інформаційному звіті союзному керівництву доповісти, що
“об’єднання п’ятидесятників з ЄХБ вважаємо завершеним”126.
Наприкінці 1940-х рр. опір п’ятидесятників виявився не лише в
істотному гальмуванні процесу об’єднання з громадами ЄХБ раніше
не приєднаних утворень ХВЄ, але й посиленні тенденції до виходу
п’ятидесятників з євангельсько-баптистської спільноти. Якщо на
січень 1950 р., за офіційною статистикою, в Україні було виявлено
151 нелегально діючу громаду ХВЄ (у тому числі, у Станіславській
області – 9, Львівській – 7, Дрогобицькій – 2), то вже за рік їх кількість
зросла удвічі і налічувала 305 об’єднань, з яких, відповідно, 11 і 10
діяли у Тернопільській та Станіславській областях (відомості по
Львівській та Дрогобицькій областях на цей час відсутні)127.
Результати роботи місцевих радянських та правоохоронних
органів з об’єднання таким чином було визнано незадовільними.
Відповідно, уповноважений у справах релігійних культів по
Україні П. Вільховий уже вкотре в листі до голови Ради у справах
релігійних культів при Раді Міністрів СРСР від 19 червня 1952 р.
висловлював прагнення до більш жорсткої “п’ятидесятницької
політики” і рішучого посилення в ній репресивної складової128.
Політика стосовно пізньопротестантських спільнот парадоксальним чином поєднувала політичну лінію на асиміляцію
п’ятидесятників у євангельському християнстві-баптизмі з жорстоким тиском на власне баптистів, який мав у принципі завершитися
повним зникненням баптистського руху в наближеній
перспективі. Апогеєм цієї політики стала хрущовська антирелігійна кампанія, яка розгорнулася в країні, починаючи зі середини
1950-х рр., але лінія на зниження активності пізньопротестант-

126 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4555. – Арк. 349, 352; спр. 5069.
– Арк. 27.
127 Там само. – Оп. 24. – Спр. 12. – Арк. 16; ЦДАВО України. – Ф. 4648. –
Оп. 4. – Спр. 67. – Арк. 101.
128 ДАІФО. – Ф. 388. – Оп. 2. – Спр. 63. – Арк. 52; ЦДАВО України. –
Ф. 4648. – Оп. 4. – Спр. 94. – Арк. 42.
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ських спільнот і, передовсім, найбільшої з-поміж них – євангельсько-баптистського братства стала очевидною в державній
політиці практично одразу після війни.
Принциповими напрямами такої політики стосовно пізніх
протестантів стало:
– суттєве ужорсточення нормативної бази, яка дуже часто
мала антиконституційний характер;
– різке зменшення масштабів інституційної релігійності й
позбавлення більше половини релігійних організацій можливості
легального існування;
– організація масштабних позасудових переслідувань віруючих та їхніх лідерів силами правоохоронних органів;
– спроба перекрити канали відтворення релігійності в наступних поколіннях;
– принципове нарощення обсягів антирелігійної та антицерковної пропаганди, яка дуже часто спрямовувалася проти простих
віруючих і фактично розпалювала ворожнечу на релігійному ґрунті;
– ретельний, буквально “поштучний” підбір, розстановка та
маніпуляція керівниками релігійних організацій, котрі мали, по
суті справи, стати агентами знищення очолюваних ними спільнот;
– дискримінація громадян на ґрунті їхнього ставлення до релігії;
– непомірний податковий тиск на священнослужителів.
Налагодження контролю за діяльністю громад євангельськобаптистського братства та взяття їх на державний облік
розпочалося одночасно з визволенням територій та становленням
інституту обласних уповноважених РСРК. Апарати уповноважених й органи держбезпеки взяли під суворий контроль призначення й перестановку кадрів пресвітерського корпусу євангельсько-баптистських громад, здійснюючи політику заміни “антирадянськи налаштованих осіб” лояльними служителями. З боку
владних структур, дедалі активніше запроваджувався комплекс
заходів, спрямованих на обмеження кількісного зростання членів
релігійних громад129.
Одночасно влада розробляла й стратегію припинення зростання
мережі баптистських об’єднань, яка постійно збільшувалася, причому
129

ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 4. – Спр. 25. – Арк. 13 зв.
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в галицьких областях, як пояснював у своєму звіті за другий квартал
1947 р. уповноважений РСРК по Львівській області П. Кучерявий, у
тому числі за рахунок греко-католиків, які не бажали приєднуватися до
православ’я130. На 1 січня 1947 р. в Україні було зареєстровано 1866
євангельсько-баптистських громад, що значно перевищувало їх
кількість в інших союзних республіках131. Починаючи з 1948 р.
реєстрацію нових громад було фактично припинено, а раніше
зареєстровані, за “порушення чинного законодавства” і накладених
обмежень, поступово знімалися з реєстрації. У зв’язку з такими
обставинами, а також посиленням тенденції до виходу п’ятидесятницьких згромаджень з євангельсько-баптистської спільноти,
офіційно діюча мережа громад ЄХБ як в Україні в цілому, так і в
Галичині з роками невпинно скорочувалася (див.: таблиця 3).

Україна,
область

1.01.1948 р.

1.01.1949 р.

1.01.1950 р.

1.01.1951 р.

1.01.1953 р.

1.01.1954 р.

Таблиця 3
Динаміка кількості громад ЄХБ у Галичині та Україні
в цілому у 1948–1953 рр.

Україна в цілому
Галичина в цілому
Тернопільська
Львівська
Станіславська
Дрогобицька

1789
142
76
48
9
9

1607
130
72
40
9
9

1418
107
51
40
8
8

1409
107
51
40
8
8

1367
100
46
38
8
8

1350
100
45
39
8
8

Таблицю укладено за: ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 2741. – Арк.
7; спр. 3531. – Арк. 39.

Як бачимо, за шість повоєнних років (1948–1953) інституційна
мережа громад ЄХБ в Україні зазнала суттєвих трансформацій,
Культурне життя в Україні. Західні землі. Документи і матеріали. Том I
(1939–1953). Київ: Наукова думка, 1995. С. 412–413.
131 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 5069. – Арк. 23.
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скоротившись на 439 об’єднань (24,5%), і становила на 1 січня
1954 р. 1350 згромаджень. Найбільш інтенсивно ці процеси відбувалися у 1948 (–182) і 1949 (–189) роках та в регіонах традиційного
поширення пізньопротестантського руху – Рівненській, Київській,
Кам’янець-Подільській, Сумській, Вінницькій та Харківській
областях (–226, або 43,6% від загальної кількості громад ЄХБ,
знятих з реєстрації за цей час в Україні). Питома вага євангельсько-баптистських громад Галичини, кількість яких станом на 1
січня 1954 р. становила 100 згромаджень, у їх загальноукраїнському загалі була незначною (7,4%). Скорочення мережі об’єднань у краї за вказаний період відбулося, як правило, внаслідок
зменшення офіційно діючих громад ЄХБ у Львівській (–9) та,
особливо, в Тернопільській (–31) областях. На Тернопільщині таке
істотне звуження мережі пояснюється, насамперед, активним
виходом з євангельсько-баптистського братства громад п’ятидесятників, де вони традиційно переважали спільноти ЄХБ.
Отже, на зміну конфігурації релігійного простору Галичини,
як і України в цілому, значні впливи мала і політика режиму на
поступове викорінення протестантської традиції. Пізньопротестантські спільноти, зважаючи на особливу специфіку
архітектоніки свого формування і поширення, притаманні їм
характеристики, багатоманітність спектра напрямів і течій,
поставали надто складним об’єктом політики радянського
режиму. Тактична лінія у ставленні до них не мала єдиних підходів
і спрямовувалася як на цілковиту ліквідацію окремих релігійних
напрямів (насамперед, Свідки Єгови та адвентизм), так і
централізацію управління (об’єднання євангельських християн з
баптистами) та асиміляцію п’ятидесятництва у новоствореному
Союзі євангельських християн і баптистів.
Наслідком партійно-радянської політики періоду “сталінського релігійного НЕПу” стали значні деформації релігійного
комплексу Галичини: істотне звуження інституційної мережі, її
поліконфесійного спектра; порушення з роками усталених міжконфесійних взаємин та внутрішньоцерковних зв’язків; відчутне
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підваження сформованої у річищі ГКЦ і УАПЦ української національної духовно-культурної традиції; блокування контактів і
взаємовпливів зі світовим і європейським християнством. Зрештою,
такою політикою, яка реалізовувалася всупереч інтересам
віруючих, зі застосуванням жорстких адміністративних і
репресивних методів, було закладено небезпечний для режиму
потенціал православно–греко-католицького конфлікту, розколів у
пізньопротестанському русі та духовного опору і релігійного
підпілля. З ними владі довелося мати справу упродовж усього
радянського періоду.
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РОЗДІЛ II
ХРУЩОВСЬКА АНТИРЕЛІГІЙНА КАМПАНІЯ:
НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕТНОКОНФЕСІЙНОГО
ПРОСТОРУ ГАЛИЧИНИ
Сходження на партійний олімп М. Хрущова після смерті Й. Сталіна ще більшою мірою актуалізувало питання подальшого розвитку
державно-церковних відносин. Союзний уряд дистанціювався від
проблем релігійної сфери суспільства, вважаючи їх прерогативою партійного керівництва. Наявність різних угруповань у партійному
апараті, їхнє протистояння в боротьбі за владу зумовлювали відсутність єдиної точки зору щодо політичної лінії у релігійному питанні.
Послаблення антирелігійного тиску в середині 1950-х рр.,
пов’язані з процесами лібералізації громадсько-політичного
життя, критики сталінізму, знову привело до розширення мережі
церковних інституцій, активізації діяльності духовних навчальних
закладів та монастирів. У 1957 р. кількість православних
культових будівель в Україні зросла до 8 548, а чисельність
зареєстрованого духовенства – до 6 072 осіб. Крім того, в 1955–
1956 рр. в Україну з місць позбавлення волі після відбуття
покарання та амністії повернулося чимало служителів культу: 286
з 344 репресованих греко-католицьких священиків, 38 ксьондзів,
61 пресвітер ЄХБ та 5 пресвітерів АСД, 14 пастирів реформатської
церкви й 9 священиків старообрядницької церкви1.
Стабілізація й пожвавлення релігійно-церковного життя, підвищення авторитету церкви в суспільстві не могли не викликати
стурбованості партійних органів. Сподівання віруючих на подальшу нормалізацію державно-церковних відносин були перекреслені
остаточною перемогою М. Хрущова й радикально налаштованих
проти релігії і церкви партійно-політичних сил. Волюнтаризм
вищого радянського керівництва, який мав місце в економіці,
внутрішній та зовнішній політиці, безпосередньо торкнувся й
релігійно-церковної сфери.
1 Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі –
ЦДАГО України). – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 4704. – Арк. 108.

112 Розділ II. ХРУЩОВСЬКА АНТИРЕЛІГІЙНА КАМПАНІЯ…

У жовтні 1958 р. ЦК КПРС ухвалив постанову “Про доповідну
записку відділу пропаганди і агітації ЦК КПРС по союзних
республіках “Про недоліки науково-атеїстичної пропаганди”. У
ній релігія кваліфікувалася як реакційне явище, що використовується світовою буржуазією у боротьбі проти соціалізму. ЦК
КПРС звертав увагу на те, що церковники і сектанти модернізують
релігію, активізували проповідницьку діяльність, вишукують нові
форми й методи для збільшення її впливу на населення. З усього
вищезазначеного випливав висновок щодо необхідності посилення атеїстичної пропаганди з метою подолання релігійних пережитків у свідомості, поведінці та побуті людей2.
Як засвідчують архівні документи, набагато завзятіше, ніж
союзні РСРПЦ та РСРК, діяли у боротьбі з релігією їх апарати в
Українській РСР, висуваючи чимало ініціатив, спрямованих на
обмеження діяльності релігійних об’єднань не тільки в Україні, а
й загалом у СРСР.
Успішне виконання завдань нового етапу антирелігійного
наступу, визначених партійними постановами, урядовими рішеннями вимагало невідкладних заходів їхнього організаційного й
кадрового забезпечення як у центрі, так і на місцях. Окрім ротації
кадрів на вищому рівні (заміна голови РСРПЦ при Раді Міністрів
СРСР та уповноважених РСРПЦ і РСРК по Українській РСР),
підлягали заміні й обласні уповноважені, насамперед ті, які
“виявили свою неспроможність працювати в умовах підвищених
вимог”, “не забезпечили дорученої їм ділянки роботи” та помічені
у “зв’язках з окремими церковниками”. Як наслідок, лише
протягом 1960–1961 рр. було увільнено від обійманих посад 8
обласних уповноважених РСРПЦ (у тому числі – у Львівській,
Станіславській та Тернопільській областях) та 13 обласних
уповноважених РСРК (у тому числі – у Станіславській області)3.
Відмобілізований з метою чергового наступу на церкву
потужний партійно-державний механізм був зорієнтований своїм
вістрям насамперед на істотне скорочення мережі інституцій
2
3

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5028. – Арк. 100.
Там само. – Спр. 5488. – Арк. 108–109; спр. 5407. – Арк. 2
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релігійно-церковного комплексу. Так, якщо у 1955 р. в Україні
було знято з реєстрації 18 громад, 1956 р. – 17, 1957 р. – 10, то у
1958 та 1959 рр. – відповідно, 64 і 2644.
Початок 1960 р. був позначений активізацією тотального
наступу влади на релігію та церкву. Саме в цей час ЦК КПРС й
союзним урядом було прийнято низку документів, спрямованих на
подальше упослідження релігії й нищення церковних інституцій.
Антирелігійна діяльність партійних і радянських органів в
Україні відзначалася особливою активністю, що пояснювалося,
насамперед, значно складнішою, порівняно з іншими радянськими
республіками, релігійною ситуацією, наявністю релігійних об’єднань різного конфесійного спрямування, широкої релігійноцерковної мережі та підвищеною релігійністю населення. Так, на
1 січня 1961 р. із 11 237 релігійних об’єднань, що існували в СРСР,
7 192 (64 %) – було в Україні, в той час як у РРФСР – 2 512 (22,3%),
Білорусії – 698 (6,2%), Молдавії – 372 (3,3%)5.
Своєрідним підсумком початкового етапу виконання партійних постанов, що орієнтували на посилення боротьби з релігією,
стало зняття з реєстрації в 1960 – першому кварталі 1961 рр. в
СРСР 1775 релігійних організацій, у тому числі в Українській РСР
– 1015 (57,2%), РРФСР – 330 (18,6%), Білоруській РСР – 250
(14,1%), Молдавській РСР – 169 (9,5%). За цей час ліквідовано 13
монастирів і скитів (9 – в Україні) з 540 насельниками, 2 духовні
семінарії (Ставропольська і Київська), наполовину скорочені
прийоми до духовних навчальних закладів6.
Знаковим у релігійній політиці радянської держави став 1961
р. Нова хвиля десталінізації, наростання якої розпочалося у цей
час, охопила різні сфери суспільного і політичного життя, в тому
числі й релігійно-церковну. Необхідність значного посилення
боротьби з релігією випливала з логіки переконань і дій
М. Хрущова та його оточення: шляхом поширення наукових
знань, атеїстичної пропаганди, обмеженням діяльності церков і
4

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5805. – Арк. 14; спр. 5407. – Арк.

18–19.
Центральний державний архів вищих органів влади України (далі –
ЦДАВО України). – Ф. 4648. – Оп. 6. – Спр. 255. – Арк. 41.
6 Там само. – Оп. 3. – Спр. 255. – Арк. 40.
5
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релігійних організацій, утисками віруючих і священиків можна
домогтися створення безрелігійного суспільства.
Новий антирелігійний наступ відчули на собі представники
всіх без винятку конфесій. Без законних на те підстав закривалися
не лише православні храми, а й католицькі костьоли, юдейські
синагоги, молитовні будинки протестантів. За неповними даними,
тільки впродовж 1962 р. в Україні було знято з реєстрації 1263
релігійних громад різних напрямів7.
Антирелігійна кампанія, що здійснювалася під гаслами утвердження науково-атеїстичного світогляду та контролю за дотриманням
законодавства про культи, супроводжувалася відвертим адмініструванням, грубим порушенням прав віруючих, а нерідко – репресивними
заходами.
Наростання невдоволення віруючих і священнослужителів,
суспільної напруги в цілому відчували не лише широкі верстви
населення країни, але й представники партійного й державного
апарату. Характерно, що одним з перших, хто подав аналіз негативних
наслідків атеїстичної кампанії (у своїй доповідній записці, лютий
1964 р.), був начальник 5-го управління КДБ СРСР полковник
Ф. Бобков. 19 березня 1964 р. Рада у справах РПЦ доповідала в ЦК
КПРС про майже загальну негативну реакцію священиків та архієреїв
з приводу “здійснення фундаментального перегляду політики щодо
релігії і релігійних організацій” на державному рівні. Рада відзначала
появу в частини духовенства прагнення до рішучого опору, активізацію дій церковних дисидентів з приводу нової хвилі переслідувань
та звернень цих осіб до різних міжнародних організацій. Засудження
атеїстичної політики радянського керівництва почало поступово посилюватися й за кордоном8.
Головним об’єктом широкомасштабного антирелігійного
наступу, перші ознаки якого, як зазначалося раніше, виявили себе
вже в кінці 1957 р., стала РПЦ.
ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 2. – Спр. 415. – Арк. 130.
Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущове.
(Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах). Москва:
Крутицкое Патриаршее подворье, Общество любителей церковной истории,
2000. С. 388.
7
8
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Істотно ускладнити реалізацію відповідних заходів могло
зростання опозиційних настроїв у церковному середовищі, насамперед, у ешелоні вищого духовного керівництва. Намагаючись
перешкодити їх подальшому поширенню, режим безжалісно
усував від управління Церквою відверто вороже налаштованих
ієрархів. Не меншою мірою перепало від влади й галицьким
архієреям. 31 травня 1960 р. архієпископ Львівський і Тернопільський Палладій, звинувачений у потуранні греко-католикам, був
переведений на Оренбурзьку кафедру. Здійснювалося інтенсивне
збирання компрометуючих матеріалів на єпископа Станіславського
Йосипа, який, за висновком уповноваженого РСРПЦ по Україні Г.
Пінчука, лише “обмежувався загальними реляціями з приводу
боротьби з залишками унії”9.
Характерною рисою першої половини 1960-х рр. стало масове
закриття церков і молитовних будинків та зняття з реєстрації
православних громад (див.: таблиця 4).
Таблиця 4.
Динаміка кількості громад РПЦ у Галичині
та Україні в цілому 1959 – 1964 рр.
Україна, область
Україна в цілому
Галичина в цілому
Івано-Франківська
Львівська
Тернопільська

1.01.1959 р.
8464
2703
644
1253
806

1.01.1963 р.
5321
1978
488
928
562

1.01.1965 р.
4565
1587
374
692
521

Таблицю укладено за: ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 323. –
Арк. 95–96; ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5663. – Арк. 60; спр. 6007. –
Арк. 4, 5.
9 Войналович В. А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних
інституцій в Україні 1940–1960-х років: політологічний дискурс. Київ: Світогляд,
2005. С. 245–249.
1962 р. Станіславську область було перейменовано на Івано-Франківську
область, а м. Станіслав – у м. Івано-Франківськ.
21 травня 1959 р. Дрогобицьку область було включено до складу
Львівської області.
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Якщо на 1 січня 1959 р. в Україні діяли 8464 православні
громади, то станом на відповідний період 1965 р. їх залишилося
лише 4565 (у 1959 р. знято з реєстрації 257, 1960 – 747, 1961 – 993,
1962 – 1144, 1963 – 398, 1964 – 360). Отже, за шість років мережа
православних об’єднань у республіці скоротилася на 3899
одиниць, що становило 46% від їхньої кількості на 1 січня 1959 р.
Переважну більшість з них (74%) було знято з реєстрації у розпал
антирелігійної кампанії – в 1960–1962 рр. Та навіть за таких
обставин мережа згромаджень РПЦ в Україні значно перевищувала їх кількість в інших союзних республіках (на початок
1961 р. – 64% загальносоюзної, 1962 р. – 62,1%).
При цьому варто зазначити, що коли у 1959–1960 рр. найбільше громад припинило свою офіційну діяльність у Київській,
Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Одеській та Черкаській областях, то у 1961–1963 рр. вістря кампанії спрямовувалося проти релігійних громад Західного регіону, де лише в трьох
галицьких областях на 1 січня 1959 р. налічувалося 2703 православні
об’єднання (32% їх загальноукраїнської мережі). Усього ж за період
1959 – 1964 рр. кількість громад РПЦ в Івано-Франківській,
Львівській і Тернопільській областях, де зосереджувався основний
православний анклав України, скоротилася на 1116 одиниць (41,3%),
що становило майже третину від усіх знятих з реєстрації за той час у
республіці. Така тенденція була не випадковою. Головного удару
атеїстичний режим завдавав саме там, де найбільш повно й виразно
зберігало свої національні ознаки українське православ’я, а віруючі
греко-католики дедалі активніше піднімали голос протесту проти
позбавлення їх віросповідних прав. Водночас, саме остання
обставина утримувала режим від значно масштабнішого нищення
православного комплексу в краї, який і надалі мав поглинати грекокатолицьку спільноту. Адже частка зліквідованих православних
громад у галицьких областях упродовж 1959–1964 рр. (Львівська –
48%, Івано-Франківська – 42%, Тернопільська – 35%), порівняно з
іншими (наприклад, Миколаївська – 89%, Дніпропетровська – 86%,
Запорізька – 84%, Полтавська – 76%, Одеська – 70%), була значно
меншою.
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Невід’ємною складовою державної релігійної політики
аналізованого періоду була реалізація відповідних заходів владних
структур щодо православних монастирів. Процеси розформування
та ліквідації монастирських комплексів були започатковані
владою ще в перші повоєнні роки. Як відомо, за період 1947–1952
рр. їхня кількість в Україні скоротилася на 23 одиниці і налічувала
на 1 січня 1953 р. 36 обителей (12 чоловічих і 24 жіночих), 19 з
яких існувало у східних та центральних областях, а 17 – у
Західному регіоні. Тактика обмеження діяльності та поступового
витіснення монастирських комплексів з релігійно-церковної
мережі, здійснювана правлячим режимом у середині 1950-х рр., як
правило, не передбачала тоді їхньої безпосередньої ліквідації10.
Принципово нове бачення розв’язання “монастирських проблем”
в Україні на новому етапі виявив щойно призначений
уповноваженим РСРПЦ в республіці Г. Пінчук. З наведених у його
доповідній записці до РСРПЦ при РМ СРСР від 23 червня 1958 р.
аналітичних даних, на думку автора, “виникала потреба здійснити у
відношенні монастирів ряд обмежувальних заходів, які поставили б
їх в більш жорсткі умови і, таким чином, до певної міри паралізували
б їхню діяльність”11. Одним з найрадикальніших заходів, поряд з
іншими, на переконання Г. Пінчука, мало стати скорочення кількості
функціонуючих в Україні монастирів і скитів. До числа тих, що
підлягали першочерговому відселенню зі зайнятих ними приміщень,
належали і Кременецький монастир та чоловічий скит Почаївської
лаври на Тернопільщині. Не викликає сумніву той факт, що план
заходів зі скорочення мережі монастирських комплексів в Україні,
викладений у довідці Г. Пінчука, надісланій до Ради у справах РПЦ,
детально узгоджувався напередодні з органами держбезпеки республіки. Оскільки майже одночасно, 1 липня 1958 р., головою КДБ при
Раді Міністрів УРСР В. Нікітченком було адресовано до ЦК
Компартії України доповідну записку аналогічного змісту, в якій
ставилися питання діяльності чернецьких елементів в Україні й
скорочення кількості діючих монастирів12.
ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 166. – Арк. 42.
Там само. – Спр. 208. – Арк. 38, 39, 40.
12 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 4704. – Арк. 134.
10
11
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Уже найближчим часом положення цих документів дістануть
схвалення партійних та урядових інстанцій і майже повністю
будуть враховані під час планування й здійснення масштабної
акції нищення православних святинь.
Програма дій на 1959 р. зі скорочення монастирів і скитів в
Україні визначалася постановою Президії ЦК Компартії України
від 2 червня 1959 р. “Про закриття деяких монастирів і скитів в
Українській РСР” та відповідною постановою Ради Міністрів
УРСР від 17 червня 1959 р., згідно з якими планувалася ліквідація
8 монастирів13. Заплановане скорочення відбулося вже влітку 1959
р., коли в Україні було закрито жіночі монастирі в містах
Дніпропетровську, Овручі Житомирської, Кременці Тернопільської, в селах Домбоки Закарпатської та Густинь Чернігівської
областей. Крім того, ліквідовано два жіночі скити на Закарпатті та
чоловічий скит Почаївської лаври на Тернопільщині.
Доповідаючи 19 серпня 1959 р. ЦК Компартії України та РСРПЦ
про успішне виконання партійних та урядових рішень, Г. Пінчук
наголошував, що внаслідок великої роботи, проведеної серед
населення партійними та радянськими органами, уповноваженими
РСРПЦ, “закриття вказаних монастирів і скитів відбулося організовано, без будь-яких ексцесів”. При цьому важко утриматися від
звинувачення куратора релігійного життя в Україні у відвертому
лукавстві, оскільки йому було добре відомо про жорсткий тиск й
адміністрування владних структур та ті численні скарги віруючих і
насельників, що надходили до республіканських і союзних інстанцій.
Своєрідним громовідводом, за задумом Г. Пінчука, мала стати
обґрунтована ним пасивна, бездіяльна й навіть провокаційна в
підході до скорочення монастирів позиція ряду єпископів, особливо,
архієпископа Львівського і Тернопільського Палладія, в зв’язку з чим
рекомендувалося РСРПЦ порушити питання про негайне звільнення
його з обійманої посади14.
ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 227. – Арк. 147, 41, 42, 43.
Там само. – Арк. 47. (Як відзначалося раніше, архієпископ Львівський і
Тернопільський Палладій був переведений на Оренбурзьку кафедру вже в травні
1960 р.).
13
14
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Уся провина архієпископа Палладія полягала лише в тому, що
він не міг знехтувати проханням черниць Богоявленського монастиря
в м. Кременці Тернопільської області та насельників скиту
Почаївської лаври захистити їх і власні святині від свавілля місцевих
чиновників, про що неодноразово він повідомляв патріарха Алєксія.
З відповідними листами зверталися черниці та віруючі м. Кременця
до уповноваженого РСРПЦ по Тернопільській області Г. Краглика,
Г. Пінчука та на адресу Ради в Москві. Про напружену атмосферу на
Закарпатті у зв’язку з діями місцевої влади із закриття низки
монастирів і скитів рапортував Московській патріархії 27 червня
1959 р. архієпископ Мукачівський і Ужгородський Варлаам. Уже 2
липня 1959 р. Г. Карпов, реагуючи на сигнали з місць, звертав увагу
Г. Пінчука на відсутність достатньої підготовки й поспішність
заходів із закриття монастирів в Україні15.
Проте запущений маховик адміністративних і силових дій уже
важко було навіть пригальмувати. 13 листопада 1959 р. Г. Пінчук
надіслав до ЦК Компартії України черговий план заходів з
підготовки ліквідації монастирів і скитів в Україні на 1960 р., схвалений, з врахуванням пропозицій облвиконкомів, РМ УРСР 12
липня 1960 р.16. Різноманітні організаційні й масово-політичні
заходи партійних та радянських органів, мобілізація можливостей
правоохоронних служб та органів держбезпеки, використання
духовного авторитету й впливу ієрархів Церкви, в поєднанні з
іншими засобами, забезпечували реалізацію планів скорочення
мережі монастирів і скитів в Україні відповідно до визначених
термінів.
Станом на 1 березня 1961 р. у республіці залишилося 19 діючих монастирів. Накопичення певного досвіду роботи протягом
1959 – 1960 рр., як зазначалося в інформації уповноваженого
РСРПЦ по Україні Г. Пінчука відділу пропаганди й агітації ЦК
Компартії України від 1 березня 1961 р., давало змогу ширше
розгорнути діяльність з ліквідації решти монастирів на території
Пащенко Володимир. Православ’я в новітній історії України. Частина
перша. Полтава, 1997. С. 304, 305, 306
16 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 244. – Арк. 5, 6, 7.
15
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України. В поданих пропозиціях передбачалося протягом 1961 –
1962 рр. ліквідувати на Україні ще 8 монастирів17.
Особлива увага при цьому зверталася на необхідність врахування в практичній роботі партійних і радянських органів досвіду та
недоліків попередніх років, коли у разі ліквідації одних монастирів
мали місце переселення насельників в інші, що значно
затримувало й ускладнювало закриття останніх. У зв’язку з цим
ставилося завдання максимально прискорити процес так званої
“самоліквідації” монастирів, істотно зменшити переселення
насельників в інші діючі обителі шляхом проведення з ними та
їхніми родичами відповідної роз’яснювальної роботи18.
Відповідно зорієнтований та добре налагоджений механізм
тотального насилля над віруючими й цього разу спрацював
відмінно. Упродовж 1961 р. в республіці було ліквідовано 7 монастирів, а низка з тих, що залишилися, доведено до так званої
“самоліквідації”. Станом на 1 січня 1962 р. на теренах України
залишалося 13 діючих монастирів (2 чоловічих і 11 жіночих), в
яких проживало 1474 насельників (119 монахів та 1355 черниць),
а також 24 служителі культу19. Завершальна стадія боротьби зі
“центрами релігійного мракобісся”, за наполяганням відповідальних працівників апарату уповноваженого РСРПЦ в Україні, вимагала подальшого посилення ідеологічної та організаторської
роботи серед населення, а також рішучих і невідкладних заходів за
участі органів держбезпеки щодо “перегляду керівного складу
діючих монастирів з тим, щоб на чолі останніх поставити осіб, які
б своїми діями сприяли розвалу й ліквідації монастирів”20.
Саме така тактика й була покладена в основу заходів влади
для упокорення монастиря Почаївської лаври Тернопільської
області, який за умов жорсткого адміністративного тиску, постійних переслідувань ченців і духовного керівництва не припиняв
діяти в 1960-х рр. Протягом 1961–1962 рр. кількість насельників у

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5407. – Арк. 62–67
Там само. – Спр. 5297. – Арк. 151.
19 Там само. – Спр. 5488. – Арк. 110.
20 Там само. – Арк. 113–116; спр. 5297. – Арк. 152.
17
18
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ньому скоротилася на 103 чоловіки і станом на 1 січня 1963 р.
становила лише 27 осіб.
У лютому 1962 р. обласним управлінням КДБ порушено
кримінальну справу на намісника Лаври Севастіана (С. Пилипчука), якого звинувачували в спекуляції валютними цінностями,
автомобілями, відкритті нелегальних майстерень та придбанні
будівельних матеріалів незаконним чином. За наполяганням властей
його було увільнено з посади ігумена. Разом з тим, у процесі
слідства виявилося, що висунуті обвинувачення не знайшли свого
підтвердження, в зв’язку з чим органами держбезпеки УРСР
справу С. Пилипчука 22 травня 1962 р. було припинено. Погоджувалися з таким рішенням і органи Прокуратури республіки,
повідомляючи про це секретаря ЦК Компартії України А. Скабу на
його запит від 20 вересня 1962 р.21
Факти незаконних дій стосовно Лаври та її насельників
викликали потік скарг як з боку місцевого населення, так і ченців,
що стало предметом розгляду на засіданні Ради в справах РПЦ 22
вересня 1962 р. У спеціально прийнятій постанові “Про результати
перевірки скарг, що надійшли в Раду, стосовно неправильних дій
місцевих радянських органів Тернопільської області щодо Почаївської лаври”, зокрема, зазначалося, що “грубі порушення радянського законодавства про культи в лаврі створили умови, коли
можна було вміло й тактично викривати незаконні та злочинні дії
церковників, використовуючи це для послаблення релігійного
впливу на віруючих і відриву певної частини населення від церкви.
Натомість місцеві органи влади стали на шлях грубого
адміністрування стосовно лаври й самі припустилися порушень
законодавства про культи”. В констатуючій частині документа
наводилися приклади, коли, намагаючися прискорити “самоліквідацію” монастиря, місцеве керівництво за допомогою працівників органів МВС і КДБ вдалося до насильницького виселення
ченців з келій і вивезення їх за межі області, що спричинило
“розпалювання релігійного фанатизму” і збільшення прочанства до
православної святині. Про наявні порушення РСРПЦ проінформувала
21
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ЦК КПРС, за вказівкою якого Тернопільський обком Компартії
України “засудив незаконні дії місцевої влади” і розробив
додаткові заходи “з обмеження діяльності духовенства в рамках
радянського законодавства”22.
Про нову хвилю активізації діяльності Почаївської лаври
інформував ЦК Компартії України доповідною запискою від 23
жовтня 1964 р. голова республіканського КДБ В. Нікітченко. В
перебігу перевірки, здійсненої бригадою ідеологічного відділу ЦК
партії, з’ясувалося, що окремі реакційно налаштовані ченці й особливо
її колишній настоятель Варфоломій (В. Бабяк), користуючися
послабленням контролю за паспортним режимом з боку місцевих
органів влади, провели значну роботу з повернення до монастиря
раніше виселених з нього ченців, розширення зв’язків Лаври з
віруючими та зміцнення її матеріального становища. Серйозну
опору Лаври становили й численні богомольці та колишні ченці,
яким вдалося влаштуватися на постійне місце проживання в
Почаєві (близько 180 осіб) і відповідним чином впливати на
громадсько-політичне життя селища.
Для “подальшого обмеження реакційного впливу” Почаївської лаври ідеологічний відділ ЦК у доповідній записці за
підписом його завідувача Г. Шевеля на ім’я секретаря ЦК
Компартії України П. Шелеста вважав за необхідне:
1. Зобов’язати Тернопільський обком партії вжити відповідних заходів щодо виселення з Лаври осіб, які проживають у ній
без прописки; перевірити законність продажу житла релігійним
елементам у селищі Почаїв і притягнути до відповідальності
винних у порушенні існуючого порядку; вжити заходів до
виключення у майбутньому випадків оселення монахів, богомольців і подібних їм осіб у Почаєві або навколо нього.
Доручити Міністерству охорони громадського порядку УРСР
розглянути питання про зміцнення апарату працівників міліції селища
Почаїв.
22 Войналович В. А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних
інституцій в Україні 1940–1960-х років: політологічний дискурс. С. 327–328.
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Тернопільському облвиконкому вирішити питання про
відкриття в області спеціального притулку для різних жебраків,
інвалідів, які скупчувалися навколо Лаври.
2. Запропонувати Тернопільському обкому партії зміцнити
керівництво Почаївської селищної ради та партійної організації.
3. Республіканському уповноваженому (т. Пінчуку) через відповідні церковні органи домогтися зміни духовного собору Лаври з тим,
щоб ввести до нього більш лояльних осіб, а також посилити контроль
за дотриманням монахами радянського законодавства про культи.
<…>
5. Доручити Міністерству культури УРСР вирішити питання
про виділення Почаївського музею атеїзму з підпорядкування
обласного краєзнавчого музею в самостійну одиницю або ж у
філіал державного історико-культурного заповідника “КиєвоПечерська Лавра”23.
Проте застосування відверто підступних і цинічних методів
боротьби щодо Почаївської лаври, як й інших монастирів, з боку
офіційної влади не допомогло в насаджуванні ідеї суспільства
загального атеїзму. На середину 1960-х рр. в Україні усе ще діяло
9 монастирів (2 чоловічих і 7 жіночих), в яких проживало на
початок 1965 р. 939 насельників. Своїм існуванням Успенський
чоловічий монастир м. Одеси, жіночі монастирі – Миколаївський
в м. Мукачевому та Воскресенський в с. Чумалеве Тячівського
району Закарпатської, Михайлівський в с. Олександрівка
Білгородського району Одеської, Воскресенсько-Троїцький в
м. Корець Рівненської, Красногорський поблизу с. Бакаївка
Золотоніського району Черкаської областей, Покровський і
Флорівський жіночі монастирі м. Києва та чоловічий монастир
Почаївської лаври Кременецького району Тернопільської області
вкотре стверджували весь утопізм і трагізм тотального антирелігійного насилля за радянської доби24.
Водночас, своєрідною формою духовного опору, крім численних звернень в урядові інстанції, стало виникнення в середині
23
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1960-х рр. нечисленних підпільно діючих монастирів і скитів, в
яких позбавлені віросповідних прав шукали можливостей продовження усамітненого способу життя.
Подібних прикладів штучно форсованого нищення інституційної православної мережі в Україні, як і в галицькому краї,
можна було б наводити безліч. Усі вони зайвий раз підтверджують
незаперечні факти, що Церква як важливий соціальний і духовний
чинник суспільного життя була позбавлена права на існування в
майбутньому комуністичному устрої, а її ліквідація окреслювалася
досить вузькими й чітко визначеними часовими рамками.
Цій самій меті мав слугувати і процес неухильного скорочення інституту служителів культу. На 1 січня 1965 р. релігійні громади, що функціонували на теренах України, обслуговували 14
архієреїв, 3278 священиків, 158 дияконів, 1906 псаломників.
Порівняно з 1960 р. кількість священиків і дияконів зменшилася,
відповідно, на 1428 і 87 осіб25. Подібна картина спостерігалася і в
галицьких областях, де на 1 січня 1963 р. налічувалося 1979
служителів РПЦ (у тому числі, у Львівській області – 988 осіб, з
них – 494 священики, Тернопільській, відповідно, 562 і 278, ІваноФранківській, відповідно 429 і 207), що становило 35,5% від
загальної кількості православного духовенства, зареєстрованого
на той час в Україні26. Порівняно з 1948 р. (див. таблиця 2) їхня
чисельність у краї зменшилася на 583 особи. Для православного
комплексу Галичини був особливо очевидним дефіцит священицьких кадрів (якщо частка громад краю у їх загальнореспубліканському загалі становила 37,1%, то складу священиків – лише
27,7%), у зв’язку з чим одному ієрею доводилося обслуговувати
парафіян двох і більше громад.
Багато зусиль режим докладав для того, щоб якомога більше
священиків схилити до відмови від духовного сану. З 418 служителів культу, що за різних обставин залишили церковну службу в
1962 р., таких налічувалося 26 осіб. Приклади відмови духовенства
від сану мали місце і в Івано-Франківській та Львівській областях.
25
26
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Серед них – і магістр богослов’я, колишній благочинний БуцБодревич, чия стаття “Перестаю служити християнській
цивілізації” була опублікована у львівській газеті “Вільна
Україна” 9 травня 1962 р. Подібне зрадництво дорого коштувало
Церкві. Переважна більшість ренегатів виступила авторами
брошур і статей, що містили нападки на релігію, критику основ
релігійної догматики. Деякі навіть здобули вчені ступені,
пропагуючи ідеї атеїзму.
Своєрідною мірою покарання та методом “перевиховання”
служителів культу було зняття їх з реєстрації, яке широко
застосовувалося апаратом уповноважених під приводом виявлення порушень законодавства про культи. Ходіння з молитвою за
межами церкви та збір коштів серед віруючих, здійснення обрядів
хрещення без згоди батьків і спроби організації навчання релігії
дітей, тривалі церковні служби в робочий час чи в розпал літніх
польових робіт, втручання духовенства у фінансово-господарську
діяльність релігійних громад, виїзди в інші населені пункти, де
відсутні діючі церкви та нелегальне здійснення там релігійних
служб і обрядів – такий далеко не повний перелік дій священнослужителів, що кваліфікувалися як протизаконні.
Лише у 1962 р. органами влади за допомогою громадських
“комісій сприяння” було виявлено 487 випадків подібних
“порушень”, за які з реєстрації знято 225 священнослужителів, у
тому числі 28 – у Львівській області. Того ж року понад 250 осіб
духовенства було суворо попереджено за “окремі порушення”. У
37 випадках “порушення” законодавства виявлено з боку
виконавчих органів релігійних громад, за що 26 з них відлучено
від управління громадами27.
Рішення про зняття з реєстрації служителів культу і членів
виконавчих органів ухвалювалися уповноваженими РСРПЦ на
термін від 1 до 3 місяців. Проте завершення терміну покарання не
означало автоматичного відновлення їхніх прав. Всілякі зволікання з поверненням реєстраційних довідок призводили до
припинення на тривалий час релігійних служб і збільшення
27
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кількості т. зв. “згасаючих парафій”. Згодом, незважаючи на
численні прохання і скарги віруючих, вони підлягали зняттю з
державного обліку.
Послаблення інституту священнослужителів здійснювалося і
шляхом стримування розвитку системи богословської освіти,
вступу в духовні навчальні заклади, обмеження планів набору, а
згодом – і цілковитого закриття більшості духовних семінарій.
Еміграція великої групи православного кліру з України з
відходом окупантів, надто низький освітній рівень священства, що
залишилося, позбавлення значної його частини права обіймати
пастирську посаду внаслідок запровадження радянськими державними органами обов’язкової реєстрації духовенства за умов
відсутності налагодженої системи богословської освіти значно
загострювало проблему кадрового забезпечення православних
церковних інституцій. Звільнені з таборів діячі релігійного культу,
що відбували покарання за різноманітні “політичні злочини”,
інкриміновані їм репресивно-каральним режимом 1920–1930 рр.,
не могли вповні задовольнити потреби релігійного життя.
Слід зазначити, що в попередні періоди традиційно високим
рівнем духовної освіти завжди відзначалося духовенство західних
областей. Греко-католицькі священики закінчували європейські
університети, православні клірики здобували знання на богословському факультеті Варшавського університету, у Київській та
інших духовних академіях. Певна частина кліру проходила студії
на спеціальних факультетах вузів різних європейських країн.
Проте й тут майже половина настоятелів православних парафій
встигла закінчити лише кілька початкових класів. Незважаючи на
те, що серед них траплялися чудові проповідники, переважно це
були випадкові, малопідготовлені до несення пастирських
обов’язків особи. Подібна картина була типовою для більшості
лівобережних, південних, частини правобережних областей. Не
набагато кращою вона була і в Західному регіоні республіки.
Як відомо, наслідком реформи духовної освіти, здійсненої
упродовж 1946–1947 рр., стало заснування на базі раніше діючих
пастирських курсів і богословських інститутів духовних семінарій
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у Загорську, Ленінграді, Ставрополі, Саратові, Жировицях (Гродненська область Білоруської РСР), Києві, Одесі й Луцьку та двох
академій – у Загорську та Ленінграді28.
Подібна система закладів духовної освіти, незважаючи на
всілякі спроби Московської патріархії розширити й удосконалити
її, існувала до кінця 1950-х рр., коли з початком нового наступу на
Церкву відчутного удару було завдано і духовним навчальним
закладам.
З перших повоєнних років єпархіальні архієреї за підтримки
патріарха, зважаючи на катастрофічну нестачу духовенства, неодноразово зверталися з проханнями про відкриття додаткових семінарій
у різних містах країни. Як правило, такі зусилля наражалися на
заборони й відмови з боку РСРПЦ.
Здійснювалися й неодноразові спроби відкрити семінарію у
Львові. Остаточна відмова в позитивному вирішенні цього питання надійшла від уповноваженого РСРПЦ по Україні Г. Корчового
в грудні 1955 р. Як не дивно, але останній, інформуючи про це
голову РСРПЦ Г. Карпова, посилався начебто на висновки митрополитів Київського Іоанна і Волинського Панкратія, на думку
яких, для забезпечення кадрів духовенства західних областей
достатньо було діючої Волинської семінарії, в якій 91% вихованців становили вихідці із Західної України29. Досить сумнівним
узагалі видається наявність такої позиції українських ієрархів:
адже 30 жовтня 1956 р. архієпископи Львівський і Тернопільський
Палладій, Станіславський і Коломийський Антоній та єпископ
Дрогобицький і Самбірський Григорій у листі на ім’я патріарха
Алєксія вкотре порушували питання про організацію духовної
семінарії у Львові. “Після возз’єднання, – йшлося в листі, – минуло
вже десять років. Досвід цього періоду переконливо свідчить, що
забезпечити утвердження Православ’я в возз’єднаних єпархіях
Поспеловский Д. В. Православная Церковь в истории Руси, России и
СССР (Учебное пособие). Москва: Библейско-Богословский Институт Св.
Апостола Андрея, 1996. С. 305.
29 Державний архів Російської Федерації (далі – ДАРФ). – Ф. 6991. – Оп. 2.
– Спр. 177. – Арк. 41.
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можливо лише завдяки старанній підготовці й вихованню нових
кандидатів священства з місцевих віруючих у православній духовній
школі, організованої на місці, з курсом навчання, що враховував би
всі особливості церковного життя західних єпархій”. Спираючися на
доводи ієрархів, Синод РПЦ 21 листопада 1956 р. визнав необхідність
відкриття Львівської духовної семінарії30. Проте воля вищого
духовного керівництва й цього разу не була врахована.
Духовні семінарії, їхнє внутрішнє життя, як і релігійне життя
в цілому, постійно перебували в полі зору органів державної
влади, насамперед апарату Ради у справах РПЦ при Раді Міністрів
СРСР та її уповноважених на місцях. Діапазон завдань та функцій
уповноважених з контролю за діяльністю духовних навчальних
закладів (ДНЗ) істотно зростає зі середини 1950-х рр. Посилення
уваги РСРПЦ до діяльності ДНЗ, радикалізація методів роботи
уповноважених пояснювалися не лише зміною курсу державної
політики щодо церкви в цей період, але й зростанням ролі ДНЗ у
поповненні кадрів православного духовенства, зміцненням їхнього матеріального і фінансового становища. Особливий наголос на
цих тенденціях було зроблено на зональних нарадах уповноважених РСРПЦ, які відбулися у Києві (7–9 травня 1957 р.) та
Москві (22–25 травня 1957 р.). Там, зокрема, констатувалося, що
за останні чотири роки (1952 – 1956) кількість бажаючих вступити
в духовні заклади зросла майже вдвічі. Якщо 1952 р. було подано
401 заяву, то 1956 р. їх надійшло 765. У зв’язку з цим збільшилася
й кількість зарахованих осіб: з 245 осіб у 1952 р. до 384 осіб у
1956 р. При цьому, питома вага випускників ДНЗ серед православного духовенства на той час становила 10%. Враховуючи
значну увагу до питань духовної освіти з боку церковного керівництва, робився однозначний висновок, що роль ДНЗ у поповненні
кадрів священства буде і надалі постійно зростати31.
Пояснюючи ставлення інституту уповноважених до означених процесів, доповідачі – голова РСРПЦ Г. Карпов та його
ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 192. – Арк. 115; спр. 195. –
Арк. 204–205.
31 Там само. – Спр. 195. – Арк. 204, 209.
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заступник С. Белишев визнали, що “яким би небажаним було для
нас посилення кадрів церкви, ми не можемо і не повинні вдаватися
до якихось безпосередніх адміністративних заходів <…> Водночас, нині не варто йти на розширення мережі духовних шкіл і
необхідно всіма доступними нам способами стримувати спроби в
цьому плані з боку церковного центру”. Як і раніше, уповноважені
зобов’язувалися чітко контролювати дотримання визначених
правил вступу до ДНЗ, виконання навчальних програм і планів,
знати викладацький склад та учнів духовних шкіл, їх настрої для
запобігання політично шкідливим впливам та виховання лояльних
до радянської держави кадрів духовенства. Як виняток, за умов
умілої й достатньо переконливої аргументації допускалося
відведення кандидатур з-серед абітурієнтів та слухачів, якщо це
викликалося політичною доцільністю. Активній вербувальній
роботі духовенства і запобіганню вступу в духовні школи певної
категорії осіб мали завадити, на думку керівництва Ради, організація заходів виховного характеру та громадського впливу.
Визначаючи складність і специфічність роботи з нагляду за ДНЗ,
Рада водночас вважала, що всі поставлені перед уповноваженими
завдання можуть бути успішно виконані ними за умови
відповідним чином налагодженої роботи з учнями і викладачами
академій та семінарій32.
Отже, перелік питань, якими мали опікуватися уповноважені
на місцях у рамках контролю за діяльністю ДНЗ, рік у рік
неухильно зростав. Інтерес уповноважених мав проникати в
найважливіші сфери життя навчального закладу, де формувалися
основи й забезпечувалися результати його діяльності. Як правило,
застереження вищих керівних органів щодо необхідності дотримання чинного законодавства, уникнення адміністрування та невтручання у внутрішні справи духовних навчальних закладів мали
суто формальний характер, порушувались і відверто ігнорувалися
в практичній роботі.
Остаточно ж подібні форми і методи роботи утвердилися з
кінця 1950-х рр., коли розпочалося виконання широкомасштабних
32

ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 195. – Арк. 210–212.
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програм згортання діяльності духовних шкіл та їхнього поступового закриття.
Відомо, що діючі в Україні семінарії відкривалися не
одночасно. Одеська і Луцька духовні семінарії зробили свої перші
випуски у 1948 р. А Київська – лише в 1950 р. Відповідні підрахунки
й узагальнення автора дають можливість зробити висновок, що
найбільшої чисельності учнів духовні семінарії України досягли у
1955–1958 рр. (1955/56 н. р. – 309 слухачів, 1956/57 н. р. – 366,
1957/58 н. р. – 418, 1958/59 н. р. – 413). Уже на початок 1959/60 н. р.
їхня кількість істотно зменшувалася (319), що пояснювалося
початком хрущовських гонінь, підготовкою до згортання системи
духовної освіти.
З кінця 1950-х рр. у практику роботи інституту уповноважених, партійних і радянських органів, громадських організацій
почала активно впроваджуватися система стримуючих заходів,
спрямованих на скорочення кількості вступників до семінарій і
тих, хто вже навчався в них. Слід зауважити, що, як і в попередні
роки, абсолютну більшість абітурієнтів становили вихідці із
західних областей України. Так, із 36 осіб, які подали заяви до
Волинської духовної семінарії у 1960 р., 6 були мешканцями
Рівненської області, 6 – Тернопільської, 5 – Волинської, 9 – Львівської, 4 – Закарпатської, 2 – Станіславської та 4 – з інших
областей33.
На справжнє полювання переросли відповідні акції щодо
колишніх членів партії та комсомолу, студентів і випускників
вищих навчальних закладів, військовослужбовців, учителів. Лише
в Київську духовну семінарію із заявами про вступ зверталися у ці
роки студент IV курсу Дрогобицького педагогічного інституту
Б. Попадинець, лейтенант радянської армії з м. Тернополя
Р. Мороко, офіцер запасу С. Яремко зі с. Хлиплі Мостиського
району Львівської області, вчителі В. Касараба (с. Лисків
Жидачівського району Львівської області), М. Гирін з м. Львова,
П. Галей та Д. Гарбусь зі с. Стугатин Рогатинського району ІваноФранківської області. Особливих проблем у відмові їм у вступі не
33

ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 252. – Арк. 151, 165, 217.
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виникало, оскільки, як зазначав уповноважений РСРПЦ по Україні
Г. Пінчук, “відносини, що склалися в нас з духовенством, зокрема
з адміністрацією Київської духовної семінарії, дають змогу нам
робити відмови багатьом особам, що вступають до семінарії”34.
Система відповідних профілактичних заходів активно застосовувалася й щодо слухачів духовних семінарій, що призводило до
значного їхнього відсіву з навчальних закладів.
Саме у такий спосіб було підготовлено ґрунт для ліквідації
ДНЗ, перекриття каналу відтворення кадрів православного духовенства. Під тиском РСРПЦ і її голови В. Куроєдова постановою
Навчального комітету Московської патріархії від 8 червня 1960 р.
було прийнято рішення про закриття Київської та Ставропольської
семінарії, а дещо пізніше та сама доля спіткала й Саратовську
семінарію35. У найскладнішій ситуації опинилися органи влади в
питанні ліквідації Волинської духовної семінарії. Принциповою
позицією зі захисту закладу, який був єдиним форпостом православного кліру для західних єпархій України, відзначалася Московська патріархія. Лише 15 серпня 1964 р., після настійних наполягань
РСРПЦ, Навчальний комітет патріархії “дійшов висновку” про
недоцільність функціонування духовної семінарії в Луцьку як
самостійного закладу (на початок 1963/64 н. р. у ній навчалося
лише 9 осіб) та об’єднання її з Одеською духовною семінарією36,
яку попри активні спроби ліквідації вдалося зберегти Московській
патріархії за часів масових антирелігійних кампаній.
Таким чином, з восьми діючих наприкінці 1950-х рр. духовних
семінарій РПЦ на середину 1960-х рр. залишилося лише три –
Московська, Ленінградська та Одеська. Динаміка чисельності
слухачів духовних семінарій, Московської та Ленінградської
академій за період 1958 – 1964 рр. була такою: 1958/59 н.р. – 1235,
1959/60 – 1041, 1960/61 – 667, 1961/62 – 561, 1963/64 – 442, 1964/65
ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 208. – Арк. 25, 26, 27.
Панков Г. О политике Советского государства в отношении к Русской
православной церкви на рубеже 50–60-х годов. Религия и демократия: На пути к
свободе совести. Вып. II. Москва: Издательская группа “Прогрес – Культура”,
1993. С. 223.
36 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 292. – Арк. 118, 119.
34
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– 28537. Слід зазначити, що на початок 1960-х рр, у зв’язку зі
закриттям духовних шкіл в Україні та зменшенням ними набору
слухачів зростала кількість абітурієнтів з республіки до духовних
навчальних закладів Москви та Ленінграда. Так, маємо відомості, що
у 1961 р. 13 мешканців України подали заяви про вступ до Московської духовної семінарії, а 7 осіб – випускників Волинської семінарії,
до Московської академії. У 1965 р. про вступ до Московської
семінарії з України звернулися 33 особи, з яких 16 було зараховано38.
Як бачимо з вище наведених даних, кількість учнів духовних
навчальних закладів країни за згаданий період скоротилася у 4,3 раза.
Ще вищими були темпи зменшення кількісного складу слухачів ДНЗ
(у 7,6 раза) на той час в Україні: на початок 1958/59 н. р. у них
нараховувалося 413 учнів, 1959/60 – 319, 1960/61 – 225, 1961/62 – 128,
1962/63 – 86, 1963/64 – 59, 1964/65 – 54. Невпинно скорочувалася за
згаданий період і кількість випускників духовних семінарій.
Загальний їх випуск в Україні за 1959/60 – 1965/66 н. р. (без
врахування кількості випускників Луцької духовної семінарії у
1960/61 н. р.) становив 270 осіб (1959/60 н. р. – 71, 1960/61 – 40,
1961/62 – 57, 1962/63 – 51, 1963/64 – 25, 1964/65 – 13, 1965/66 –
13)39. Якщо врахувати, що за період 1945–1957 рр. він становив 300
чол., можна припустити: з часу існування духовних семінарій до
1965 р. включно ними було підготовлено й випущено близько 600
осіб православного кліру.
Зазначимо, що значні перепони створювалися владним режимом
не лише в їхній підготовці, але й реєстрації тих, які після здобуття відповідної богословської освіти прибували на місця для несення служби.
Зокрема, з інформації уповноваженого РСРПЦ по Тернопільській області довідуємося, що з 16 випускників ДНЗ, які прибули
в область у 1963 р., було висвячено й зареєстровано на парафіях
лише 9, один вступив до Московської духовної академії, решта – 6
Панков Г. О политике Советского государства в отношении к Русской
православной церкви на рубеже 50–60-х годов. С. 224.
38 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 268. – Арк. 5; спр. 315. – Арк. 125.
39 Войналович В. А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних
інституцій в Україні 1940–1960-х років: політологічний дискурс. С. 292.
37
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чол. “під впливом місцевих партійних, радянських органів і
громадськості відмовились і виїхали за межі області”40. Подібні
приклади не були поодинокими. Відповідні заходи повсюдно
втілювалися в життя згідно зі спеціальними вказівками РСРПЦ та
місцевих органів влади.
Підсумовуючи сказане, слід зазначити, що, незважаючи на
істотне скорочення упродовж першої половини 1960-х рр. мережі
зареєстрованих громад, проблема забезпечення їх кадрами
священно- і церковнослужителів рік у рік ставала дедалі гострішою. Помирали останні представники дореволюційного духовенства. Значний відтік священицьких кадрів був пов’язаний із
відмовою їх від сану, зняттям з реєстрації та виведенням за штат.
Компенсувати подібні втрати ДНЗ були не в змозі. Архієреї
змушені були висвячувати осіб не лише без духовної освіти, але
часто й просто малоосвічених. З-поміж осіб, які правили
священицьку службу в православних єпархіях України, на 1 січня
1962 р. налічувалося лише 364 тих, хто отримав богословську
освіту, починаючи з 1945 р. (311 – семінарії та 53 – академії). До
того ж, більшість з них (63%) зареєстровано було в парафіях
восьми областей (Львівська область – 54, Одеська – 36, Рівненська
– 32, Волинська – 31, Тернопільська – 23, Івано-Франківська та
Чернівецька – по 18 і Київська – 17)41.
Не зумівши остаточно ліквідувати духовні школи, держава
стала на шлях найжорстокішого контролю над ними. Дріб’язкова
регламентація навчального процесу, всілякі перепони викладачам
у їхній роботі, постійні фільтрації викладацького складу й
контингенту слухачів, заборона у виданні навчальних посібників і
викладанні загальноосвітніх дисциплін (психології, логіки, історії
філософії, історії літератури), необхідних для засвоєння богослов’я, і, зрештою, максимальне стримування до вступу найбільш
підготовленої молоді й представників інтелігентських кіл – усе це
стало типовим явищем у житті й діяльності ДНЗ.
40
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Таким чином, духовні навчальні заклади, як й інші церковні
установи, вповні відчували на собі відверто антирелігійну спрямованість політики державницького атеїзму. Фактом свого існування
вони мали лише ствердити ту “свободу совісті й віросповідань”,
яка так гучно декларувалася режимом перед світовою громадськістю.
В арсеналі засобів нищення релігійного комплексу України
поряд з насильницьким звуженням його інституційної мережі,
зменшенням кількісного складу корпусу священнослужителів,
запровадженням жорсткої системи контролю за його проповідницькою діяльністю владний режим активно застосовував і потужний механізм атеїстичної індоктринації віруючого населення.
Як правило, численні партійні та урядові постанови, в яких
визначалися першочергові завдання щодо посилення контролю за
дотриманням духовенством радянського законодавства про
культи, наявні недоліки науково-атеїстичної пропаганди та шляхи
їх усунення тощо, ставали предметом обговорення на засіданнях
обкомів, міськкомів та райкомів партії, нарадах керівників
обласних організацій і установ, семінарах лекторів і пропагандистів,
зборах трудових колективів і навіть у релігійних організаціях. На
їх основі розроблялися плани заходів, які ставали програмою дій
не лише місцевих партійних і радянських органів, а й громадського активу.
Однією з найбільш дієвих форм, які використовувалися
владою у справі масової атеїзації суспільства, стала діяльність
комісій сприяння уповноваженим РСРПЦ та РСРК, які створювалися
при міськкомах і райкомах партії вже починаючи з 1960 р. Уперше
такі комісії з’явилися в Україні у Чернівецькій області і з часом
поширилися по всій республіці. З 1963 р. вони масово виникали і
при виконкомах сільських та селищних рад. До їхнього складу
входили представники радянських органів, партійних і
комсомольських організацій, відповідальні працівники районних і
міських відділів освіти і культури, вчителі, медпрацівники,
викладачі навчальних закладів, кращі виробничники, лектори й
пропагандисти.
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Комісії вивчали релігійно-церковне життя, настрої віруючих,
фіксували факти порушення радянського законодавства про культи,
систематично надавали відповідну інформацію уповноваженим
РСРПЦ та РСРК, партійним і радянським органам. Для підвищення
ефективності діяльності комісій, як відзначалося в інформаційних
звітах контролюючих органів, практикувалося закріплення їхніх
членів за конкретними релігійними громадами. Як довідуємося з
довідок та звітів уповноваженого РСРПЦ по Україні, серед тих
комісій, які демонстрували особливу ефективність своєї діяльності,
традиційно називались і комісії сприяння Львівської, Тернопільської
та Івано-Франківської областей42.
Свого роду координаторами діяльності всіх задіяних структур,
які “опікувалися” питаннями антирелігійної пропаганди в
республіці, стали створені при обласних комітетах Компартії
України Ради з атеїстичного виховання трудящих. Вони залучали
до роботи велике коло відповідальних працівників партійних і
радянських органів, громадського активу, пов’язаних з проведеннями атеїстичної роботи і контролем за дотриманням законодавства про культи. Безпосередніми учасниками засідань Рад були
уповноважені у справах РСРПЦ та РСРК, які брали активну участь
у підготовці питань для обговорення та вироблення відповідних
рішень. Спектр їх був досить широким, про що засвідчує, зокрема,
порядок денний засідання ради при Львівському обкомі КП
України від 26 листопада 1962 р.: роль ЗМІ області у здійсненні
атеїстичної пропаганди; про посилення контролю за фінансовою
діяльністю релігійних об’єднань; про роботу щодо поширення
нових радянських обрядів у Золочівському районі; про роботу
пересувного клубу атеїстів в Радехівському районі; стан атеїстичної роботи в Забузькому районі і заходах райвиконкому щодо
посилення контролю за діяльністю церковників43.

ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 2. – Спр. 379. – Арк. 26; оп. 3. – Спр.
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43 Там само. – Оп. 3. – Спр. 273. – Арк. 4.
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Своєрідний аспект антирелігійної компанії виявився у
лютому 1962 р. на Всесоюзній конференції з науково-атеїстичної
пропаганди. Виходячи з її рішень, для послаблення впливу та
витіснення релігійних свят і обрядів із сімейно-побутової сфери,
недопущення участі у них молоді розпочалося активне впровадження нових радянських свят, обрядів та громадських ритуалів.
Ідеологічні настанови для партійних і радянських органів
республіки, конкретизуючі це завдання, були викладені у постанові ЦК КП України від 9 жовтня 1962 р. “Про стан і заходи з
покращення науково-атеїстичного виховання трудящих Української РСР”. На їх виконання вже на кінець 1962 р. у республіці
було створено 19 Палаців шлюбів і Палаців щастя, з яких 10 діяли
в обласних центрах, а 9 – у містах обласного підпорядкування. На
початок 1965 р. їх мережа значно розширилася і налічувала 100
установ. Окрім того, урочиста реєстрація актів громадянського
стану на цей час здійснювалася також у 775 Кімнатах щастя та
сотнях приміщень культурно-просвітницьких установ.
Інформаційні звіти уповноважених були перенасичені схвальними відгуками щодо результатів їх діяльності, які “… завойовували
все більшу популярність серед населення і особливо молоді, поступово
витісняли релігійні обряди”. За приклад наводився досвід Палацу
щастя в м. Дрогобичі Львівської області, робота якого не лише
“позитивно вплинула на різке скорочення релігійних обрядів”, але й
зменшення від 6 до 2 функціонуючих у місті церков44.
Подібні висновки, що містилися в численних звітах та інформаціях на адресу партійних й урядових органів, в яких розклад
релігійних громад і закриття церков, припинення діяльності духовних навчальних закладів і монастирських комплексів, зниження
релігійної обрядності та поширення радянських сімейнопобутових традицій пояснювалося не інакше як дедалі зростаючим
відходом віруючих від релігії та її завмиранням, видаються цілком
логічними. Вони виходили з ідеологічного постулату про
44
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неприпустимість релігії в комуністичному суспільстві, завершення будівництва якого мало збігатися з повним і остаточним
знищенням церкви як важливого соціального інституту.
Утім, реальний стан справ менше за все стверджував подібні
висновки. На масове закриття церков і молитовних будинків,
адміністративне втручання у внутрішні справи Церкви, дискримінацію й переслідування віруючі та духовенство відповідали
потоком скарг, заяв на адресу партійних і урядових інстанцій,
центральних установ, редакції газет і журналів. Лише за 1962 р.
Уповноваженому РСРПЦ в Україні надійшло 357 скарг з вимогою
відновлення на обліку знятих з реєстрації релігійних громад і
священиків, повернення раніше вилучених з користування культових споруд та ін. За 1963 р. та перше півріччя 1964 р. лише від
віруючих Тернопільської та Львівської областей було отримано,
відповідно, 106 та 69 подібних заяв45.
Не привів адміністративний тиск і до суттєвого зниження
релігійної обрядності. Безумовно, порівняно з першими повоєнними роками, в умовах сталінського “лібералізованого” курсу у
релігійній сфері впродовж кінця 1950-х – початку 1960-х рр.,
позначених активною антирелігійною політикою, кількість обрядів
життєвого циклу (хрещення, вінчання, поховання) зменшилася.
Але й за таких обставин рівень релігійної обрядності залишався
доволі високим, а секуляризаційні процеси в цій сфері не зайшли
так далеко, як це намагалася довести радянська пропаганда. Так,
дані офіційної статистики свідчать (див.: таблиця 5), що питома
вага охрещених від загальної кількості зареєстрованих
новонароджених в Україні у 1961 р. становила 41,0%, 1962 –
41,2%, 1963 – 48,8%; поховань за релігійним обрядом у 1961 р. –
35,7%, 1962 – 33,9%, 1963 – 49,6%; вінчань від загальної кількості
шлюбів: у 1961 р. – 6,4%, 1962 – 5,4%, 1963 – 5,2%46.
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Таблиця 5
Питома вага православних релігійних обрядів від
загальної кількості обрядів життєвого циклу в Галичині та
Україні в цілому за 1961 та 1962 рр.

Україна,
область

Україна в
цілому
ІваноФранківська
Львівська
Тернопільська

Хрещень від
загальної
кількості
зареєстрованих
новонароджених (%)
1961
1962

Вінчань від
загальної
кількості
зареєстрованих
шлюбів (%)
1961

1962

Поховань за
релігійним
обрядом від
загальної
кількості
похоронів (%)
1961
1962

41,0

41,2

6,4

5,4

35,7

33,9

54,5

54,5

30,7

30,6

62,9

58,9

51,4
58,4

48,3
58,0

30,1
38,4

29,5
35,0

56,6
35,7

39,2
68,0

Таблицю укладено за: ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5663. –
Арк. 52.

Очевидно, що вищенаведені дані, які фігурують у звітах
уповноважених РСРПЦ, не відповідають повною мірою дійсності.
Адже практика заниження показників релігійної обрядності з
метою демонстрації здобутків на ниві антирелігійної боротьби
була досить поширеною. Не варто забувати і тої обставини, що
значна частина священиків в умовах тотального контролю за
їхньою діяльністю свідомо приховувала об’єктивну інформацію
щодо здійснених обрядів.
Як пересвідчуємося з даних, наведених у таблиці 5, попри всі
неточності статистики рівень обрядової активності віруючих
Галичини був на порядок вищим від її загальноукраїнських показників. Івано-Франківська, Львівська і Тернопільська області,
разом з Волинською, Закарпатською, Рівненською та Чернівецькою традиційно входили в групу тих регіонів, де релігійна
обрядність за православною традицією була значно поширенішою,
ніж в інших областях України. До того ж, слід враховувати і той
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незаперечний факт, що значна частина обрядів у краї здійснювалася підпільно діючим греко-католицьким духовенством і,
зрозуміло, не враховувалася в офіційній статистиці.
Безпосереднім результатом антирелігійної політики стало те,
що з метою збереження впливу на віруючих, підтримки їхніх
релігійних уподобань Церква змушена була пристосовуватися до
реальної дійсності, змінюючи тактику й форми своєї діяльності.
Запровадження нової практики заочного відправлення релігійних
обрядів, завуальований зміст проповідей пізніше будуть названі
радянськими релігієзнавцями своєрідною “модернізацією” церковного життя, яке значно важче піддавалося державному контролю.
Очевидними були й поширення підпільних форм існування
Церкви, активізація сектантських організацій та наростання
опозиційних настроїв, що стали відповіддю віруючих на спрямованість і зміст релігійної політики держави. Життя настійливо
диктувало атеїстичному режимові необхідність вироблення нової
моделі державно-церковних відносин.
***
Дозована “лібералізація” громадсько-політичного життя країни та державно-церковних взаємин середини 1950-х рр., як і
відвертий антирелігійний наступ під гаслами суцільної атеїзації
суспільства, здійснюваний правлячим режимом в кінці 1950-х –
першій половині 1960-х рр., мали своїм наслідком значне пожвавлення активності духовної опозиції. Більш виразною стала й
позиція греко-католиків. Навіть позбавлені статусу легальної
діяльності, вони й надалі залишалися вірними рідній Церкві,
дедалі настійливіше заявляли про свої віросповідні права.
Події березня 1953 р., пов’язані зі смертю Й. Сталіна, породили в широкого загалу віруючих Західної України небезпідставні
сподівання на зміну курсу державної політики щодо грекокатоликів, надії на легалізацію ГКЦ. Адже боротьба за владу серед
кремлівської верхівки супроводжувалася процесом “десталінізації” суспільства, основним чинником якої стало засудження
сталінського тоталітарного режиму та політичного терору як методу
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його функціонування. Вже 27 березня 1953 р. вийшов Указ Президії
Верховної Ради СРСР, яким передбачалась амністія ув’язнених на
термін до п’яти років. Прийнятим у вересні того ж року законодавчим
актом Президії Верховної Ради СРСР надавалося право Верховному
Суду переглядати за протестами Генпрокурора рішення колишніх
колегій ОДПУ, “трійок” НКВС та “Особливої наради” при НКВС–
НКДБ–МВС–МДБ СРСР. Із системи органів МВС–КДБ повністю
вилучалися надані їм свого часу судові функції. Постановою Президії
Верховної Ради СРСР від 1 вересня 1953 р. ліквідовувались інструменти терору – військові трибунали, Особлива нарада при МВС
СРСР, яка мала право заочно виносити вироки47.
Певній корекції піддавалися й головні засади сталінської
національної політики. Як не дивно, але ініціативу в цій справі
намагався виявити найодіозніший сталінський поплічник –
Л. Берія. Добре поінформований про ситуацію в радянських
республіках, у тому числі й на західноукраїнських теренах, він
прагнув використати це у власних кон’юнктурних політичних
цілях. Саме на підставі його доповідної записки від 16 травня 1953
р. про становище у Західній Україні червневий 1953 р. Пленум ЦК
Компартії України визнав незадовільним керівництво ЦК КПУ і
Ради Міністрів УРСР західними областями та засудив поширення
в них русифікаторських тенденцій48.
Попри нетривалий і дозований характер згаданих процесів
вони досить чутливо сприймалися західноукраїнською громадськістю, віруючими та духовенством краю. Доповідаючи секретарю ЦК КП України О. Кириченку про становище церкви в
західних областях України, Г. Корчовий наголошував, що після
червневого 1953 р. Пленуму ЦК КП України націоналістично
налаштоване духовенство й віруючі стали тлумачити державні
заходи в релігійній сфері не інакше як “викривлення національної
політики”, а заборону ГКЦ, масові арешти священиків – його
Політичний терор і тероризм в Україні XIX – XX ст. Історичні нариси / Д.
В. Архієрейський, О. Г. Бажан, Т. В. Бикова та ін., відповід. ред. В. А. Смолій.
Київ: Наукова думка, 2002. С. 776, 777.
48 Рубльов О. С., Черченко Ю. А. Сталінщина й доля західноукраїнської
інтелігенції (20 – 50-ті роки ХХ ст.). Київ: Наукова думка, 1994. С. 240.
47
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безпосередніми наслідками. Висловлювалася впевненість у тому,
що незабаром незаконно ув’язнене духовенство буде звільнено, а
причетних до цих злочинів – покарано.
У 1953 р. з’явилися перші заяви та скарги віруючих і духовенства з вимогою повернути раніше вилучене церковне майно,
відібрані причтові будинки, дозволу на проведення служб
невозз’єднаним священикам. Так, віруючі с. Нем’яч Підкамінського району (зараз – Бродівський) Львівської області, посилаючися
на свої конституційні права, в заяві до обласного прокурора
вимагали відкриття в їхньому селі греко-католицької церкви та
дозволу на здійснення в ній служб невозз’єднаному священику
Бутринському. З подібною заявою на адресу Верховної Ради УРСР
звернувся священик Лящук із с. Дуб’є Заболотцівського району
Львівської області. Попри всі присилування прийняти православну
віру він та його парафіяни залишилися непохитними у відданості
греко-католицькій вірі. У заяві висловлювалося прохання дозволити
відкрити в селі греко-католицьку церкву й бути її настоятелем.
Звернення про повернення причтових будинків, незаконно
вилучених місцевими органами влади з метою їхньої передачі для
громадських потреб, надходили до центральних державних установ
та уповноважених на місцях і від церковних громад Станіславської та
Дрогобицької областей. Віруючі селища Ланчин Надвірнянського
району Станіславської області вимагали повернення громаді 12,5 га
землі, яка до 1949 р. перебувала в користуванні священика, а потім
була передана місцевому колгоспу49.
В анонімному листі “українців-католиків Західної України” на
адресу Ради Міністрів УРСР, датованому 27 червня 1953 р., висловлювалися прохання звільнити ув’язнених ієрархів і священиків ГКЦ та
повернути приміщення церков, “перетворених на клуби, склади і магазини”. Вже 2 липня оригінал листа разом з конвертом було відправлено
в МВС УРСР для розслідування й виявлення його авторів50.
Відсутність чіткої позиції партійного та державного
керівництва в ставленні до релігії й церкви в означений період
49
50

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 2741. – Арк. 333-335.
ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 126. – Арк. 139–140.
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зумовлювали подальші зловживання на місцях, адміністрування та
всілякі обмеження віросповідних прав. Типовим прикладом може
бути історія, яка трапилась у с. Кривець Солотвинського (зараз –
Богородчанський) району Станіславської області.
Ще в 1947–1948 рр. місцева громада колишньої Греко-католицької церкви з дозволу органів влади розпочала будівництво
нового храму, замість старого приміщення, майже закінчивши
його на початок 1950-х рр. У 1951 р. Солотвинський райвиконком
заборонив добудову, відібравши в громади відповідну документацію та частину будівельних матеріалів, що викликало з боку
віруючих потік скарг і звернень у районні, обласні, республіканські та навіть союзні органи. Лише до РСРПЦ надійшло чотири
скарги, а дві з них одночасно було подано на ім’я голови Ради
Міністрів СРСР Г. Маленкова. Підтримував віруючих й єпископ
Станіславський і Коломийський Антоній, котрий звертався з цього
приводу до патріарха Алєксія. Для з’ясування реального стану
справ до Станіслава в листопаді 1953 р. виїжджали заступник
голови РСРПЦ С. Бєлишев та уповноважений Ради по Україні
Г. Корчовий, а в квітні 1954 р. – його заступник Г. Катунін, якими
було доведено керівництву області неправильність дій районної
влади. Реагуючи на зауваження приїжджих експертів, голова
Станіславського облвиконкому в листі на адресу РСРПЦ від 11
травня 1954 р. повідомляв, що керівництво області висловлюється
проти дозволу на добудову церковного приміщення. Така позиція
мотивувалася тим, що будівництво було розпочате за ініціативи
“купки українських буржуазних націоналістів”, а його завершення
може слугувати приводом для порушення подібних звернень з
інших населених пунктів області.
РСРПЦ не погоджувалася з думкою обласного керівництва й
вважала за доцільне дозволити добудову церковної споруди та її
використання віруючими замість старого приміщення. Саме про
це йшлося в листі Г. Карпова на ім’я Першого секретаря ЦК КП
України О. Кириченка від 28 травня 1954 р. “Відмова в добудові
приміщення викликає невдоволення віруючих громадян, –
підсумовував Г. Карпов, – і, на думку Ради, може бути використана
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ворожими елементами в своїх цілях. Враховуючи особливості
західних областей України, де, як відомо, ліквідована церковна
унія з Ватиканом і процес возз’єднання колишньої греко-католицької
церкви з руською православною церквою продовжується до цього
часу, Рада просить розглянути це питання і дати необхідні
вказівки”51. Натомість зауважимо, що позиція РСРПЦ, як і розпорядження вищого партійного керівництва республіки стосовно
завершення будівництва церковного приміщення, згодом адресоване
обласним керівним інстанціям, навіть для тих часів були далеко не
характерним явищем і пояснювалися не прагненням задовольнити
справедливі запити віруючих, а суто політичними міркуваннями.
Показовим є й ставлення відомства Г. Карпова до вимог віруючих стосовно реєстрації як православних тих греко-католицьких
парафій, що тривалий час не припиняли своєї діяльності. Про
наявність таких громад неодноразово повідомляли Раду її
уповноважені в західних областях. Імовірно, що віруючі грекокатолики разом зі своїми душпастирями, напівлегально здійснюючи
церковні служби й зазнаючи всіляких утисків, ладні були
формально прийняти православ’я задля легалізації богослужінь.
Відчуваючи подібні настрої, РСРПЦ відхилила поданий уповноваженим по Львівській області А. Вишневським список з тридцяти
церков, не давши згоди на їхню реєстрацію й взяття на облік у
числі діючих. Одночасно в листі від 3 лютого 1954 р. за підписом
заступника голови Ради С. Бєлишева на ім’я Г. Корчового роз’яснювалося, що реєстрація таких церков може здійснюватись у
кожному випадку окремо лише на підставі достатньо обґрунтованих висновків обласного уповноваженого, погоджених з
уповноваженим РСРПЦ по Україні та керівництвом області, а
також наявності письмового звернення віруючих та згоди
єпископа на призначення священика52.
Проте далеко не завжди контролюючі інстанції мали можливість оперативно реагувати на розв’язання проблем, що диктува-
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лися реаліями існуючої ситуації. За умов політичної нестабільності режиму, зумовленої боротьбою за владу партійно-державних
угруповань, відсутності усталених підходів до реалізації
державної церковної політики, керівництву РСРПЦ у багатьох
випадках доводилося покладатися на власну інтуїцію й проникливість або ж займати вичікувальну позицію.
На, здавалося б, раніше прості та майже прозаїчні запитання не
знаходили відповідей ані обласні уповноважені, ані їхні московські
колеги. Зокрема, у звіті про роботу за друге півріччя 1954 р.,
адресованому РСРПЦ, уповноважений по Станіславській області
П. Бібік, сподіваючися отримати відповідні директиви, запитував:
1. Як бути з 18 церквами, які не припиняли своєї діяльності
після возз’єднання уніатів з РПЦ, служби в яких здійснювалися
“возз’єднаними” священиками, призначеними єпископом, але до
цього часу, за невідомих обставин, не зареєстровані?
2. Що робити з блукаючими по області уніатами, котрі
відмовилися від возз’єднання з РПЦ, нелегально проводили
служби в незареєстрованих церквах і здійснювали релігійні обряди
на квартирах віруючих?
3. Як вчинити з незареєстрованими церквами, служби в яких
проводилися невозз’єднаним духовенством?
У листі за підписами заступника голови Ради С. Бєлишева та
члена Ради І. Іванова від 25 січня 1955 р. повідомлялося, що
відповіді на поставлені запитання будуть дані на інструктивній
нараді уповноважених, яку планувалося провести в Києві у
лютому 1955 р.53.
Особливої специфіки в дії греко-католиків було привнесено
єпископами, священиками, монахами, черницями й віруючими,
які, переживши нечувані фізичні та моральні тортури, поверталися
додому з таборів і заслання після відбуття терміну покарання чи за
амністією згідно з Указом Президії Верховної Ради СРСР від 27
березня 1953 р. Саме вони були основними протагоністами церковного життя періоду “хрущовської відлиги” і тим консолідуючим чинником, який забезпечував поступове відновлення
53
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церковної структури. Як довідуємося з інформації голови РСРПЦ
Г. Карпова, надісланої до ЦК КП України 6 серпня 1956 р., на той
час уже було звільнено 243 особи греко-католицького духовенства
з 344 репресованих за період з 1945 по 1950 рр.54 .
У травні 1953 р. завершувався термін тюремного ув’язнення
митрополита Й. Сліпого. Після тяжких восьмирічних поневірянь у
таборах Свердловська і В’ятки, Печори й Інти та інших місцевостей
у травні 1953 р. його привезли до Москви для переговорів з емісарами
Л. Берія. Йшлося про його сприяння уряду СРСР у налагодженні
взаємин з Ватиканом. Владика не відмовився, висунувши ряд умов:
легалізація Греко-католицької церкви, реабілітація його особи та
визнання не лише як митрополита, але й як кардинала.
Проте арештом Л. Берія, а згодом і його розстрілом переговори було перервано. Поновлені пропозиції КДБ зректися
позиції митрополита й самого Папи Римського в обмін на волю та
високий сан у Православній церкві Й. Сліпим були категорично
відкинуті. Владику українських греко-католиків чекало чергове
покарання – засудження на адміністративне заслання до Маклаківського будинку інвалідів у с. Кузьминка Єнісейського району
Красноярського краю, де він залишався до свого наступного
арешту в червні 1958 р.55 Однак митрополит і надалі вважав себе
главою ГКЦ, домагаючися від влади її легалізації.
Проте більшовицька влада не припиняла жорстоко ставитися
не тільки до тих, хто залишався вірним унії. Її “переваги” відчувала й певна категорія активно агітуючих за перехід у православ’я,
які дозволили собі вихід за рамки встановлених правил. Один із
них – Сергій Хруцький, колишній секретар “Ініціативної групи”,
котрий після арешту в 1944 р. органами НКВС був завербований і
згодом звільнений з в’язниці для організації роботи щодо переходу
греко-католиків під омофор Московського патріархату.
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 4263. – Арк. 204.
Марчук В. Українська Греко-Католицька Церква. Історичний нарис.
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Інформуючи спецслужби про хід “возз’єднавчої” акції,
С. Хруцький водночас намагався поширювати серед духовенства
думку про створення в Галичині відособленої від РПЦ Української
православної церкви, яка б зберігала старі уніатські обряди. У листах,
які надсилалися в офіційні інстанції, він неодноразово наголошував,
що головною причиною, яка гальмувала процес возз’єднання, є
арешти греко-католицького духовенства та присутність у Львові
православного єпископа Макарія. Виявляється, саме “на ґрунті своїх
націоналістичних переконань” С. Хруцький згодом відмовився й від
співпраці з органами МДБ. Не дивно, що під час реалізації заходів з
ліквідації націоналістичного підпілля в західних областях України за
поданням Львівського обласного управління МДБ С. Хруцького
разом з дружиною й сином у січні 1948 р. було виселено зі Львова на
спецпоселення в Кемеровську область.
Перебуваючи у засланні, С. Хруцький неодноразово звертався
в союзну та республіканську прокуратуру, в МВС СРСР і МДБ
СРСР з проханням дозволити йому повернутися до Львова. Проте
жодне зі звернень не було задоволено. Адже за даними КДБ УРСР,
отриманими від Кемеровського обласного управління держбезпеки, С. Хруцький, перебуваючи на спецпоселенні, групував
навколо себе засланих українських буржуазних націоналістів і
вдавався до антирадянської діяльності56.
Що ж до греко-католицьких єпископів, які здійснювали своє
архіпастирське служіння ще до 1946 р. і яким вдалося пережити
тяжкі роки заслання, повернутися в Галичину змогли лише владики
І. Лятишевський (до Станіслава у 1955 р.) та М. Чарнецький (до
Львова у 1956 р.). Амністію 1956 р. також отримали й підпільний
єпископ Мукачівської єпархії О. Хіра та її адміністратор
о. М. Мурані. Незважаючи на постійний нагляд і загрозу репресій,
заборону душпастирської діяльності, вони відразу ж вдалися до
налагодження контактів з духовенством і віруючими, відновлення
та організаційного зміцнення церковних структур, поповнення
кліру для роботи в підпіллі.
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Зважаючи на доволі гостру проблему забезпечення віруючих
душпастирською опікою, насамперед, було вжито заходів для
підбору, навчання й висвячення кандидатів духовного сану. До
спеціально організованої з цією метою єпископом М. Чарнецьким
підпільної духовної семінарії приймалися колишні семінаристи та
монахи, що уникли репресій або ж повернулися зі заслання й уже
мали богословську освіту чи з різних причин не змогли її
закінчити. Біографи єпископа, дослідники історії УГКЦ свідчать,
що в такий спосіб за неповних три роки своєї діяльності (до смерті
в квітні 1959 р.) владика висвятив понад 50 священиків. Серед них
були такі відомі у майбутньому діячі підпілля, як єпископ
П. Василик,
священики
Й. Вороновський,
П.Чучман,
М. Винницький та ін.57.
Широко застосовувався й інший спосіб розв’язання проблеми
браку духовенства. Як відомо, чимало греко-католицьких священиків, які за різних обставин змушені були перейти на православ’я,
шукали контактів з єпископами, прагнули відновити свою належність
до ГКЦ. Зважаючи на це, єпископ М. Чарнецький 1956 р. прийняв
важливе рішення про можливість повернення новоправославних
священиків під юрисдикцію Церкви після відбуття належної покути,
дозволивши їм і надалі служити греко-католицькій пастві в храмах,
які офіційно вважалися православними58.
По змозі своїх сил і можливостей, у похилому віці й хворобливому стані, згуртовував навколо себе священиків Станіславщини й єпископ І. Лятишевський. Ініціативна група духовенства,
утворена за його сприяння, подавала численні заяви до органів
влади з вимогою легалізації ГКЦ та реєстрації уніатських громад.
За свідченням владики Софрона Дмитерка, на час повернення
І. Лятишевського зі заслання повноваження ординарія вже
виконував єпископ І. Слезюк, таємно висвячений ще Г. Хомишиним у 1945 р. Знаючи про цю хіротонію, владика І. Лятишевський
57 Історія релігій в Україні: у 10-ти т. / редкол.: А. Колодний (голова) та ін.
Т. 4. Католицизм; за ред. П. Яроцького. Київ, 2001. С. 497, 498.
58 Боцюрків Богдан. Українська Греко-Католицька Церква в катакомбах
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погодився з таким станом справ й прихильно поставився до спільної
праці. Випадків висвячення нових священиків єпископом І. Лятишевським або інших його подібних дій майже не відомо. Тому цілком
імовірним можна вважати припущення науковців Інституту історії
Церкви Львівської богословської академії про те, що поданий
Б. Боцюрківим факт висвячення о. І. Слезюка владикою І. Лятишевським перед його смертю (27 листопада 1957 р.) слід розуміти
лише як підтвердження ним єпископського сану І. Слезюка59.
Нагальною потребою церковної діяльності за умов підпілля
було налагодження системи внутрішньої комунікації, контактів
єпископів з духовенством, а через нього – широким загалом
віруючих. Як відомо, митрополити А. Шептицький і Й. Сліпий ще
до проголошення ліквідації ГКЦ, в очікуванні арештів й ув’язнень
вищої греко-католицької ієрархії, надзвичайно розширили
повноваження духовенства, надавши священикам вільну юрисдикцію
й велику свободу дій. Майже не змінилася ситуація й у другій
половині 1950-х рр., коли умови підпілля суттєво обмежували
можливості адміністративного впливу церковної ієрархії.
Безпосередні контакти священиків з архієреями, як правило,
зводилися до двох основних моментів: рукоположення та періодичної, досить нерегулярної звітності. Спеціальної й систематичної
роботи священиків налагодити не вдалося. Маючи обмежені можливості доступу до єпископів з огляду на вимоги конспірації,
підпільні душпастирі, здебільшого, діяли на власний розсуд,
звертаючися до владик лише в разі особливої потреби. Водночас
певна узгодженість у житті та діяльності підпільної спільноти все
ж таки існувала. Так, важливого значення для організації церковної справи, гуртування духовенства набували своєрідні священичі
гуртки та конференції, які збиралися в приватних помешканнях.
На них обговорювалися й приймалися спільні рішення з нагальних
душпастирських проблем, здійснювався територіальний розподіл
сфер їхньої діяльності, де вони мали проводити богослужіння та
здійснювати обряди.
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Інформації місцевих партійних та радянських органів, що
надходили в центральні керівні інстанції, засвідчували значну
активізацію підпільної діяльності греко-католицького духовенства, особливо тієї його частини, що повернулася зі заслання та
канцтаборів. Зокрема, в доповідній записці секретаря Львівського
обкому КП України М. Лазуренка в ЦК КП України від 6 квітня
1955 р. зазначалося, що в листопаді 1954 р. повернувся зі заслання
та прибув на проживання в с. Мшана Івано-Франківського (зараз –
Городоцький) району колишній генеральний вікарій митрополії о.
М. Хмільовський. Він активно відновлював діяльність нелегальної
Церкви, відправляв богослужіння в своєму будинку, встановлював
контакти з кліром. Водночас колишній протоігумен чину Василіан
В. Градюк, монах М. Когут та інші, що проживали в м. Львові,
збирали навколо себе монахів і надавали їм різного роду поради.
Згуртовував священиків та монахів міста і В. Грицай (у минулому секретар митрополита А. Шептицького), підтримуючи постійний зв’язок з митрополитом Й. Сліпим. Систематично відправляв
богослужіння для віруючих на дому проживаючий у Львові
колишній архіваріус консисторії ГКЦ о. К. Стисловський.
Виявляється, що кількох священиків, які повернулися з ув’язнення, з дозволу обласного уповноваженого було призначено на
парафії з недіючими церквами, де вони виступали з “релігійними
пропагандистськими проповідями”. Вважаючи подібні речі вкрай
небажаними, партійне керівництво просило ЦК КП України дати
вказівки відповідним органам максимально обмежити повернення
греко-католицького духовенства до Львівської області60.
Не змінилася на краще ситуація в регіоні й у наступні роки.
На грудень 1956 р. з 158 осіб духовенства Львівщини, котрі не
возз’єдналися з РПЦ, 130 становили ті, що повернулися з місць
ув’язнення. Як повідомляв Г. Карпова обласний уповноважений
А. Вишневський, усі вони, за незначним винятком, виїздили в свої
колишні парафії для проведення нелегальних богослужінь,
існували за рахунок здійснення релігійних треб і добровільних
пожертвувань віруючих, займалися активною антиправославною
60
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пропагандою та поширювали провокаційні агітки про можливість
уже найближчим часом легалізації ГКЦ61.
Про значне пожвавлення релігійного життя серед греко-католицької спільноти Станіславщини повідомляв уповноважений
РСРПЦ П. Бібік. За його даними, на серпень 1955 р. в області
налічувалося 66 осіб невозз’єднаного духовенства, 18 з них – працювали в установах і організаціях, а решта роз’їжджали по області,
здійснюючи служби за греко-католицькими обрядами. Помітно
зросла їхня активність після повернення із заслання єпископа
І. Лятишевського. Намагання органів влади схилити до возз’єднання з РПЦ священиків, котрі відбули покарання, не мали
бажаних наслідків. Як правило, відмовлялися від служіння православ’ю ті, хто погодився на це ще до ув’язнення (М. Ганушевський, С. Гаврилов, І. Лоточинський, Ю. Тарантюк, П. Томчук).
Ознайомившися зі ситуацією на Тернопільщині, досить песимістичних
висновків дійшов заступник уповноваженого РСРПЦ по Україні
Г. Катунін: “Знаючи політичне минуле уніатського духовенства
<...>, ми не можемо розраховувати на щире, доброзичливе
ставлення до нас і до всіх наших заходів більшості цього
духовенства. Єдине, в чому воно поділяє й підтримує нашу точку
зору, це нашу боротьбу за мир в усьому світі. Розраховувати на
щось більше в нас немає підстав”62.
Чимало критичних оцінок з боку місцевих контролюючих
інстанцій було зроблено на адресу правлячих ієрархів православних кафедр західних областей. Їхні звинувачення в бездіяльності щодо православізації ввірених їм єпархій поєднувалися
з відвертими підозрами в потуранні греко-католицькому духовенству та намаганні пристосуватися до реалій духовного життя. Як
констатував уповноважений по Львівській області А. Вишневський, не виправдала себе тактика архієпископа Панкратія з
призначення староправославного духовенства зі східних областей
на парафії єпархії. Недоброзичливе ставлення віруючих змушувало їх пристосовуватися до місцевих умов, іти на поступки
61
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“ворогам православ’я”. Великі сумніви щодо можливості зрушити
справу з мертвої точки породжувала й позиція щойно призначеного керуючим єпархії архієпископа Палладія. У розмові з
уповноваженим він заявив, що протягом одного-двох років не
бажає “тиснути” на греко-католиків, щоб увійти в довіру до місцевого духовенства, вивчити його настрої і вже потім розпочати
відповідну роботу. Владика мав намір створити соціальний фонд
допомоги невозз’єднаним священикам, вважаючи, що лише
шляхом матеріальної зацікавленості можна було б досягти успіху
возз’єднання та піднесення власного авторитету.
Не проводилося жодних заходів стосовно подальшого
возз’єднання греко-католицького духовенства з РПЦ по лінії
управління Станіславської єпархії та особисто архієпископом
Антонієм. Незважаючи на неодноразові зауваження з боку уповноваженого, він всіляко ігнорував “індивідуальну обробку”
невозз’єднаних священиків, вважаючи, що подібними справами
мають займатися лише адміністративні органи63.
Не сприяли мобілізації зусиль РПЦ на подолання “залишків
уніатства” й кадрові ротації на кафедрі Дрогобицько-Самбірської
єпархії. Як відомо, за загадкового збігу обставин 9 жовтня 1955 р.
у готелі “Україна” м. Києва, по дорозі до Москви на чолі делегації
православного духовенства західних областей і Закарпаття помер
від серцевого нападу єпископ Михайло (Мельник). Правлячим
єпископом Дрогобицько-Самбірської єпархії 1956 р. став Григорій
(Закаляк), який перед тим працював секретарем Станіславського
єпархіального управління64.
Такий розвиток подій змусив усерйоз повернутися до “грекокатолицької проблеми” найвищі органи влади. В своїй інформації
від 6 серпня 1956 р. на адресу ЦК КП України Г. Карпов
наголошував, що частина греко-католицького духовенства, повернувшися з ув’язнення до місця свого постійного проживання,
проводить богослужіння й виконує релігійні обряди як у себе
вдома, так і у віруючих. У цьому їм ніхто не заважає, оскільки
63
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“в радянському
законодавстві
відсутні
вказівки
щодо
кримінального переслідування за ці дії”. До того ж, окремі уніатські
священики, захоплюючи навіть церкви “возз’єднаних” парафій,
відкрито виступали з проповідями, закликаючи не підкорятися
патріарху Алєксію, а визнавати лише Папу Римського.
На думку голови РСРПЦ, керівництво Православної церкви в
Україні в особі митрополита Київського і Галицького Іоанна, а
особливо архієрея з-поміж “возз’єднаних” уніатів архієпископа
Станіславського Антонія, жодної роботи серед цього духовенства
не проводило, мотивуючи тим, що “по суті, уніатська церква була
ліквідована судово-адміністративним шляхом”. У зв’язку з такою
діяльністю до РСРПЦ надходили звернення від віруючих про
відновлення Греко-католицької церкви, реєстрацію громад і духовенства. Подібна заява надійшла на ім’я М. Хрущова й від митрополита Й. Сліпого, який перебував на засланні в Красноярському
краї. Всі заяви Рада залишала без задоволення. Проте становище,
що склалося, як вважав Г. Карпов, “починає набувати форми, котра
загрожує самовідновленням частини уніатської церкви й вимагає
перш за все принципового вирішення питання”. Цю проблему,
підкреслював Г. Карпов, необхідно розглядати крізь призму планів
СРСР стосовно Ватикану, різка реакція якого була викликана
ліквідацією унії. Будучи переконаним у тому, що для нормалізації
ситуації заходів по лінії РПЦ явно недостатньо, він вважав за
потрібне об’єднати в цьому напрямі зусилля Православної церкви,
Ради, держбезпеки, місцевих партійних та радянських органів65.
За дорученням заступника голови Ради Міністрів СРСР
М. Первухіна під головуванням Г. Карпова в серпні 1956 р. у Києві
було проведено робочу нараду уповноважених Ради
Закарпатської, Львівської, Дрогобицької, Станіславської, Тернопільської та Чернівецької областей за участі представників вищих
партійних і радянських органів республіки та держбезпеки
України. Розроблені на основі детального аналізу ситуації заходи
було покладено в основу планів “остаточного” викорінення “залишків уніатства” на новому етапі нищення греко-католицизму.
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Питання контролю за діями греко-католицького духовенства й
надалі залишалися в полі зору московських керманичів. Так, листом
від 19 листопада 1956 р. за №667/т Г. Карпов зобов’язував
уповноваженого Ради по Україні Г. Корчового терміново надіслати
оперативну інформацію стосовно змін у діяльності уніатського
духовенства та його настроях у зв’язку з подіями в Угорщині66.
Виконуючи директиву Москви, Г. Корчовий доповідав 10
грудня 1956 р., що за останніми даними в західних областях і на
Закарпатті проживало 426 представників уніатського духовенства,
у тому числі 267 тих, які повернулися з місць ув’язнення. Відповідно
по областях ця статистика була такою: у Львівській – 158 і 130,
Закарпатській – 119 і 90, Станіславській – 84 і 29, Тернопільській
– 35 і 18, Дрогобицькій – 30 . За рівнем загальноосвітньої й
богословської підготовки всі вони були достатньо освіченими
людьми й користувалися авторитетом серед віруючого населення.
Попри те, що лише половина невозз’єднаних греко-католицьких
священиків була працевлаштована, майже всі вони, за висновком
Г. Корчового, не відчували проблем матеріального статку. Засоби
для існування духовенство отримувало за здійснення підпільних
богослужінь та релігійних обрядів, від добровільних пожертв
вірних. Допомогу уніатським священикам надавали й римо-католицькі ксьондзи, допускаючи їх для проведення служб у костьолах.
До останнього часу місцеві органи влади, виявляючи
бездіяльність, а подекуди й відверте протегування, не вживали
належних заходів щодо стримування дій греко-католицького
кліру. Особливою пасивністю в довершенні справи возз’єднання
відзначалися ієрархи західноукраїнських православних єпархій.
Більшість же “возз’єднаного” духовенства, на думку Г. Корчового,
залишалася лояльною до радянської влади й у зв’язку з подіями, що
відбувалися в Угорщині, засуджувала спроби встановлення там
фашистської диктатури та підтримувала позицію Радянського
Союзу.
ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 175. – Арк. 33.
По Дрогобицькій області вказана загальна кількість духовенства, що там
проживала. Дані про кількість тих, хто повернувся з ув’язнення, в інформації відсутні.
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Підсумовуючи численні факти, викладені в інформації,
Г. Корчовий доходить висновку, що діяльність уніатів, “спрямовану проти інтересів радянської держави”, “слід припинити, не
допускаючи одночасно дій, котрі викликають невдоволення й
активізацію віруючих”. У цьому контексті уповноваженим РСРПЦ
по Україні було сформульовано й низку пропозицій, які вносилися
на розгляд ЦК КП України та керівництва Ради67.
Найвище політичне керівництво республіки добре усвідомлювало
ту загрозу, яку несла для владного режиму активізація грекокатолицизму на західних теренах України. Заходи, розроблені у
відділі пропаганди та агітації ЦК КП України й доведені на місця
за вказівкою секретаря ЦК КП України С. Червоненка “з метою
рішучої відсічі проявам ворожої діяльності уніатського
духовенства”, зокрема, передбачали:
а) зобов’язати обласні комітети партії поліпшити роботу щодо
організації науково-атеїстичної пропаганди серед населення;
б) через місцеві органи влади налагодити облік священиківуніатів, вжити заходів до їхнього працевлаштування, не допускати
проведення ними церковних служб у приміщеннях незареєстрованих церков;
в) зобов’язати прокурора УРСР дати вказівку органам прокуратури відповідних областей про притягнення до відповідальності
уніатських священиків, які нелегально відправляли богослужіння
й релігійні обряди, а також різних проповідників, мандрівних
ченців, що вели паразитичний спосіб життя, згідно з Указом
Президії Верховної Ради СРСР від 23 липня 1951 р.;
г) зобов’язати уповноваженого РСРПЦ по УРСР, уповноважених
Ради в областях посилити контроль за діяльністю уніатських
священиків, а про всі порушення законів щодо релігії й церкви
інформувати органи прокуратури для притягнення винних до
відповідальності68.
Істотною радикалізацією антиуніатських дій була позначена
тоді й позиція РСРПЦ. Доповідаючи ЦК КПРС 4 січня 1957 р. про
67
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активізацію греко-католиків у західних областях України, голова
РСРПЦ Г. Карпов вказував на випадки захоплення ними діючих
православних церков, численні заяви до органів влади щодо
реєстрації греко-католицьких громад і духовенства, а також
зазначав, що подібна діяльність скеровувалася звільненими з
ув’язнення єпископами та таємно висвяченими на місці заслання
священиками. На думку керівництва Ради, її координацією
опікувався сам митрополит Й. Сліпий, який після відбуття
покарання перебував у будинку інвалідів у Красноярському краї.
“У зв’язку з очікуваним поверненням Сліпого, – наголошував
Г. Карпов, – церковна обстановка неминуче може ускладнитися”.
В документі Ради констатувалося, що активізація греко-католиків
стала можливою й завдяки невтручанню з боку митрополита
Київського і Галицького Іоанна, правлячих архієреїв, а також
пасивній позиції органів влади на місцях, які не були вчасно
зорієнтовані в можливих засобах протидії. Зміст подальших
заходів щодо греко-католиків в Україні, як переконував Г. Карпов
вище політичне керівництво країни, мав би враховувати досвід
Чехословаччини, Румунії, Польщі та Угорщини, а також
узгоджуватися з позицією відповідних відомств цих країн, що, як
відомо, дотримувалися свого часу думки про неприпустимість у
будь-якій формі відновлення діяльності Греко-католицької церкви.
З метою стримання подальшого піднесення в середовищі грекокатоликів та запобігання самовідновленню Церкви, РСРПЦ
планувала вжити низку заходів й пропонувала ухвалити спеціальну
постанову ЦК КПРС з цього питання, попередньо узгодивши її
проект з ЦК КП України і КДБ при Раді Міністрів СРСР69.
У проекті постанови містилися чіткі вказівки залишати без
задоволення заяви віруючих і священиків щодо реєстрації
релігійних громад і духовенства, не допускати використання недіючих церков для проведення богослужінь незареєстрованими
священиками, рекомендувати Московській патріархії активізувати
69 Російський державний архів новітньої історії (далі – РДАНІ). – Ф. 5. – Оп.
33. – Спр. 53. – Арк. 1–3.
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роботу православного духовенства щодо возз’єднання греко-католиків
з православ’ям, вишукувати можливості для налагодження
переговорів з митрополитом Й. Сліпим та іншими уніатськими
єпископами “з метою обробки й нейтралізації їхньої діяльності”.
Одночасно голові КДБ СРСР І. Сєрову доручалося вжити заходів,
аби не допустити повернення митрополита Й. Сліпого на західні
терени України. Раді Міністрів УРСР пропонувалося посилити
боротьбу з незареєстрованим духовенством і ченцями, використовуючи Указ Президії Верховної Ради СРСР від 23 липня
1951 р. “Про заходи боротьби з антигромадськими, паразитичними
елементами”, залучивши до цього радянські органи західних
областей, МВС та Прокуратуру республіки. Міністерству фінансів
УРСР вказувалося на необхідність стягнення місцевими фінансовими органами прибуткового податку зі священиків та інших осіб,
які здійснювали релігійні обряди без реєстрації, керуючися при
цьому відповідною інформацією уповноважених РСРПЦ.
Відомство Г. Карпова запитувало також дозволу на організацію в Москві в лютому–березні 1957 р. робочої зустрічі керівників
державних установ у справах церкви Румунії, Чехословаччини,
Польщі й Угорщини з метою обміну думками та вироблення
узгоджених дій70.
Згодом після додаткового вивчення питання й консультацій з
працівниками місцевих партійних та радянських органів РСРПЦ
дійшла висновку, що за нових умов відпала потреба в прийнятті
спеціальної постанови ЦК КПРС щодо греко-католицизму в
західних областях України.
Можливо, до такого рішення керівників Ради спонукали висновки наради уповноважених Львівської, Тернопільської, Станіславської, Дрогобицької та Закарпатської областей, яка відбулася в
Києві в лютому 1957 р. Констатуючи факти церковної діяльності
уніатського духовенства, особливо у Львівській та Закарпатській
областях, уповноважені все ж відзначили “деяке зниження цієї
активності внаслідок того, що дедалі більше й більше втрачають
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свою силу провокаційні чутки про те, що уніатська церква буде
відновлена”71.
На певне згортання дій греко-католиків вплинули й поновлені
адміністративно-репресивні заходи щодо єпископів і духовенства.
Амністовані 1956 р. підпільний єпископ О. Хіра та адміністратор
Мукачівської єпархії о. М. Мурані 1957 р. у зв’язку з подіями в
Угорщині були повторно заарештовані та вислані за межі України
у м. Караганду (Казахстан). Проте монсеньйор М. Мурані, будучи
тяжко хворим, зміг домогтися скасування покарання й невдовзі
знову повернувся на Закарпаття. Він керував підпільною Церквою
аж до смерті в січні 1979 р.72. Зазнали покарання й звинувачені в
подібних “злочинах” священики І. Дідух та Я. Сирецький (Станіславська область), А. Потючняк (Дрогобицька). Під тиском адміністративних органів змушені були залишити рідні місця й виїхати в
східні області України колишній ректор духовної семінарії
Бойчук, священики Сумятицький і Данілович (Станіславська
область), Топорівський і Зарицький (Дрогобицька область)73.
Жорсткий тиск укотре відчув на собі священик катакомбної
Церкви, колишній монах-редемпторист о. Г. Будзинський, який ще в
грудні 1944 р. входив до складу делегації, відрядженої митрополитом
Й. Сліпим до Москви для з’ясування відносин між Грекокатолицькою церквою та державою. Діяльність о. Г. Будзинського,
спрямована проти ліквідації ГКЦ, не залишалася непоміченою.
Перший свій термін ув’язнення священик отримав у 1946 р. Через
десять років він знову опинився на лаві підсудних і був повторно
засуджений 15 травня 1957 р. до десяти років ув’язнення та п’яти
років позбавлення громадянських прав. Оскарджуючи 15 листопада
1958 р. судовий вирок, засуджений розцінив його як факт
релігійної дискримінації католиків. Звертаючися до Прокуратури
СРСР з протестом проти переслідування за релігійні переконання,
РДАНІ. – Ф. 5. – Оп. 33. – Спр. 53. – Арк. 6.
Боцюрків Богдан. Українська Греко-Католицька Церква в катакомбах
(1946–1989). С. 13.
73 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 4494. – Арк. 8, 10; ЦДАВО
України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 203. – Арк. 85, 32, 180, 232; спр. 200. – Арк.
190, 191.
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о. Г. Будзинський у листі від 28 листопада 1958 р. з обуренням
писав, що львівські співробітники КДБ вимагали від нього
зректися батьківської католицької віри й прийняти російське
православ’я74.
Наприкінці 1950-х рр. репресивні заходи режиму відчув на
собі й греко-католицький священик І. Солтис – один з організаторів руху покутників, який, за визначенням П. Яроцького, став
своєрідною формою релігійно-політичного протесту й конфронтації з владою в роки жорсткого придушення тоталітарним режимом
релігійного життя й ліквідації Греко-католицької церкви75.
Залишаючися вірним греко-католиком і не визнаючи рішень
Львівського собору, І. Солтис у 1948 р. мав таємні зустрічі з
єпископом І. Лятишевським, який перебував на засланні в
Казахстані й висвятив Солтиса в сан священика. Особливою
подією в житті І. Солтиса стало освячення ним у грудні 1954 р.
разом з групою активних віруючих джерела на Середнянській горі
у Войнилівському районі Станіславської області (нині Калуський
район Івано-Франківської області) на честь “непорочної діви
Марії”. З того часу Середнянська гора стала місцем масового
паломництва тисяч прочан з метою каяття як єдиної умови
спасіння. Після тривалих розшуків І. Солтиса, що перебував на
нелегальному становищі, було заарештовано в грудні 1958 р.
Кримінальною справою, порушеною Станіславським обласним
управлінням КДБ, священик звинувачувався в тому, що, будучи
націоналістично налаштованим, у 1948 р. перейшов на нелегальне
становище й проводив антирадянську роботу з метою створення
на території області підпільної уніатської церкви. Проте, не маючи
достатніх доказів його “антирадянської діяльності”, радянське
правосуддя змушене було перекваліфікувати попереднє звинувачення, засудивши І. Солтиса згідно з Указом Президії Верховної
Ради СРСР від 23 липня 1951 р. за “паразитичний спосіб життя” до

Українська Греко-Католицька Церква. Львів, 1992. С. 59, 60.
Яроцький П. Покутники. Релігієзнавчий словник / за ред. А. Колодного,
Б. Любовика. Київ: Четверта хвиля, 1996. С. 244.
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п’яти років ув’язнення із забороною проживати в межах України
протягом п’яти років після відбуття покарання76.
Посиленого адміністративного переслідування за дедалі ширші
зв’язки з духовенством як на засланні, так і в Галичині зазнавав
митрополит Й. Сліпий. До рук співробітників КДБ потрапили деякі
пастирські листи владики та окремі рукописи томів “Історії
Вселенської церкви на Україні”, над якою він розпочав роботу на
пропозицію органів МВС, ще перебуваючи в Москві у 1953 р. Саме ця
монументальна праця, що нараховувала п’ять завершених томів, стала
підґрунтям для порушення нової кримінальної справи. Після
однорічного слідства в Красноярському управлінні КДБ 19 червня
1958 р. владику перевели до Києва. Згодом слідчі органи констатували,
що Й. Сліпий “після відбуття покарання продовжував у 1953 р. активну
антирадянську діяльність, спрямовану на відродження уніатської
церкви серед віруючих і священиків... За участі колишнього священика
Блавацького І. І. поширював нелегально написані антирадянські твори,
у тому числі “Історію Вселенської церкви на Україні”. Експерти
долучених до справи рукописів дійшли досить категоричних
висновків: “подані матеріали мають антинаукову й антирадянську
спрямованість”, а їхній автор, “шляхом тенденційно ворожого
висвітлення радянської дійсності намагається викликати невдоволення
існуючим радянським ладом”. Виявляється, що кінцевою метою таких
планів мала бути “ліквідація Радянської влади на Україні”.
Митрополит Й. Сліпий протягом усього слідства дотримувався
послідовної й чіткої позиції. Вважаючи безпідставними оцінки
експертизи стосовно націоналістичної й ворожої спрямованості
рукописів і послань, владика, водночас, не заперечував своєї
митрополичої діяльності щодо відновлення Греко-католицької церкви.
В закритому судовому засіданні Верховного Суду УРСР 15–17 червня
1959 р. на підставі Закону про кримінальну відповідальність за
державні злочини від 25 грудня 1958 р. 67-річному Й. Сліпому було

76 Пащенко Володимир. Гнат Солтис. Сторінки неписаної біографії. Людина
і світ. 2000. № 3. С. 48, 50, 51.
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визначено черговий термін ув’язнення – сім років позбавлення волі у
виправнотрудових таборах77.
Посилення каральних заходів правлячого режиму наприкінці
1950-х рр. не було наслідком випадкового збігу обставин. Їхня
необхідність диктувалася потребою нейтралізації руйнівного
ефекту хрущовської “лібералізації”, яка в свідомості тисяч людей
породила надії на здатність комуністичної системи стати на шлях
демократичних реформ.
Здійснивши, за влучним висловом Ю. Шаповала, “викривальну реабілітацію” системи78, керівна партійно-державна верхівка,
застосовуючи випробувані методи фізичного й морального тиску,
вдалася до захисту її непорушних тоталітарних основ. На опір
влади наразилися й вірні греко-католики в своїх сподіваннях на
відновлення повноправного релігійного життя та легалізації
Церкви. При цьому терор проти неї став витонченішим і більш
вибірковим. Зусилля режиму скеровувалися на те, щоб перешкодити Церкві відновити ієрархію та священство в надії, що “уніатська проблема” розв’яжеться сама по собі після смерті ізольованих
від пастви похилого віку єпископів і священиків.
До реалізації заходів, спрямованих на боротьбу з грекокатолицизмом, як і раніше, влада активно залучала РПЦ. Протягом
1957–1958 рр. було проведено кілька нарад архієреїв західних
єпархій, на яких обговорювалися питання посилення “боротьби з
католицькою акцією”, “ліквідації уніатської спадщини”, утвердження православних обрядів у богослужбовій практиці, активізації виховної роботи з духовенством, поліпшення системи підготовки й перепідготовки православних священиків тощо. Особлива
увага зверталася на протидію “поширюваним уніатськими фанатиками
чуток” щодо відновлення унії в західних областях. Зайве говорити,
що такі наради, як і ухвалені ними рішення, проводилися під
Мишанич Олекса. Митрополит Йосиф Сліпий за матеріалами судових
справ 1945–1946 і 1958–1959 рр. Пам’яті патріарха Йосифа Сліпого. Матеріали
наукової конференції. Львів, 1994. С. 75, 85, 96, 97.
78 Шаповал Ю. Україна ХХ століття: Особи та події в контексті важкої
історії. Київ: Генеза, 2001. С. 263.
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диктовку контролюючих органів і моделювались у кабінетах владних
структур. Так, надсилаючи Г. Карпову протокол наради архієпископа
Мукачівського Варлаама, єпископів Дрогобицького Григорія і
Станіславського Йосипа від 2–4 січня 1957 р., уповноважений
РСРПЦ по Україні Г. Корчовий наголошував, що напередодні її
проведення він мав три зустрічі з митрополитом Іоанном, а викладена
йому “наша точка зору на питання боротьби з католицькою акцією в
західних єпархіях <...> покладена в основу заключних вказівок
митрополита, зачитаних на нараді”79.
Проте заходи влади, впроваджувані Православною церквою,
були малоефективними й не відзначалися бажаними наслідками.
Річ у тім, що головним об’єктом антирелігійної кампанії наприкінці
1950-х рр. стала саме РПЦ, попри її безумовну лояльність до
правлячого режиму. І перед тим надто слабкі й невиразні позиції
православ’я в Західній Україні були істотно підірвані втратою
РПЦ значної кількості церковних інституцій. Напевно, тоді ж були
остаточно перекреслені й сподівання возз’єднаних священиків
віднайти в лоні РПЦ бодай мінімальні можливості для збереження
греко-католицьких храмів і задоволення релігійних потреб місцевого населення. Логіка подій змушувала віруючих покладати
останні надії на підпільне духовенство, дедалі більше вдаватися до
нелегальних форм реалізації своїх віросповідних прав.
З різноманітних інформаційно-аналітичних довідок і доповідних записок, які надходили з місць до центральних партійних і
державних органів, довідуємося, що на початок 1959 р. грекокатолицька спільнота зі своїми численними храмами й значним
корпусом духовенства і надалі займала чільне місце в релігійноцерковній мережі західних областей і Закарпаття, перебуваючи в
структурах РПЦ чи діючи підпільно, на нелегальних засадах. Цей
висновок підтверджується такими даними80.
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Як видно з наведеної таблиці, практично в кожній з областей
Західної України була наявна певна частка тих храмів, які
припинили свою діяльність або ж змушені були функціонувати
підпільно внаслідок відмови їм у реєстрації як греко-католицьких
через небажання віруючих і духовенства прийняти православну
віру. Так, недіючих колишніх греко-католицьких церков у Галичині налічувалося 94, а тих, в яких підпільно здійснювалися служби
– 18. При цьому, відсутність даних по Тернопільській,
Дрогобицькій та Закарпатській областях не заперечує ймовірності
їх наявності і в цих регіонах. Православний сегмент релігійної
мережі Галичини, практично неконтрольований владою, становив
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67 функціонуючих у той чи інший спосіб храмів, раніше знятих з
реєстрації уповноваженими РСРПЦ. Громади більшості з них
тривалий час зверталися у відповідні інстанції з проханням легалізувати їх як православні.
Більш ніж п’яту частину колишнього греко-католицького
духовенства, що проживало в Галичині й на Закарпатті, становили
ті священики, які, відбувши табори та заслання, й надалі залишалися вірними своїй Церкві. Значно більша їхня питома вага в
загальній кількості колишнього греко-католицького духовенства
мала місце в Закарпатській (35,5%) та Львівській (25,4%) областях.
Причому, четверту частину невозз’єднаних священиків контролюючі органи вважали активно діючими греко-католицькими
душпастирями.
Була позбавлена оптимістичних висновків й доповідна записка уповноваженого РСРПЦ по Україні Г. Пінчука, адресована ЦК
КП України 2 січня 1959 р. Відзначивши певні “успіхи” в боротьбі
зі “залишками унії”, автор водночас констатував, що, втративши
ґрунт для відкритих виступів проти православ’я, найактивніші
священики-уніати “перейшли до нелегальної діяльності, вербуючи
кадри для відновлення унії, використовуючи для цього колишній
актив греко-католицької церкви й ченцюючих ліквідованих
уніатських монастирів”. Церковні служби і треби проводилися
ними як у молитовних будинках, так і на квартирах віруючих тих
парафій, де служили православні священики. У ряді випадків
доходило навіть до відкритих антиправославних виступів, коли
місцевою владою чинилися спроби завадити подібним заходам.
Особливу роль у підтримці греко-католицького духовенства і
віруючих відігравав римо-католицький костьол. На думку Г. Пінчука,
з цього приводу надходили особливі вказівки з Ватикану. Не випадково, що римо-католики Дрогобицької та Львівських областей у дні
православних свят, які збігалися з уніатськими, надавали приміщення
костьолів для здійснення служб за греко-католицькими обрядами.
Достатньо критичних закидів було й на адресу православних
єпископів. Наголосивши на їхній пасивній позиції в боротьбі з
“рештками уніатства”, Г. Пінчук, разом з тим, підкреслював їхню
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особливу зацікавленість у “зміцненні становища церкви взагалі та
покращенні власного добробуту”.
У боротьбі проти греко-католицизму, на думку Г. Пінчука, не
відповідав належному рівню й зміст науково-атеїстичної пропаганди
та культурно-просвітницької роботи. Окремі представники
місцевих партійних органів і далі вважали “закриття всіх церков і
переселення священиків найкращою формою антирелігійної
пропаганди”. Радянський актив під приводом невтручання в
церковні справи не орієнтувався в процесах, які відбувалися в
релігійному середовищі81.
Обґрунтовуючи необхідність якнайшвидшої ліквідації
“залишків унії” в західних областях України та на Закарпатті,
Г. Пінчук, зокрема, пропонував: РСРПЦ при Раді Міністрів СРСР
рекомендувати патріархії активізувати діяльність православних
єпископів і всього духовенства західних областей України в
боротьбі за ліквідацію залишків унії, місцевим органам влади не
допускати проведення служб і треб незареєстрованим духовенством, “створюючи уніатам нестерпні умови, а у випадку крайньої
необхідності у судовому порядку застосовувати до них відповідні
покарання”; облвиконкомам негайно вжити заходів до розселення
груп ченцюючих розформованих монастирів з подальшим працевлаштуванням чи розміщенням за їхнім бажанням у родичів і
будинках для людей похилого віку; через патріархію домогтися
припинення виплати пенсій сім’ям уніатських священиків, які
залишилися в унії; з метою обмеження поля діяльності уніатського
духовенства провести додаткову реєстрацію храмів лише в тих
населених пунктах, де віруючі особливо активно наполягали на
оформленні їхнього возз’єднання з православ’ям (Станіславська,
Львівська області)82.
Об’ємна доповідна записка уповноваженого РСРПЦ по
Україні Г. Пінчука була уважно вивчена у відділі пропаганди та
агітації ЦК КП України. Майже всі її положення і висновки
знайшли відображення у документі, надісланому на розгляд ЦК
81
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ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5028. – Арк. 18, 20–22, 24, 26, 27.
Там само. – Арк. 29–34.
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КПРС. Пропозиції Г. Пінчука щодо посилення роботи з остаточної
нейтралізації впливу греко-католицизму в Україні стали
предметом обговорення на засіданні РСРПЦ 10 квітня 1959 р. і у
більшості своїй визнавалися правильними й невідкладними для
виконання83.
Проте, як засвідчують усі подальші події, проблема боротьби
з нелегальною Церквою залишалася актуальною для правлячого
режиму й у наступні роки. Вже в одному з перших своїх офіційних
виступів – доповіді на Всесоюзній нараді уповноважених 21 квітня
1960 р. – новопризначений голова РСРПЦ В. Куроєдов націлював
присутніх на “уважне стеження за поведінкою колишніх уніатів” і
готовність у будь-який момент дати їм належну відсіч як агентам
Ватикану. Лише протягом 1960 р. по лінії РСРПЦ було проведено
комплексні перевірки роботи уповноважених по Тернопільській,
Львівській і Станіславській областях, які виявили численні факти
“вкрай незадовільного стану справ щодо боротьби із залишками
унії та діяльністю уніатів”.
Критичному аналізу й узагальненню вони були піддані в
доповіді В. Куроєдова на спеціальному засіданні РСРПЦ, яке
відбулося 7 січня 1961 р. Голова державного відомства наголошував, що значна частина як “возз’єднаного”, так і невозз’єднаного
колишнього уніатського духовенства проводить активну
протизаконну роботу серед віруючого населення. Вона полягала в
насильницькому захопленні ними недіючих культових приміщень,
проведенні служб у незареєстрованих церквах, здійсненні релігійних обрядів у будинках вірних, збереженні в православних храмах
католицьких богослужбових традицій і культового начиння,
насаджуванні націоналістичних настроїв тощо. На думку В. Куроєдова, ці та подібні їм явища переконливо доводили, що більшість
уніатського духовенства зберегла свою вірність Ватикану, а
формальне визнання православ’я використовувалося ними лише
як ширма для прикриття пропаганди католицизму.
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5028. – Арк. 2–15, 65–67;
Державний архів Російської Федерації (далі – ДАРФ). – Ф. 6991. – Оп. 2. – Спр.
256. – Арк. 16.
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Значно ускладнювала ситуацію відсутність принципової та
послідовної позиції в питаннях ліквідації унії правлячих архієреїв
і активу Православної церкви, яка, на переконання доповідача,
суттєво зміцнила своє становище в регіоні. Отримуючи значні
дотації від Московської патріархії з метою боротьби з унією, колишні
уніатські священики, за словами В. Куроєдова, використовували їх
для збереження й зміцнення греко-католицизму.
Особливу стурбованість висловлював В. Куроєдов з приводу
безпорадності місцевих чиновників нейтралізувати діяльність
близько 400 невозз’єднаних священиків, що мешкали в західних
областях і на Закарпатті. До того ж, всіляко підтримувало католицизм і новоправославне духовенство з-поміж колишніх грекокатолицьких парохів. Зважаючи на це, голова Ради вважав за
необхідне зосередити зусилля не на тому, щоб залучити невозз’єднаних священиків до церковної служби, а на якомога швидшому
звільненні Церкви й віруючих від тієї частини духовенства, яка,
прикриваючися вірністю православ’ю, робила все можливе для
збереження католицьких звичаїв і традицій84.
На доповідь В. Куроєдова РСРПЦ прийняла постанову, якою
затверджувався розроблений інспекторським відділом план
заходів щодо ліквідації “залишків унії”. Відповідні програми дій,
узгоджені з партійними й радянськими органами на місцях,
доручалося опрацювати також уповноваженим у західних областях
України та на Закарпатті. Окремий пункт постанови зобов’язував
голову Ради рекомендувати патріарху РПЦ активізувати діяльність єпископів і православного духовенства з метою подолання
проявів греко-католицизму85.
Не вдовольнившися критикою ієрархів за слабку роботу щодо
оправославлення західних єпархій, влада зажадала від патріарха
Алєксія створити спеціальну комісію патріархії з перевірки діяльності духовенства. Очолювана архієпископом Мукачівським і
Ужгородським Варлаамом у складі секретаря навчального
комітету при Святійшому Синоді М. Стаднюка, настоятеля
84
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ДАРФ. – Ф. 6991. – Оп. 1. – Спр. 1442. – Арк. 22–30.
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Володимирського кафедрального собору м. Києва протоієрея
В. Юрченка і відповідального секретаря “Журнала Московской
патриархии” А. Шишкіна, комісія за період з 3 по 18 січня 1961 р.
обстежила близько 100 храмів у Станіславській, Львівській,
Тернопільській, Закарпатській та Чернівецькій областях. Доречно
зауважити, що напередодні поїздки до Західної України члени
комісії отримали не лише чіткі завдання від керуючого справами
патріархії архієпископа Тульського Пімена, але й були достатньо
“озброєні” настановами РСРПЦ та її уповноваженого по Україні.
Як повідомляв до Москви Г. Пінчук, “цим особам було дано
рекомендації в питаннях, що нас цікавили. Зробити це було не
складно, оскільки останнім часом виявлено значні упущення в
роботі духовенства західних областей інспектурою Ради й нами.
Члени комісії виявили на словах повну готовність виконати
рекомендації”86.
Проте наслідки роботи поважних церковних діячів, як і
висновки голови комісії архієпископа Варлаама про задовільні
результати процесу оправославлення і завершення фактичного
об’єднання греко-католиків з РПЦ у найближчій перспективі, які
містилися у його доповіді екзарху України митрополиту Іоанну,
явно насторожили державних чиновників. З відвертою підозрою
щодо об’єктивності таких висновків поставився й уповноважений
РСРПЦ по Україні Г. Пінчук, який у листі на ім’я В. Куроєдова від
31 січня 1961 р. наголошував: “Гадаю, що комісія явно фальшивить, не бажаючи сіяти чвари між духовенством. Звичайно, ми
багато й не могли чекати від неї, але медові висновки й словесні
вихваляння, особливо діяльності Йосипа – єпископа Станіславського, мусять нас насторожити і перш за все, по-моєму, до
Варлаама, котрому ще до поїздки в Станіслав були відомі вади
єзуїта Йосипа”87.
Укотре переконавшися в неефективності дій Московської
патріархії, православних єпископів і духовенства, владні органи
ДАРФ. – Ф. 6991. – Оп. 1. – Спр. 1442. – Арк. 194–196; ЦДАГО України.
– Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5407. – Арк. 41.
87 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5407. – Арк. 46, 41.
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і надалі робили ставку на силові методи подолання греко-католицьких впливів на теренах Західної України й Закарпаття.
Важливо зазначити, що їхнє застосування в умовах широкомасштабної антирелігійної кампанії мало комплексний характер і
спрямовувалося також на обмеження діяльності не лише інституцій РПЦ, а й інших конфесійних утворень. План тотального
наступу на релігійний комплекс Галичини було узгоджено на
нараді уповноважених західних областей, яка відбулася у м. Львові у
березні 1961 р. Його суттєвою складовою стали й акції
антикатолицького змісту.
Про результати роботи “з подолання релігійних пережитків,
обмеження діяльності духовенства й послаблення матеріальної
бази церкви”, вже йшлося вище. Особливо виявилися вони в
скороченні кількості зареєстрованих парафій та діючих культових
приміщень, корпусу священнослужителів, яке супроводжувалося
масовим адмініструванням місцевих органів влади. Як зізнавався
у своїх повідомленнях до Києва уповноважений РСРПЦ по
Станіславській області О. Атаманюк, з метою позбавлення реєстрації особливо активних парафій партійним і радянським працівникам та членам комісій сприяння при міськрайвиконкомах були
дані безпосередні вказівки щодо вжиття заходів, спрямованих на
розкол громад і створення серед них конфліктних ситуацій88.
Штучно форсоване скорочення церковної мережі викликало
масовий протест віруючого населення, породжувало потік скарг і
заяв у різні інстанції. Прагнучи запобігти можливим ексцесам під
час ліквідації церковних приміщень, уповноважений РСРПЦ по
Львівській області А. Вишневський змушений був навіть звернутися за послугами до керівництва місцевого управління КДБ і
просити надати відповідні вказівки щодо термінів та запобіжних
заходів під час здійснення подібних акцій89.
Неухильно втілювалися в життя й плани “очищення” православних інституцій краю від новоправославного духовенства з
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5407. – Арк. 70.
Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО). – Ф. 1332. – Оп. 1. –
Спр. 29. – Арк. 52.
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колишніх греко-католиків. Уповноважений РСРПЦ по Станіславській області О. Атаманюк, повідомляючи 22 лютого 1961 р.
В. Куроєдова і Г. Пінчука про поведінку православних священиків, зокрема, зазначав: “...в основних районах області –
Калуському, Рогатинському, Городенківському, Заболотівському,
Коломийському – благочинними є священики з-поміж колишніх
уніатів, що перейшли на православ’я після 1946 р. Ці священики,
найбільш фанатичні в питаннях релігії, з опором зустріли вказівки
патріархії про переобладнання на православний кшталт церковних
реліквій, заграють з віруючими і начебто на їхнє прохання відступають від православних канонів релігійних служб.
За наявності в цих районах мандрівних невозз’єднаних із православ’ям колишніх уніатських священиків і чернецького елементу
вказані благочинні... і підлегле їм духовенство, по суті, ніякої роботи
проти уніатів не ведуть і обмежуються безпредметною перепискою зі
священиками та єпархією і багатослівним базіканням...”. Уже на
жовтень 1961 р. за “несвоєчасне виконання вказівок” правлячими
архієреями було увільнено від церковної діяльності 7 благочинних у
Львівській області, 1 благочинного і 5 священиків – у Тернопільській,
8 благочинних – у Станіславській90.
Під постійним контролем і наглядом влади і надалі залишався
єпископський склад. У травні 1960 р., як відзначалося раніше, був
переведений на Оренбурзьку кафедру архієпископ Львівський і
Тернопільський Палладій, звинувачений у поблажливому ставленні до греко-католиків. Для звільнення з посади керуючого
єпархією здійснювалося збирання компрометуючих фактів на
єпископа Станіславського Йосипа, підозрюваного в свідомому
зволіканні антикатолицьких заходів91.
Утиски духовенства в Західній Україні супроводжувалися й
репресивними акціями щодо активних греко-католицьких священиків. Зокрема, за несанкціоновані відправи служб у с. Надорожна
Тлумацького району Станіславської області у 1961 р. було
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ув’язнено П. Василика. Примусове лікування в психіатричній
лікарні за здійснення релігійних обрядів удома у віруючих
неодноразово відбував священик зі с. Конюхи Козівського району
Тернопільської області І. Мацієвич. Приводом для заведення
управлінням КДБ по Тернопільській області слідчої справи на
санітарку тубдиспансеру в м. Тернополі, колишню черницю
ордену студитів М. Ребрину стало проведення нею занять з дітьми
шкільного віку з підготовки їх до першого причастя92.
У 1962 р. були притягнуті до кримінальної відповідальності
колишній викладач греко-католицької семінарії І. Слезюк та його
колега професор теології С. Лукач, які ще у 1947 р. засуджувалися
до різних термінів ув’язнення за “антирадянську діяльність”.
Повернувшися на Станіславщину після дострокового звільнення у
1956 р., вони встановили зв’язки з колишніми греко-католицькими
священиками, ченцями ліквідованих монастирів, надавали їм
духовну й матеріальну підтримку. Особливо ж опікувалися вони
справою повернення до старої віри тих парохів, які згодилися
свого часу перейти в лоно православ’я. В останні роки перед своїм
повторним арештом, перебуваючи під наглядом агентів КДБ і
наражаючися на небезпеку, владика І. Слезюк фактично перебрав
на себе управління Станіславською єпархією. Звинувачені в
здійсненні “злочинної антирадянської діяльності”, що полягала в
прищепленні віруючим ворожих поглядів, намаганні залучення їх
до нелегальної роботи тощо, ухвалою Станіславського обласного
суду від 22 – 23 жовтня 1962 р. згідно зі ст. 209 ч. II КК УРСР
І. Слезюк та С. Лукач були засуджені до 5 років ув’язнення з
позбавленням права повернення до рідного краю протягом п’яти
наступних років після відбуття терміну покарання93.
Політичні репресії, різного роду переслідування, внісши
певну розгубленість серед кліру й віруючих ГКЦ, все ж не зламали
їхнього опору штучному насадженню православ’я. Своєрідним
стимулюючим чинником до подальшої активізації дій грекоЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5408. – Арк. 123, 125, 128, 162, 163.
ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 273. – Арк. 23, 24; спр. 280. –
Арк. 79, 80, 81.
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католиків стала антирелігійна партійно-державна політика, головним
об’єктом якої з кінця 1950-х рр. було обрано РПЦ. Значно
послабивши її позиції в Галичині, режим, тим самим, істотно
зменшив її можливості в протистоянні зі своїми опонентами із
табору греко-католицизму. “Недолугі дії владних структур
стосовно Православної церкви, – як зауважував В. Пащенко, – підштовхували навіть православних віруючих західних областей та
Закарпаття в обійми нелегальної УГКЦ”94. У парафіях, позбавлених православних священиків, вони дедалі більше покладалися на
нелегальне греко-католицьке духовенство, звертаючися до нього
для задоволення своїх релігійних потреб. Падіння й без того низького
авторитету РПЦ у регіоні остаточно перекреслило сподівання
“возз’єднаних” священиків віднайти в лоні православ’я бодай
мінімальні можливості духовного окормлення своєї пастви.
Головним аргументом православних архієреїв західних
єпархій щодо припинення антирелігійної кампанії було те, що у
вражених нею районах помітно зростала активність “антирадянської уніатської церкви”, мандрівних греко-католицьких священиків, ченців та сектантів. У доповіді екзарху України митрополиту
Іоанну від 21 березня 1962 р. єпископ Львівський і Тернопільський
Григорій наголошував: “...зараз у зв’язку з об’єднанням слабих і
невиправдавших себе церков та укрупненням парафій, села, в яких
припинилася діяльність православних храмів, легко стають тереном посиленої акції невозз’єднаних і сектантів”95.
Певного оптимізму віруючим греко-католикам додавали
події, пов’язані з роботою першої сесії Другого Ватиканського
собору, яка проходила в Римі з 11 жовтня по 8 грудня 1962 р.
Розповсюджені серед її учасників і присутніх журналістів
листівки, виставка “Церква – страдниця в країнах комунізму” на
одній з центральних площ столиці Італії сприяли поширенню
серед світової громадськості правдивої інформації про переслідування католицизму в Радянському Союзі. Ефект вибухової дії
Пащенко Володимир. Греко-католики в Україні від 40-х років ХХ
століття до наших днів. Полтава, 2002. С. 198.
95 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 1. – Спр. 322. – Арк. 25.
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справила на учасників прес-конференції, організованої боннським
прес-центром 31 жовтня 1962 р., заява п’ятнадцяти українських
владик, зачитана апостольським візитатором для українців у
Західній Європі архієпископом І. Бучком.
У ній містилися вимоги звільнення радянською владою
митрополита Й. Сліпого, повернення церковного майна, припинення
атеїстичної пропаганди й юридичного визнання Радянським
Союзом Української католицької церкви96. З далекого зарубіжжя
надходили відомості й про відзначення у 1962 р. українською
діаспорою 70-річчя з дня народження ув’язненого митрополита
Й. Сліпого.
Прагнення Москви налагодити дипломатичні стосунки із
західним світом у зв’язку з погіршенням економічної й
внутрішньополітичної ситуації в країні, радикальні зміни в
ставленні радянського керівництва до Папи Римського і розуміння
ним важливості діалогу зі Святим Престолом, виступи світової
громадськості на захист українців-католиків кардинальним чином
вплинули на подальшу долю митрополита Й. Сліпого. В грудні
1962 р. на зустрічі з М. Хрущовим посланець президента США
Н. Казенс передав клопотання Д. Кеннеді і Папи Іоанна XXIII про
звільнення Й. Сліпого. Вже 4 лютого 1963 р. у супроводі
представника Ватикану монсеньйора Й. Віллебрандса владика
залишив Москву і виїхав до Рима, де 10 лютого був прийнятий на
приватній аудієнції Папою Римським. Наступного дня вся світова
преса вмістила звістку про цю небуденну подію, подаючи її з надзвичайною прихильністю й пошаною до особи довголітнього
в’язня та до Української католицької церкви.
Негайно включившись у церковне життя, митрополит Й. Сліпий
брав активну участь у роботі другої сесії Другого Ватиканського
собору (29 вересня – 4 грудня 1963 р.). 11 жовтня він виголосив
майже двадцятихвилинну промову, яку всі присутні вислухали з
надзвичайно великою увагою. Викладаючи свої погляди на
основні завдання Церкви та тогочасного Собору, владика
96 Владика Андрій Сапеляк. Українська Церква на Другому Ватиканському
соборі. Львів: ВП “Стрім”, 1995. С. 59, 60.
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наголошував на необхідності її долучення до розв’язання соціальних питань, висловлював побажання, щоб Собор виклав католицьке
вчення проти атеїзму, вказав найвідповідніші шляхи апостольської
праці згідно з вимогами часу, на духовні та матеріальні небезпеки,
які можуть завдати шкоди християнському суспільству. На
завершення промови було висловлено пропозицію надати
Київсько-Галицькій митрополії статусу патріархату УГКЦ97.
Наслідком активної діяльності митрополита Й. Сліпого стало
заснування в Римі 1963 р. Українського католицького університету Папи Святого Климента, наступного року – відкриття
монастиря для монахів-студитів, а згодом – освячення собору
Святої Софії – духовного центру українських греко-католиків,
налагодження видання журналу “Богословія”. Владика намагався
підтримувати тісний зв’язок з краєм (здебільшого через Польщу),
надсилав пастирські листи, діставав інформацію про діяльність
релігійного підпілля.
Важливою подією, яка увійшла в історію Церкви, стало
проголошення 23 грудня 1963 р. Папою Павлом VI митрополита
Й. Сліпого Верховним архієпископом Львівським УКЦ, а 22 лютого
1965 р. – кардиналом. Тим самим УГКЦ отримувала автономність
у поєднанні з верховним правлінням Папи Римського.
Розмірковуючи над проблемами подальшої розбудови очолюваної Церкви, її організаційного оформлення, Й. Сліпий спинився
на ідеї визнання Папою Римським Українського патріархату для
греко-католиків, а можливо – й для всіх українських християн,
приваблених перспективою церковного й національного єднання.
Її канонічне й історичне обґрунтування віднайшли кращі представники української християнської думки – як греко-католики,
так і православні. Планами облаштування Українського патріархату активно переймався митрополит А. Шептицький, їх підтримувала чисельна група греко-католиків з діаспори. Категоричними
противниками легалізації Греко-католицької церкви взагалі й

97 Владика Андрій Сапеляк. Українська Церква на Другому Ватиканському
соборі. С. 89.
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Українського патріархату зокрема виступали Москва і Московський патріархат, вважаючи їх “спробою зруйнувати розрядку між
Кремлем і Ватиканом”98.
Постійні відмови зверненням українських католицьких
владик призначити Й. Сліпого патріархом з екстериторіальною
юрисдикцією над УКЦ в діаспорі надходили й від Папи Римського.
Папська адміністрація від 1963 р. неодноразово доводила до відома
греко-католиків офіційні роз’яснення такої позиції. Відмова у визнанні
статусу патріархату для УГКЦ аргументувалася Ватиканом рядом
канонічних, історичних, духовних і душпастирських причин.
Найвагомішою з них була та, що чинним церковним правом
юрисдикція патріархів обмежується їхньою територією. Водночас,
влада патріарха УГКЦ поширювалася б на канонічну територію
інших, будучи номінальною в самій Радянській Україні, де
рішення та розпорядження останнього не могли б виконуватися.
Проголошення патріархату катакомбної Церкви, на переконання
Апостольської Столиці, не полегшило б, а навпаки, ускладнило б
становище її віруючих, посилило б їхнє переслідування радянським атеїстичним режимом99. Зволікання Ватикану з наданням
статусу патріархату УГКЦ перетворилося на серйозне невдоволення Римською курією серед греко-католиків Заходу, тривалий час
суттєво ускладнювало перспективи легалізації Церкви в Україні. І
це не випадково, оскільки “патріархальна” ідея й прагнення її
реалізації виступали головним чинником консолідації грекокатоликів у різко ворожому за умов Радянської України оточенні чи
асиміляторському (у розпорошенні в діаспорі) середовищі.
Звільнення митрополита Й. Сліпого, як і всі пов’язані з цим згадані події, набувало особливого значення для віруючих греко-католиків на українських землях, ставши запорукою загального відродження
УГКЦ. Вони спричинили подальшу активізацію дій катакомбної
спільноти в боротьбі за визнання й воскресіння рідної Церкви.
Боцюрків Богдан. Українська Греко-Католицька Церква в катакомбах
(1946–1989) . С. 136.
99 Історія релігії в Україні: у 10-ти т. Т. 4. Католицизм. С. 524, 525.
98
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Успіх діяльності нелегальної УГКЦ багато в чому залежав від
вирішення проблеми поповнення рядів греко-католицького духовенства, яка, у свою чергу, була тісно пов’язана з необхідністю
забезпечення спадкоємності церковної ієрархії. У цьому контексті
принципове значення мало висвячення на єпископа редемптористського ігумена В. Величковського, здійснене митрополитом
Й. Сліпим у день його від’їзду з Москви до Рима 4 лютого 1963 р. Як
відомо, о. В. Величковського, котрий проживав у м. Львові після
повернення з таборів у 1955 р., кандидатом на єпископа було
призначено після смерті владики М. Чарнецького ще в квітні 1959 р.
З часу своєї таємної хіротонії й до повторного арешту в січні 1969 р.
він вірно служив місцеблюстителем Верховного архієпископа з
безпосередньою відповідальністю за Львівську архієпархію100.
Як з’ясувалося згодом, призначення В. Величковського місцеблюстителем глави Церкви виявилося досить вдалим вибором, з
яким пов’язана широка розбудова підпільної УГКЦ. На випадок
нового арешту в липні 1964 р. владика висвятив своїм наступником редемпториста о. В. Стернюка як титулярного єпископа
Перемишля, а також єпископів-помічників Й. Гірняка, Н. Дейнеку,
П. Козака та Чорнія. Правлячим архієреєм в Івано-Франківську
після звільнення з ув’язнення й до своєї смерті у 1973 р. служив
єпископ І. Слезюк, котрий 30 листопада 1968 р. таємно висвятив
своїм помічником і наступником василіанського священика
С. Дмитерка. Мукачівсько-Ужгородською єпархією, як і раніше,
керував через свого адміністратора о. М. Мурані єпископ О. Хіра,
висланий у Караганду. Здійснюючи управління єпархією майже до
своєї смерті (12 січня 1979 р.) й навіть фігуруючи в документах
органів влади як нелегальний єпископ, о. М. Мурані не мав
архієрейських свячень. Хіротонію кандидатів у єпископи
здійснював владика О. Хіра, кілька разів приїжджаючи на
Закарпаття чи приймаючи їх на засланні. Так, на початку 1960-х
рр. він хіротонізував на єпископа о. Й. Федорика, призначеного ще
Й. Сліпим екзархом на Центральну Азію, 1978 р. – оо. К. Сабова
100 Боцюрків Богдан. Українська Греко-Католицька Церква в катакомбах
(1946–1989) . С. 137.
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та І. Семедія, а незадовго до своєї смерті у травні 1983 р. –
о. Й. Головача101. Таким чином, номінально організація Церкви
відображала структуру старої Галицької митрополії, очолюваної
кардиналом Й. Сліпим, а збереження ієрархії духовенства та
вірних забезпечувало безперервність її канонічної діяльності.
Однією з найгостріших проблем підпільної Церкви 1960-х рр.
була нестача греко-католицького священства. В другій половині
1950-х рр. розв’язати її було дещо простіше, оскільки головний
резерв на висвячення становили униклі репресій колишні семінаристи та ченці або ж ті, котрі поверталися зі заслання і вже мали
певну богословську освіту. Підбір майбутніх священиків із молоді
нової генерації, котра формувалася за умов тотального панування
офіційної атеїстичної ідеології, був досить складною та відповідальною справою й вимагав організації цілої системи їхньої
підготовки. Як правило, підпільні семінарійні курси влаштовувалися у приватних будинках, а залучалися до них сини й родичі
греко-католицьких парохів чи миряни-активісти. Богословське
навчання проводилося переважно підпільними єпископами та
старшими отцями й тривало 4 – 6 і більше років. Навчальна програма,
порівняно з духовними семінаріями, була значно вужчою й
включала лише найнеобхідніші предмети для душпастирської
роботи за нелегальних умов. Практикувалося також навчання
кандидатів у православних семінаріях, по закінченні яких вони
поверталися в лоно УГКЦ. Деякі з них отримували підготовку в
римо-католицьких семінаріях Каунаса та Риги.
Велику увагу підпільний єпископат приділяв поверненню в лоно
УГКЦ священиків, які примусово прийняли православ’я. Частіше
поривало з ним старше духовенство, котре вже отримувало пенсії від
РПЦ. Частина молодших священиків скористалася дозволом залишатися на православних парафіях, таємно повернувшися до УГКЦ.
Владика В. Величковський заснував три підпільні жіночі монастирі
та таємну резиденцію у Львові, де мав зустрічі з генеральним вікарієм
Боцюрків Богдан. Українська Греко-Католицька Церква в катакомбах
(1946–1989). С. 137, 138; Історія релігії в Україні: у 10-ти т. Т. 4. Католицизм. С.
489, 493, 494.
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у Перемишлі В. Гриником, через якого підтримував тісний зв’язок із
кардиналом Й. Сліпим. За даними єпископа В. Величковського,
переданими ним до Рима навесні 1967 р., в Галичині та на Закарпатті
нараховувалося близько 150 священиків катакомбної Церкви (близько
50 з них продовжували службу на православних парафіях, а 40
отримали свячення в підпіллі), понад 100 ієромонахів і братів
Василіанського чину, 62 студити та 54 редемптористи. У 14 таємних
чернечих будинках перебувало 240 сестер-василіанок і майже стільки
само сестер-служебниць. Діяло також декілька менших жіночих
згромаджень. У Західній Україні вже на той час було 88 фактично
чинних греко-католицьких церков, нелегально відкритих віруючими у
відповідь на неодноразові відмови влади зареєструвати їхні парафії102.
Активізація діяльності катакомбної УГКЦ не могла бути
непоміченою владним режимом. Про посилення дій з боку колишнього уніатського духовенства й віруючих у зв’язку зі звільненням
митрополита Й. Сліпого та Другим Ватиканським собором йшлося,
зокрема, на інструктивній нараді уповноважених РСРПЦ західних
областей у лютому 1963 р. Особлива увага акцентувалася на
зростанні вимог релігійних громад щодо відновлення служб у
закритих церквах та реєстрації незаконно розпущених парафій.
Враховуючи побажання учасників наради й наближення пасхальних свят, уповноважений РСРПЦ по Україні Г. Пінчук з метою
запобігання небажаних ексцесів пропонував ЦК КП України
дозволити посвячення пасхи зареєстрованими священиками в
недіючих церквах без проведення релігійних відправ. Основною
причиною активізації церковників на території західних областей,
на думку секретаря Львівського промислового обкому партії
В. Куцевола, викладену в його довідці секретареві ЦК КП України
П. Шелесту від 23 серпня 1963 р., була їхня реакція на “посилення
науково-атеїстичної пропаганди” та відповідні дії партійних і
громадських організацій, правоохоронних органів з викриття
підпільної діяльності уніатів103.
Боцюрків Богдан. Українська Греко-Католицька Церква в катакомбах
(1946–1989) . С. 136, 137.
103 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5663. – Арк. 65, 66, 172.
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Процеси, пов’язані з активізацією дій катакомбної грекокатолицької спільноти, надалі залишалися в полі зору органів
держбезпеки республіки. У підготовленій для ЦК КП України
довідці заступника начальника управління КДБ при Раді Міністрів
УРСР Калаша від 28 листопада 1963 р. зазначалося, що наявні в
спецслужб матеріали засвідчували факт зростаючої активності
уніатів у період підготовки та проведення Вселенського собору
Римо-католицької церкви, дії яких мали організований характер й
очолювалися нелегальним єпископатом, одним з керівників якого
був В. Величковський. Виконуючи вказівки Й. Сліпого, він
прагнув ліквідувати існуючий розкол між окремими групами
духовенства підпільної УГКЦ та підпорядкувати їх своєму впливу,
проводив лінію на зближення з православними й вимагав від
пастви терпимого ставлення до них, що відповідало загальному
курсу Ватикану на об’єднання християнських церков під егідою
Папи Римського. Водночас В. Величковський, за висновком
спецслужб, спільно з греко-католицьким духовенством проводив
активну роботу з навернення в унію православних священиків і
підготовки кандидатів до висвячень нових душпастирів, створення
молодіжних націоналістичних організацій.
Як наголошувалося в документі, архієрей настійливо вимагав від
своїх однодумців зміни тактики боротьби проти радянської влади,
виступаючи при цьому не відкрито, а під виглядом протистояння
безвірництву. На думку Калаша, найбільш реакційно налаштовані
греко-католики намагалися встановити нелегальний зв’язок із закордонними католицькими центрами, надсилаючи їм наклепницьку
інформацію про радянську дійсність. Останні ж, у свою чергу, спрямовували зусилля на зміцнення контактів з католиками в Україні, їхню
моральну й матеріальну підтримку, використовуючи для цього
поштові канали та приїзди іноземних туристів. Наостанку керівник
секретного відомства повідомляв, що органи КДБ республіки й
надалі продовжуватимуть роботу “над припиненням ворожої
діяльності та скороченням місіонерської активності уніатського
духовенства” на території України104.
104 Сергійчук Володимир. Нескорена Церква. Подвижництво грекокатоликів України в боротьбі за віру і державу. Київ: Дніпро, 2001. С. 400–404.
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Не випадково, що саме колишньому начальнику підрозділу
КДБ при Раді Міністрів УРСР, який “опікувався” справами релігії
та церкви, уповноваженому РСРПЦ по Київській області і м. Києву
(з червня 1961 р.) В. Сухоніну партійним і державним керівництвом
республіки було доручено підготувати аналітичну довідку щодо
основних завдань боротьби з нелегальною діяльністю грекокатолицького духовенства.
В розлогому документі, датованому квітнем 1964 р.,
підкреслювалося, що акція “возз’єднання” переважно виявилася
формальною. Активні прибічники унії, головним чином священики, які займали керівне становище в УГКЦ, разом з ченцями й
черницями відмовилися визнати православ’я і, за підтримки
віруючих, перенесли свою діяльність у підпілля. “Уніатський
елемент”, діючи спочатку розрізнено, згодом організувався під
керівництвом “нелегальних адміністраторів” (М. Чарнецький,
С. Рудь, В. Величковський, М. Хмільовський та ін.), які
налагодили контакт з ув’язненим митрополитом Й. Сліпим та
Ватиканом через католицькі кола в Польщі. Як зазначав В.
Сухонін, територію Галичини було розділено на низку округів, за
якими закріплено колишніх священиків і ченців. Останні ж
розгорнули серед населення активну релігійну й місіонерську
діяльність, організували нелегальні друкарні й навіть курси з
підготовки душпастирських кадрів, “компрометували серед
населення православну церкву й поширювали чутки про неминуче
відродження унії в Галичині”.
Активності уніатів, на переконання автора довідки, сприяла
бездіяльність Московської патріархії в зміцненні православних
громад. Єпископи західних єпархій не вживали належних заходів
для контролю за поведінкою й церковними службами новоправославних священиків, змінами у внутрішньому убранні
культових приміщень, не проводили жодної роботи з нелегалами
– уніатськими священиками й ченцями. Як наслідок, “возз’єднане”
духовенство і далі проводило богослужіння в так званих
православних храмах за уніатським обрядом, за винятком того, що
під час церковних служб поминався разом з Папою Римським і
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Патріарх Московський. Заходи для зміцнення православних парафій
і боротьби з рештками унії, продовжував В. Сухонін, почали
здійснюватися на Львівщині лише єпископом Григорієм, а на
Івано-Франківщині – єпископом Йосипом, котрі змусили духовенство змінити внутрішній вигляд храмів, натрапивши тим самим на
опір деяких священиків і викликавши протест з боку віруючих.
Згадані обставини дали підставу нелегальним уніатам
розгорнути серед населення активну антиправославну пропаганду.
Заради об’єктивності автор документа зазначав, що подібні дії
греко-католиків спричинилися також “посиленням контролю з
боку місцевих органів влади за діяльністю духовенства, істотними
обмеженнями в церковному житті та від’їздом до Рима
митрополита Сліпого”. За висновком В. Сухоніна, нелегальний
уніатський елемент день у день посилював свою роботу серед
населення (особливо в тих населених пунктах, де відсутні православні громади), розповсюджував різні релігійні реліквії та
послання, поширював плітки про приїзд митрополита Й. Сліпого з
Рима для відновлення УГКЦ. Висловлювалося припущення, що
діяльність нелегальних уніатів очолювалася колишнім настоятелем монастиря редемптористів, висвяченим у сан єпископа
В. Величковським.
На підставі вищевикладеного, з метою зниження релігійного
впливу греко-католиків на населення Галичини В. Сухонін висловлював низку пропозицій, які переважно мали розширити
можливості РПЦ та посилити роль адміністративних чинників у
боротьбі з підпільно діючою спільнотою. Колишній працівник
спецслужб, професійно обізнаний у релігійних справах, вважав за
необхідне:
– уповноваженим РСРПЦ в областях спільно з комісіями
контролю за дотриманням законодавства про культи при міськрайвиконкомах і в контакті з єпархіальними управліннями РПЦ
мобілізувати на боротьбу з нелегальною діяльністю уніатів членів
двадцяток православних громад;
– дозволити єпископам Григорію та Йосипу поновити
діяльність роз’їзних місіонерів (по 2 особи на єпархію), поклавши
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на них контроль за діяльністю православного духовенства з остаточного викорінення рештків унії та проведення показових церковних
служб, особливо в тих селах, де мали значний вплив уніати;
– дозволити єпархіальним управлінням ввести в практику (не
рідше одного разу на місяць) одноденні кущові семінари
духовенства для відпрацювання методів викорінення унії та
боротьби з уніатами-нелегалами;
– вивчити можливості скасування деяких законних обмежень
у діяльності православного духовенства у Львівській та ІваноФранківській єпархіях, насамперед, заборон здійснення релігійних
обрядів за межами храмів;
– Львівському, Івано-Франківському та Тернопільському
облвиконкомам через комісії контролю за діяльністю духовенства
зайнятися вивченням уніатської бази в кожному населеному
пункті й повести рішучу боротьбу з усіма нелегалами для
припинення їхньої місіонерської діяльності серед населення;
– Львівському, Івано-Франківському й Тернопільському
обкомам КП України заслухати на бюро керівників адміністративних органів (прокуратури, міліції, КДБ) про боротьбу з
нелегальним підпіллям;
– невідкладно вирішити питання про використання, переобладнання чи знесення церковних будівель, знятих з реєстрації
православних громад, значну частину яких і далі використовують
віруючі за участі нелегальних уніатів.
– зважаючи на те, що Тернопільська область залишається
основною базою нелегальної діяльності уніатів, розглянути
питання про організацію Тернопільської єпархії за рахунок
скорочення однієї з єпархій у Східній Україні;
– РСРПЦ спільно з Міністерством закордонних справ варто
було б вивчити поведінку митрополита Й. Сліпого у Ватикані та
визначитись у доцільності його приїзду в Україну як глави Української католицької церкви та в сані архієпископа Львівського й
митрополита Київського і Галицького105.
105

ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 1. – Спр. 446. – Арк. 142–149.
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На жаль, ані розглянутий документ, ані суміжні з ним архівні
матеріали не дають чіткої відповіді на запитання про реакцію на
довідку з боку тих, кому вона була адресована. Натомість
зазначимо, що пропозиції уповноваженого по Київській області і
м. Києву В. Сухоніна в частині скасування деяких обмежень діяльності РПЦ у західних областях з метою її активного використання в
боротьбі з греко-католиками, попри певне послаблення
антирелігійного тиску в перші роки постхрущовської доби, мали
надто радикальний характер і не могли бути прийнятними для
атеїстичного режиму. Навіть з тактичних міркувань влада не
бажала поступатися відвойованими в Церкви позиціями.
Огульні звинувачення в бездіяльності православних ієрархів та
духовенства й далі поєднувалися з жорстким контролем, утисками й
переслідуваннями. За наполяганням владних структур, рішенням
Синоду РПЦ у жовтні 1964 р. керуючий Львівсько-Тернопільською
єпархією єпископ Григорій (Закаляк) був увільнений з обійманої
посади й переведений на Закарпатську кафедру. Колишньому грекокатолику, а згодом правлячому архієрею Станіславської, Чернівецької
та Львівсько-Тернопільської єпархій ставилося в докір його небажання
нищити Почаївську лавру та зволікання можливостей протидії грекокатолицькому підпіллю. Натомість новопризначений архієрей єпископ
Даміан, зумівши “приборкати” ченців Почаївської лаври, виявився
неспроможним забезпечити належний вплив на духовенство єпархії та
прискорити антикатолицьку акцію. Вже в січні 1965 р. уповноважений
РСРПЦ по Львівській області М. Винниченко, керуючися політичними
міркуваннями та висловлюючи думку партійного й радянського
керівництва області, звертався з проханням до голови Ради
В. Куроєдова рекомендувати Московській патріархії переглянути своє
попереднє рішення й повернути єпископа Григорія на ЛьвівськоТернопільську єпархію. Вирішення цього питання, за погодженням
сторін, відкладалося на певну перспективу й ставилось у залежність
від поведінки та результатів діяльності архієрея на Закарпатті106.
106 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 303. – Арк. 133, 134; ЦДАГО
України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 6007. – Арк. 15.
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Реалізуючи детальні плани боротьби із “залишками уніатства”, владний режим провів широкий комплекс адміністра-тивнорепресивних заходів – від позбавлення колишніх священиків
УГКЦ пенсійного забезпечення та виселення з місць проживання
до судового переслідування непокірних. За проведення підпільних
богослужінь
у
закритих
церквах
Коломийського
й
Городенківського районів Івано-Франківської області, здійснення
релігійних обрядів у приватних помешканнях вірних та активну
антиправославну агітацію рішенням Коломийського міського суду
від 24 грудня 1963 р. за ст. 209 КК УРСР до трьох років
позбавлення волі й п’яти років заслання було засуджено невозз’єднаного греко-католицького священика З. Кисилівського107.
Викриття каральними органами нелегальної фотомайстерні з
виготовлення копій ікон та релігійних предметів мало своїм
наслідком ув’язнення влітку 1964 р. її організаторів – підпільних
студентів теології М. Скраля та В. Пальчинського108. До трьох
років виправно-трудових таборів та п’яти років заслання було
засуджено у 1964 р. священика, який чесно виконував свій пастирський обов’язок, викладача теології підпільних семінарійних
курсів М. Вінницького. Згаданий термін покарання був не першим
і далеко не останнім у його біографії. Вперше заарештований у
1950 р. і засуджений до 5 років позбавлення волі, М. Вінницький,
відбувши термін свого повторного ув’язнення, був знову притягнутий до кримінальної відповідальності у 1975 і 1985 рр. за
влаштування на власній квартирі у Львові католицької церкви
східного обряду109.
Перша половина 1960-х рр. була позначена активним рухом
на периферії катакомбної Церкви, відомого з кінця 1950-х рр., як
згадувалося раніше, за назвою “покутників”. Відрікшися від Папи
Іоанна XXIII за його зближення з Москвою та порвавши з
ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 291. – Арк. 37, 38.
Боцюрків Богдан. Українська Греко-Католицька Церква в катакомбах
(1946–1989). С. 133,
109 Бажан О. Г., Данилюк Ю. З. Випробування вірою. Боротьба за реалізацію
прав і свобод віруючих в Україні в другій половині 1950-х – 1980-ті рр. Київ,
2000. С. 38.
107
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підпільною Церквою, покутники, керовані греко-католицьким
священиком Г. Солтисом, зрештою, виродились у секту, яка поєднала
апокаліптичні елементи католицизму, народні традиції грекокатоликів та український націоналізм в особливому “богословському вченні” відчуження, терпіння, спасіння. Справжні католики, згідно з доктриною покутників, мали відректися від “сатанинської” радянської системи, відмовитися від паспортів, навчання в
школах, праці в державних закладах, служби в Радянській Армії та
пройти через “ступені покути”, щоб заслужити спасіння до кінця
світу.
Повернувшися з місць ув’язнення після арешту в грудні 1958 р.,
Г. Солтис у 1962 р. був вдруге притягнутий до кримінальної відповідальності за “антирадянську діяльність”. Керівництво покутниками перебрали на себе священик А. Поточняк, сестра
Г. Солтиса – Г. Кузьминська, її донька, колишня студентка медичного інституту К. Кузьминська та ряд інших активних греко-католиків, змушених згодом перейти на нелегальне становище. За
неповними даними керівникам руху на 1965 р. вдалося залучити
до нього близько 400 прихильників, у тому числі в Івано-Франківській області – 150 осіб, Львівській – 150, Закарпатській – 144 і
Тернопільській – 26. Комплексні плани партійних, радянських і
адміністративних органів західних областей з організації роботи
серед “новоуніатів” включали не лише широкий комплекс агітаційно-пропагандистських та профілактичних заходів, але й
передбачали рішучі дії щодо виявлення та ізоляції активних
прихильників руху. Влаштування відкритих судових процесів над
ними стало типовим явищем середини 1960-х рр. Лише в 1965 р.
за “ухиляння від громадсько-корисної праці та антигромадський
паразитичний спосіб життя” було засуджено до ув’язнення
терміном від 3 до 5 років 11 покутників110.
Таким чином, повернення з таборів у середині 1950-х рр.
частини ув’язненого духовенства надало нового імпульсу процесу
відтворення організаційних основ катакомбної Церкви. Духовні
110 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 1. – Спр. 446. – Арк. 116, 124, 125; оп.
5. – Спр. 34. – Арк. 151.
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пастори, свідомі свого вибору, йдучи на значну самопожертву за
умов тотального контролю й переслідувань, не припиняли
нелегально виконувати свій священицький обов’язок. Характерно,
що й більшість священиків, яких було залишено на колишніх
греко-католицьких парафіях за умови їхнього навернення до
православ’я, усвідомлювали останнє як суто формальний акт та
єдину можливість продовження своєї проповідницької місії. Налагодження системи підбору та підготовки душпастирських кадрів,
неперервність ієрархічної спадковості дозволили зберегти канонічні
засади діяльності УГКЦ.
Послаблення позицій православ’я в Західному регіоні України,
зумовлене широкомасштабною антирелігійною кампанією кінця
1950 – першої половини 1960-х рр., рішення Другого Ватиканського
собору, звільнення митрополита Й. Сліпого та підтримка міжнародної громадськості активізувало дії греко-католиків щодо подальшої
інституційної розбудови Церкви та легалізації її діяльності. Створення ініціативних груп за відновлення УГКЦ і захист прав віруючих,
захоплення ними недіючих культових приміщень стали новою
формою виразу духовної опозиції існуючому режиму.
Політичні репресії проти віруючих греко-католиків, що не
припинялися упродовж тривалого періоду нелегальної діяльності,
не лише не змусили їх зректися своїх переконань, а навпаки,
посилили послідовну й самовіддану боротьбу за поновлення права
на свободу віросповідання. Попри всі згадані труднощі, УГКЦ уже
вкотре в своїй драматичній історії виявила нечувану життєздатність та внутрішній потенціал до відродження. Незаперечним є той
факт, що переслідувана, поставлена поза законом та загнана у
підпілля Церква зберегла не лише організаційну структуру,
канонічні засади своєї діяльності, але й національно-релігійну
зорієнтованість та самобутність.
***
Еволюція внутрішньо- та зовнішньополітичної стратегії
радянського керівництва безпосереднім чином зумовлювала
характер та зміст політики правлячого режиму й щодо римо-
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католицького культу. Як зазначалося раніше, практика жорсткого
політичного контролю за діяльністю громад у перше повоєнне
десятиріччя містила не лише відверте адміністрування функціонуванням інституційної мережі, але й масові депортації вірних до
Польщі, перманентні арешти та ув’язнення священнослужителів.
Не спричинилася така політика до істотних змін і на етапі
десталінізації суспільно-політичного життя. Активізацію католицьких громад у перші роки після смерті Й. Сталіна зумовило
повернення з таборів після відбуття термінів покарання чи як
таких, що звільнені за амністією, 38 служителів римокатолицького культу111.
Проте вже в грудні 1954 р. уповноважені західних областей
отримали від своїх директивних органів чергові вказівки про посилення контролю за поведінкою та діяльністю ксьондзів, у першу чергу
тих, хто повернувся з таборів. Під особливим наглядом у цей час
знаходилися щойно звільнені з ув’язнення і заслання ксьондзи Л.
Северин і З. Галуневич (Львівська область), Рабар (Станіславська),
С. Шипта і А. Кукурузинський (Житомирська), Варгі і М. Ясіоновський (Волинська), А. Борисевич та Е. Тиндур (Кам’янецьПодільська). Спостереження за ними дали підстави відповідальним працівникам апарату РСРК по Україні заявити, що
католицьке духовенство переважно змінило своє ставлення до
радянської влади та її заходів. Ставлення ж влади до нього
залишалося незмінним.
Офіційна позиція РСРК при Раді Міністрів СРСР, викладена у
виступі заступника її голови Гостєва на нараді уповноважених 15
січня 1955 р., полягала в тому, що звільнене з таборів римокатолицьке духовенство могло бути зареєстроване при костьолах
за умови отримання паспорта та прописки за місцем проживання112. Проте, як правило, такі формальності не виконувалися,
унаслідок чого священики не отримували довідки про реєстрацію
й позбавлялися права на душпастирську діяльність.
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1640. – Арк. 128.
Державний архів Вінницької області (далі – ДАВінО). – Ф. 2700. – Оп. 7.
– Спр. 404. – Арк. 70.
111
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Наслідком таких акцій стала проведена у 1957–1959 рр. т. зв.
друга примусова репатріація духовенства, коли до Польщі з
України виїхало 15 священиків113. Інші ж залишалися й далі
нелегально здійснювати релігійні відправи. Деякі з них знову були
заарештовані, притягнуті до відповідальності й через декілька
місяців перебування у в’язниці депортовані до Польщі.
Для періоду 1953–1958 рр. характерна певна стабілізація системи
релігійних громад РКЦ в Україні, кількість яких майже не змінилася й
становила на 1 січня 1959 р. 167 об’єднань. У той же час складні й
суперечливі процеси відбувалися в середовищі практикуючого
духовенства. Реєстрація частини священиків, що повернулися з таборів,
зумовила збільшення чисельності інституту священнослужителів на
кінець 1956 р. (80 осіб). Проте повторні зняття з реєстрації, арешти та
примусова депортація 1957 – 1959 рр. знову призвела до скорочення
кількості ксьондзів (58 чол. на 1 січня 1959 р.). Лише за 1958 р. за
“порушення законодавства” знято з реєстрації десять священиків,
чотирьох перереєстровано з великих на малі парафії, двоє померло і
четверо виїхало до Польщі114.
Новий курс релігійної політики, що остаточно сформувався
наприкінці 1950-х рр., був спрямований на подальше нищення
церковних інституцій та упослідження релігійного життя римокатолицьких згромаджень.
Відзначаючи разючі успіхи в звуженні сфер впливу РКЦ в
Україні в попередні роки, уповноважений РСРК по Україні
К. Полонник у звіті за 1959 р. зазначав, що Церква, яка нараховувала 153 громади і 51 священнослужителя та близько 100 тис.
Віруючих і надалі займає чільне місце в релігійно-церковній
мережі республіки.
Особливо міцними позиціями відзначалася вона в Закарпатті,
де діяло на той час 50 парафій та 29 ксьондзів, які обслуговували,
головним чином, чехів, словаків, угорців та українців.
113 Войналович В. А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних
інституцій в Україні 1940–1960-х років: політологічний дискурс. С. 630.
114 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 4. – Спр. 81. – Арк. 121; спр. 237. –
Арк. 69; ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5408. – Арк. 206.

188 Розділ II. ХРУЩОВСЬКА АНТИРЕЛІГІЙНА КАМПАНІЯ…

Особливостями діяльності культу в регіоні було й те, що серед
священиків більшість становили угорці, а громади активно
поповнювалися віруючими греко-католиками під безпосереднім
впливом тих 38 колишніх священиків УГКЦ, які відмовилися
возз’єднатися з православ’ям і проживали в області.
Як і на Закарпатті, охоче обслуговували колишніх греко-католиків ксьондзи Львівщини, де активно діяли понад 100 невозз’єднаних з РПЦ уніатських священиків. За рахунок приєднання до неї у
1959 р. території Дрогобицької області Львівщина займала друге
місце в республіці за кількістю громад (24) та діючих священиків
(7). Високу активність виявляла РКЦ і на Хмельниччині, Вінниччині, Житомирщині та Тернопільщині115.
Тож не дивно, що серед пріоритетних напрямів роботи з
культом К. Полонник визначав подальше скорочення громад і
священнослужителів. “Практика доводить, – говорилося в звіті, –
що громади, які не мають постійних ксьондзів, легше піддаються
нашому впливу, знижують свою активність, марніють і поступово
розпадаються, оскільки не мають припливу молоді й складаються,
головним чином, з віруючих старших поколінь.
І навпаки, громада, що має постійного ксьондза, заподіює нам
більше турбот, ніж інші. Ось чому стиснення, скорочення інституту ксьондзів має стати для нас головним завданням у боротьбі
проти католицької церкви в Україні”. А далі керівник республіканського апарату РСРК наводив перелік заходів, що вживалися для
досягнення поставленої мети:
1. Померлих ксьондзів не дозволялося замінювати новими.
2. Зняті з реєстрації священики, як правило, не відновлювалися.
3. З метою зниження активності ксьондзів обласним
уповноваженим рекомендовано реєструвати їх лише по одній
громаді. Виїзди в інші дозволялися лише за наявності неодноразових прохань віруючих, не частіше одного разу в 3–4 місяці
на 2–3 дні116.
115
116

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5205. – Арк. 68, 350, 351.
Там само. – Арк. 83–84.
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Про необхідність застосування подібних методів ішлося й на
нараді уповноважених Ради по Вінницькій, Житомирській,
Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій
областях, яка відбулася 21–22 листопада 1960 р. Заслухавши
доповідь К. Полонника про посилення контролю за діяльністю
католицького духовенства та релігійних громад, нарада, разом з
тим, наголосила на забезпеченні ефективності атеїстичної
пропаганди серед віруючих католиків, активного залучення до неї
засобів масової інформації, лекторів та громадського активу117.
Атеїстична пропаганда, як засвідчили подальші події, не мала
жодного успіху. Зорієнтована, як правило, на “роботу” з православієм та сектантством, система антирелігійних пропагандистських заходів не враховувала особливостей римо-католицького
культу в Україні й не давала бажаних наслідків. Кількість віруючих римо-католиків та їхня релігійна активність рік у рік зростали.
Водночас не було жодного факту розриву з релігією, офіційно
задекларованого в засобах масової інформації. Насильницька
атеїзація культу фактично унеможливлювалася й низкою
суб’єктивних обставин.
Традиційно високим рівнем релігійності, згуртованості навколо
костьолів, відданості своїм духовним наставникам відзначалася
паства РКЦ. Католицьке духовенство, що становило зовсім
нечисленну групу, маючи відповідну освіту й підготовку, користувалося значним авторитетом і впливом серед віруючих. Досить часто,
не обмежуючи коло своїх обов’язків суто пастирськими функціями,
ксьондзи ставали справжніми лідерами як парафіян, так і всіх
мешканців населеного пункту. Не випадково, що подібна закономірність була помічена й відповідальними особами апарату РСРК по
Україні: “Жоден контрольований нами культ не має таких вишколених і добре підготовлених служителів, як католицька церква. Всі
ксьондзи мають спеціальну освіту. Всі вправні оратори, вмілі
організатори. Досвід показує, що тільки та католицька громада згасає,
де ксьондз – рідкий гість або не буває зовсім”118.
117
118

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5205. – Арк. 354, 355.
Там само. – Спр. 5408. – Арк. 208.

190 Розділ II. ХРУЩОВСЬКА АНТИРЕЛІГІЙНА КАМПАНІЯ…

За відсутності єдиного керівного центру та правлячого
єпископа принципово важливим питанням життя й діяльності
римокатолицьких громад в Україні стало налагодження можливих
організаційних та духовних зв’язків зі Святим Престолом,
католиками інших країн. Ось чому курс на максимальну ізоляцію
їх від зовнішнього католицького світу й від процесів, що в ньому
відбувалися, витримувався чітко й послідовно. Втім, владі не вдалося
повною мірою реалізувати намічені плани. Як відомо, громади РКЦ
в Україні мали дві своєрідні гілки церковної орієнтації: угорську та
польську. Перші зосереджувалися виключно в Закарпатській області
й підтримували контакт з Будапештською курією. Громади польської
гілки та їхні ксьондзи налагоджували зв’язки з Варшавською. Канали
отримання інформації про рішення й постанови Ватикану були
найрізноманітніші: регулярні радіопередачі з Рима; католицькі газети
й журнали, що друкувалися в Польщі та Угорщині; приїзд з Польщі
родичів, друзів і знайомих; відвідування ксьондзами Польщі, де вони
мали зустрічі з місцевим духовенством та кардиналом Вишинським.
Змушене пристосовуватися до умов обмеження та жорсткої
регламентації релігійного життя, римо-католицьке духовенство в
Україні, ймовірно, не без прямих вказівок Ватикану, вдавалося до
певних відхилень від канонічних правил і нововведень у
богослужіння. Так, майже наполовину було скорочено літургію й
проводилася вона, залежно від місцевих умов, не лише під час
вранішньої, але й вечірньої служб; було спрощено певні релігійні
обряди (освячення пасхи, колодязів, житлових будинків), а в разі
відсутності служителя культу чи встановлених владою обмежень
віруючим рекомендувалося самим здійснювати їх, користуючись
освяченою ксьондзами водою; надання права ксьондзам вінчати
осіб різного віровизнання, а під час виконання таких обрядів, як
сповідання, хрещення та вінчання, обслуговувати віруючих
їхньою розмовною мовою; приймання від вірних не лише
індивідуальної під час сповідування, але й колективної клятви
вірності Католицькій церкві.
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Усе це, за висновком кураторів релігійного життя в Україні,
свідчило про намагання Церкви пристосуватися до конкретних
умов і за всяку ціну не лише утримати, але й розширити свій вплив
на віруючих. Особливою стурбованістю станом римо-католицького культу просякнута доповідна записка К. Полонника
завідувачу відділом пропаганди та агітації ЦК КП України
Г. Шевелю від 22 грудня 1961 р. У ній містилися не лише конкретні
факти активізації дій католиків, аналіз недоліків у роботі органів
влади з їхнього обмеження, але й низка пропозицій, реалізація яких,
на переконання автора, “буде сприяти дальшому скороченню католицької сітки в Україні”. Серед них:
1. Поставити питання перед директивними органами Союзу
про закриття католицьких семінарій у Литовській РСР.
2. Схвалити лінію на подальше згортання інституту ксьондзів
на Україні, в першу чергу в Закарпатській області119.
Про активізацію дій римо-католицького культу в Україні,
запровадження значних нововведень у практику богослужінь,
виняткову роль духовенства в житті громад, масові відвідування
віруючими костьолів, відсутність конкретності і наступального
характеру науково-атеїстичної пропаганди доповідав уповноважений РСРК по Україні керівництву Ради, ЦК Компартії України та
Раді Міністрів республіки 15 травня 1962 р. Зважаючи на складність і невідкладність вирішення окреслених проблем, К. Полонник пропонував найближчим часом скликати нараду з питань
діяльності Католицької церкви з метою обміну досвідом роботи та
вироблення конкретних пропозицій, “спрямованих на зниження
активності католицького духовенства та звуження сфери його
впливу, на подальше успішне підсікання позицій католицизму в
нашій країні”120.
З увагою поставившися до змісту доповідної записки та
висловлених у ній пропозицій, що мали бути обговорені на нараді
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5408. – Арк. 209–210.
Сергійчук В. Депортація поляків з України. Невідомі документи про
насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР в
Польщу в 1944 – 1946 роках. Київ: Українська Видавнича Спілка, 1999. С. 171–177.
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уповноважених з питань діяльності католицького культу, РСРК в
особі її голови А. Пузіна, водночас, застерігала своїх відповідальних працівників в Україні від поспішних дій та непродуманих
рішень: “… Рада зазначає, що пропозиції, які стосуються питань
внутрішньоцерковної діяльності, викликають сумнів в їхній
правильності й доцільності. З цих питань бажана усна розмова”121.
Обережність і зваженість керівництва головного державного
відомства в роботі з культами за умов широкомасштабної антирелігійної кампанії можна пояснити в цьому випадку лише однією
обставиною – певною нормалізацією стосунків Москви з
Ватиканом на початку 1960-х рр.
Розуміння важливості ведення діалогу між Святим Престолом
і Москвою, між Святим Престолом і Московською патріархією
визріло надто пізно, а саме тоді, коли в 1958 р. кардинал Ронкаллі
став Папою Іоанном XXIII. Його заклик до миру від 10 вересня
1961 р., звернений до глав усіх держав світу, викликав позитивну
реакцію М. Хрущова: “Глава Католицької Церкви, очевидно, зважає на настрої мільйонів католиків в усіх частинах земної кулі,
стурбованих військовими приготуваннями імперіалістів. Іоанн
XXIII віддає данину розсудливості, коли він застерігає уряди від
загальної катастрофи й закликає їх усвідомити величезну
відповідальність, яку вони несуть перед історією”122. Подібні
вияви поваги з боку радянського керівництва на адресу Іоанна
XXIII не були поодинокими. Загалом, його діяльність оцінювалася
як значний внесок у справу творення миру на землі та сприятливу
можливість для налагодження міждержавних та міжцерковних
стосунків.
Радикальні зміни в ставленні радянського керівництва до
Папи Римського пояснювались і погіршенням економічної та
внутрішньополітичної ситуації в країні, нагальною потребою
отримання довгострокових кредитів від західних країн. Як справедливо зауважує М. Шкаровський, саме Папа Римський мав відіграти
роль сполучної ланки з державними діячами країн Заходу –
121
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ревними прихильниками католицизму, своєрідного гаранта
серйозності намірів керівництва СРСР123. Радянські дипломати й
спецслужби стали активно наводити мости для контактів з
Ватиканом, який відповів позитивною реакцією. Під час переговорів
у Кремлі М. Хрущова з папським місіонером Н. Казенсом 13 грудня
1962 р. досягнуто домовленості про встановлення неофіційних міждержавних стосунків. На початку 1963 р. Іоанн ХХІІІ дав аудієнцію в
Римі зятю М. Хрущова О. Аджубею. Майже всю першу половину
1963 р. відбувалося листування лідера КПРС з Папою Римським.
У цілому радянське керівництво могло бути задоволене
результатами першої сесії собору 11 жовтня – 8 грудня 1962 р.
Попри те, що частина єпископів наполягала на включенні в тексти
послання із закликами до миру положень про переслідування
релігії й віруючих у соціалістичних країнах, керівництво
Ватикану, як відзначалося в інформації РСРК, “виконало свої обіцянки й не допустило якихось серйозних антирадянських виступів
як на самому соборі, так і в італійській пресі <…> Головним
підсумком першої сесії Другого Ватиканського собору є поразка
найбільш реакційної групи католицьких діячів, прихильники якої
займають крайньо ворожу позицію щодо СРСР та інших країн
соціалістичного табору”124.
Ситуація змінилася в другій половині 1963 р. зі смертю 4
червня Іоанна ХХІІІ. Незважаючи на поступовий відхід нового
глави Ватикану Павла VI від курсу свого попередника, радянське
керівництво покладало на нього певні надії й висловлювало готовність підтримати будь-які мирні кроки понтифіка. У ході переговорів з митрополитом Никодимом у Римі 15 вересня 1963 р.
Папа Римський запевнив у продовженні курсу Іоанна ХХІІІ,
забезпеченні відповідної атмосфери другої сесії Ватиканського
собору (29 вересня – 4 грудня 1963 р.), висловив вдячність уряду
СРСР за звільнення греко-католицького митрополита Йосифа
(Сліпого) й дозвіл виїхати йому за межі країни.
Шкаровский М. В. Русская православная церковь в 1958–1964 годах.
Вопросы истории. 1999. № 2. С. 53.
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Проте підсумки сесії були критично сприйняті керівництвом
СРСР. Так, про антикомуністичні виступи на соборі повідомлялось у
доповідній записці секретарям ЦК КПРС Л. Ільїчову і Б. Пономарьову та пропонувалося розгорнути гостру й принципову критику
ідеології та політики Ватикану в засобах масової інформації. У
довідці заступника голови КДБ С. Банникова про Вселенський
католицький собор наголошувалося, що Ватикан узяв курс на
зближення з протестантами та іншими церквами для створення
єдиного фронту дій проти соціалістичних країн і комуністичного
руху125. Згадані події поклали край контактам з Ватиканом щодо
нормалізації відносин. Жодна зі сторін не виявляла ініціативи
їхнього продовження.
Слід зазначити, що за будь-яких обставин, зважаючи на ряд
істотних нерозв’язаних протиріч, вони не мали особливих
перспектив. Так, спроби Іоанна ХХІІІ домогтися “модусу вівенді”
для католиків керованих комуністами країн не були безумовними.
Однією з головних умов залишалася неможливість “ідеологічного
співіснування” з атеїстичними режимами. Зі згаданих причин не
підлягали перегляду й застарілі стереотипи ідеологічних конструкцій радянського тоталітаризму.
У численних партійних та урядових документах закритого
характеру Ватикан і Католицька церква і далі сприймалися як розсадники антикомунізму, а їхні ідеологічні диверсії проти соціалістичних
країн і політики комуністичних партій заслуговували на всілякий
осуд й упереджувальні контрпропагандистські заходи.
Не випадково саме такий підхід переважав під час вироблення
рішень Всесоюзної наради уповноважених РСРК, яка відбулася в
Москві в січні 1963 р. і була присвячена питанням політики Ватикану,
цілям Другого Ватиканського собору. Виступаючи на нараді з
доповіддю, голова Ради А. Пузін, зокрема, наголошував: “Ватикан
намагається створити єдиний фронт усіх релігійних напрямів, що
сповідують християнство, для спільної боротьби з атеїзмом і
125 Шкаровский М. В. Русская православная церковь в 1958–1964 годах.
С. 54, 55.
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поширенням комуністичної ідеології, для боротьби з соціалістичними державами. Для цього він готовий укласти союз навіть з
ісламом, юдаїзмом й іншими нехристиянськими церквами. І було
б помилкою з нашого боку недооцінювати загрозу дій Ватикану в
цьому напрямі. В усіх церквах мають місце сили, що співчувають
ідеї Ватикану про створення єдиного фронту церков у боротьбі
проти комунізму”126. Ставилося завдання істотно посилити
контроль за діяльністю громад Католицької церкви в країні,
рішуче запобігти антирадянським націоналістичним настроям
служителів культу, домогтися їхньої відмови від політичних
прагнень, що нав’язувалися Ватиканом.
Як і в попередні роки, в Україні активно скорочувався
інститут священнослужителів Католицької церкви. За висновками
директивних органів, переважну більшість з них було знято з
реєстрації за грубі порушення законодавства про релігійні культи.
Серед позбавлених права богослужіння виявилися “найбільш
фанатичні виконавці волі Ватикану” С. Кашуба, Р. Янковський,
Керницький, Я. Павіланіс та ін.
Зняття з реєстрації настоятелів костьолів, як відомо, здійснювалося за рішенням РСРК на підставі подання обласних
уповноважених, що містили перелік допущених “порушень”
чинного законодавства. Так, у висновку уповноваженого по
Станіславській області І. Рубана про зняття з реєстрації ксьондза
громади римо-католиків м. Станіслава Я. Павіланіса йшлося про
систематичний зв'язок останнього з колишніми уніатськими священиками, “особливо з затятим уніатом Ігнатієм Солтисом”, якого
органами радянської влади за антирадянські дії притягнуто до
судової відповідальності, надання ксьондзом матеріальної допомоги
уніатам, “перетворення костьолу на нелегальний центр недобитих
залишків уніатських мракобісів”. Інкримінувалося ксьондзу
Я. Павіланісу і його активна участь в організації на території
області
“середнянського
чуда”
–
святого
джерела,
126

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5488. – Арк. 218–219, 230.
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несанкціонований збір коштів на ремонт костьолу за його межами,
підготовку дітей до першого причастя тощо127.
За подібними звинуваченнями було відлучено від виконання
священицьких обов’язків більшість римо-католицького духовенства, наявність якого на 1 січня 1964 р., порівняно з тим самим
періодом 1959 р., скоротилася на 13 чоловік і становила 45 осіб128.
Зважаючи на неоднорідність духовенства за національною
ознакою (на листопад 1962 р. серед ксьондзів налічувалося
18 поляків, 18 угорців, 6 словаків, 2 литовці, 1 німець і 1 українець)
та використання ними різних мов у богослужбовій практиці, влада
практикувала переведення їх з одних регіонів в інші, що породжувало невдоволення віруючих рівнем відправ. Розглядаючи це як
метод зниження активності останніх, посадові особи апарату
уповноваженого РСРК по Україні свідомо наполягали на “розвантаженні” Закарпатської області від ксьондзів-угорців і направленні
їх у парафії інших областей, де обслуговування віруючих
здійснювалося польською мовою129.
Наприкінці 1950 – у першій половині 1960-х рр. продовжувала
неухильно скорочуватися в Україні мережа зареєстрованих римокатолицьких громад. Якщо на початок 1959 р. функціонувало 167
парафій, то на 1 січня 1966 р. залишилося лише 101 об’єднання (у
Закарпатській області – 41 громада, Вінницькій – 15, Львівській –
13, Хмельницькій – 11, Житомирській – 8, Тернопільській та
Чернівецькій – по 6). Одна католицька громада діяла у м. Одесі130.
Таким чином, на середину 1960-х рр. дислокацію римо-католицьких громад було локалізовано в межах Західного та Подільського
регіонів України.
Зняття з реєстрації римо-католицьких громад, що здійснювалося адміністративним шляхом, супроводжувалося вилученням
з користування віруючими культових приміщень, які переважно
127 Державний архів Івано-Франківської області (далі – ДАІФО). – Ф. 388. –
Оп. 2. – Спр. 54. – Арк. 132, 133.
128 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5408. – Арк. 206; спр. 5908. –
Арк. 69.
129 Там само. – Спр. 5488. – Арк. 237, 29, 30.
130 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 4. – Спр. 368. – Арк. 5.
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використовувалися не за призначенням чи взагалі залишалися
порожніми. Як відомо, масове вивільнення костьольних споруд
було пов’язане з виїздом польського населення до Польщі у 1944
– 1946 рр. Так, із 143 діючих у січні 1941 р. костьолів Львівської
області на 1 вересня 1946 р. 14 було зруйновано під час воєнних
дій, 122 (у тому числі 34 у Львові) – закрито, а 7 віруючі і далі
використовували для релігійних потреб. Лише 9 із закритих
приміщень, що мали історичну, архітектурну й художню цінність,
планувалося зберегти як музей чи заповідник. Усі ж інші, за рішенням
місцевих органів влади, мали бути передані для використання під
культурно-освітні та господарські потреби з правом їхнього
переобладнання. Подібна картина спостерігалася й у Станіславській
області, де на січень 1947 р. лише 3 костьоли перебували у користуванні релігійних громад, 8 використовувались як складські
приміщення, а 120 залишалися порожніми131.
Певну роботу з упорядкування обліку архітектурних пам’яток
було проведено в республіці згідно з постановами Ради Міністрів
СРСР від 14 жовтня 1948 р. № 3898 і Ради Міністрів УРСР від 30
грудня 1948 р. № 3076 “Про заходи щодо покращення охорони
пам’ятників культури”, якими Управління в справах архітектури
при Раді Міністрів УРСР та його органи на місцях зобов’язувалися
провести облік і фіксацію пам’ятників архітектури, що підлягали
внесенню до державного реєстру.
За період 1944–1951 рр. Управлінням у справах архітектури в
цілому по республіці було взято на облік 2 276 пам’ятників
архітектури, з них в семи західних областях – 998, у тому числі 173
костьоли (Львівська область – 82, Тернопільська – 38, Дрогобицька –
20, Рівненська – 19, Станіславська – 9, Волинська – 3, Чернівецька
– 2)132. Проте навіть за цих обставин справа використання
вивільнених культових приміщень, у тому числі пам’ятників
ДАЛО. – Ф. 1332. – Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 78, 80; ДАІФО. – Ф. 388. – Оп.
2. – Спр. 64. – Арк. 7.
132 Сергійчук В. Депортація поляків з України. Невідомі документи про
насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР
в Польщу в 1944–1946 роках. С. 85, 86.
131
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архітектури,
тривалий
час
залишалася
абсолютно
неконтрольованою навіть на обласному рівні, що дозволяло
місцевій владі вирішувати її на власний розсуд, пристосовуючи
костьоли для найрізноманітніших потреб. Так, у м. Львові в
костьолах Св. Бригіди і монастиря місіонерів було розташовано
в’язницю. В Тернопільській області під зерносховища облаштовано костьоли парафіяльний (ХVІІ ст.) і базиліанців (ХVІІІ ст.) у
Бучачі, бернардинів (1610 р.) у Гусятині, парафіяльний (ХVІІІ ст.)
у Золотому Потоці, Копичинецький (1645 р.), кляштор базиліанців
(ХVІІІ ст.) у Кременці, Микулинецький (ХVІІІ ст.), Теребовлянський (ХVІ ст.) та ін. Подібним чином використовувалися владою
й Троїцький костьол (ХVІІІ ст.) у Берестечку, храми у Лукові (ХVІ
ст.) та Любешеві (1684 р.) Волинської області133.
Результатом подібного господарювання стало запустіння та
руйнація десятків культових споруд, більшість з яких відзначалися
історичною та художньою цінністю. Висловлюючи гнів і обурення
віруючих з приводу подібних фактів атеїстичного вандалізму, колишній католицький священик з Тернопільщини у листі на адресу
Л. Брежнєва в червні 1964 р. повідомляв: “Розгнуздані працівники
атеїстичних органів на очах всієї громадськості здійснюють масові
погроми сільських храмів, а колишні польські костьоли перетворюють на мерзоту запустіння, будуючи стайні, свиноферми, склади,
бази і в деяких костьолах організували клуби”134. Даремно вимагав
священик негайного розгляду наведених фактів робочими органами
Верховної Ради СРСР. Нищення культових споруд відповідало
запитам режиму в його прагненні якнайшвидшої тотальної атеїзації
суспільства. Навпаки, прояв бодай найменшої уваги до їхнього
збереження викликав протест з боку запопадливих чиновників. Не
було задоволено жодної заяви віруючих щодо ремонту костьольних
приміщень за власний рахунок. Самочинні ж збори пожертв на
вказані цілі, як правило, завершувалися зняттям з реєстрації
настоятеля, активу, а то й самої громади.
133 Сергійчук В. Депортація поляків з України. Невідомі документи про
насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР
в Польщу в 1944–1946 роках. С. 33.
134 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 303. – Арк. 150.
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Чи не єдиний факт відбудови пам’ятника архітектури, зруйнованого під час війни кафедрального костьолу ХVІІІ ст. роботи відомого
на той час архітектора Яна де Вітта з живописними полотнами майстра
польського монументального живопису С. Строїнського мав місце в
Тернополі. Уповноважений РСРК по Україні К. Полонник відреагував
негайно. У листі на ім’я секретаря ЦК КП України А. Скаби від 30
грудня 1959 р. він наполягав на позбавленні відбудованих споруд
костьольного комплексу релігійних ознак, зобов’язавши Міністерство
культури України протягом 1960 р. обладнати в костьолі планетарій чи
кінотеатр, а у Воздвиженській церкві – бібліотеку-читальню або
якийсь інший культосвітній заклад. “Нам здається, – продовжував
К. Полонник, – у визначенні історичної чи архітектурної цінності того
чи іншого зруйнованого війною чи часом костьолу або православного
храму й потреби його відбудови слід виходити також і з політичної
доцільності, а не тільки з того, скільки сторіч він нараховує. Отож слід
було б авторитетній комісії переглянути списки намічених до
реставрації культових будинків, про їхнє віднесення до архітектурних
та історичних пам’ятників”135.
Пропозиції щодо коригування державного реєстру пам’ятників архітектури надходили не вперше. Ще в травні 1952 р. голова
Президії Верховної Ради УРСР М. Гречуха в листі до секретаря ЦК
КП(б) України Л. Мельникова висловлював думку про необхідність зняття з обліку пам’яток культури частини споруд римокатолицького культу Станіславської та деяких західних областей
як “нікому не потрібний мотлох”, що перебував у зруйнованому
чи напівзруйнованому стані й вимагав великих державних коштів
для догляду та утримання136.
Подібні наміри високих посадових осіб не були випадковими.
Вони відображали загальне нігілістичне ставлення влади, піднесене до рангу державної політики, щодо історико-культурної
спадщини взагалі й насамперед до пам’яток культового
135 Сергійчук В. Депортація поляків з України. Невідомі документи про
насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР
в Польщу в 1944 – 1946 роках. С. 147, 148.
136 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 303. – Арк. 150.
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походження. Достатньо пригадати лише відому промову
М. Хрущова на січневому (1961 р.) Пленумі ЦК КПРС, в якій будьякі витрати на реставраційні роботи оголошувалися марнотратством і розбазарюванням народних коштів137. Така заява з боку
партійного лідера та голови союзного уряду не могла не викликати
ланцюгової реакції на місцях.
Уже 2 березня 1961 р. Держбуд УРСР утворив спеціальну
комісію, що мала внести відповідні пропозиції до списку пам’ятників архітектури, що перебували на державному обліку. Як
наслідок, 14 травня 1961 р. Рада Міністрів республіки виключила
зі списку пам’ятників 364 об’єкти, а через півроку на розгляд уряду
були подані нові пропозиції про вилучення з державного реєстру
ще 137 пам’ятників.
Переглядаючи їхній перелік, важко повірити в те, що не мали
цінності понад 70 архітектурних пам’ятників ХV–ХVІІІ ст. і серед
них – монастир Бригідок у Луцьку (1624 р.), костьол в с. Костіїв
Нестерівського району Львівської області (1480 р.), костьол
Лаврентія в с. Тайкури Рівненської області (1710 р.), костьол в с.
Зіньків Віньковецького району Хмельницької області (1450 р.) та
багато інших. Робота з коригування списку пам’ятників тривала й
у наступні роки. Протягом 1962–1963 рр. з нього було вилучено
ще 241 об’єкт. Таким чином, на початок 1960-х рр. з державного
обліку було знято понад 740 пам’ятників архітектури. В державному реєстрі залишилось 1344 споруди, у тому числі 586 цивільного
та 758 культового призначення. Важливо відзначити те, що Рада
Міністрів УРСР, погодившися з виключенням об’єктів зі списку
пам’ятників, водночас дозволила органам виконавчої влади на
місцях вирішувати питання про дальше використання,
переобладнання або знесення споруд, знятих з реєстрації як
пам’ятники архітектури138.
137 Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского
Союза, 10–18 января 1961 года. Стенографический отчет. Москва, 1961. С. 601.
138 Войналович В. А., Данилюк Ю. З. Досвід і проблеми охорони
пам’ятників історії та культури в 60–80-х роках. Охорона, використання та
пропаганда пам’яток історії та культури в Українській РСР. (Збірник методичних
матеріалів у шести частинах). Частина четверта. Київ, 1989. С. 6, 7, 8.
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Усього ж в Україні на початок січня 1965 р., за даними РСРК при
Раді Міністрів республіки, нараховувалося закритими 701 типова
культова споруда, з яких 543 становили костьоли. З них під культурноосвітні заклади використовувалося лише 35, не використовувалося –
48, а 460 було пристосовано для господарських потреб, переважно
під складські й торговельні приміщення139.
Зняття з реєстрації римо-католицьких громад та духовенства,
вилучення з їхнього користування костьольних приміщень, втручання
у внутрішньоцерковні справи, істотно звужуючи можливості
релігійної практики, разом з тим, не призводили до зниження
активності віруючих, як на це сподівалися владні структури.
Більшість парафій, позбавлених духовних наставників і права на своє
офіційне існування, і надалі діяли нелегально, відшукуючи всілякі
можливості реалізації релігійних потреб віруючих. Не випадково, що
вперше за повоєнні роки офіційна статистика визнала подібний факт,
відобразивши на січень 1965 р. як діючі 15 католицьких об’єднань,
раніше знятих з реєстрації. Істотне пожвавлення діяльності римокатолицьких громад і духовенства Вінницької, Закарпатської,
Львівської, Житомирської, Тернопільської та Чернівецької областей
відбувалося під впливом рішень Другого Вселенського собору
Католицької церкви, що поширювалися різними каналами серед
духовенства й віруючих-католиків України. Активізація їхніх дій
стала, безумовно, своєрідною відповіддю на постійні намагання
режиму ліквідації римо-католицького культу в Україні.
Незважаючи на всілякі обмеження діяльності культу, надто
високим залишалося відвідування віруючими костьолів і каплиць,
здійснення ними релігійних обрядів. Так, кафедральний костьол у
Львові в недільні дні на початку 1960-х рр. відвідувало до 1200
осіб, а в релігійні свята – до 1700. Костьоли в Тернопільській
області у звичайні недільні дні – до 500–550 осіб, у престольні
свята – близько 2 тисяч140.
ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 2. – Спр. 449. – Арк. 1.
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5448. – Арк. 251; ЦДАВО
України. – Ф. 4648. – Оп. 2. – Спр. 323. – Арк. 11.
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Костьоли більшості громад завжди були заповнені віруючими, а серед присутніх на богослужіннях – багато молоді та дітей
шкільного віку. Серед постійних відвідувачів костьолів налічувалося чимало робітників, службовців, інтелігенції. Надто сильною
залишалася потреба віруючих у зверненні за послугами
духовенства, що підтверджувалося рівнем релігійної обрядовості.
У Львівському кафедральному костьолі в 1962 р. сповідалося 5500
осіб, прийняли причастя – 10200141.
Отже, римо-католицькі згромадження Галичини, як і України в
цілому, в другій половині 1950 – першій половині 1960-х рр. були
пріоритетним об’єктом державної політики, без будь-яких застережень спрямованої на нищення релігійно-церковних інституцій.
Антикатолицька спрямованість релігійної політики режиму
підсилювалася напруженими стосунками Москви і Ватикану, які
мали відверто конфронтаційний характер. Певна нормалізація їх у
1962–1963 рр. істотно не вплинула на зміну в ставленні влади до
римо-католицьких парафій. В арсеналі засобів нищення культу
широко застосовувалися потужний адміністративний тиск, поєднаний
з терором, густо насичені дезінформацією пропагандистські кампанії,
які призводили, зрештою, до звуження мережі релігійних громад,
скорочення інституту духовенства, жорсткої регламентації
внутрішньоцерковного життя, руйнації його національних основ
та етнічних ознак.
***
Зміст державної політики щодо юдейських громад у період
1953–1958 рр. багато в чому визначався процесами хрущовської
“відлиги”, які породили в українських євреїв чергові надії на
репатріацію. За станом на осінь 1956 р. значно збільшилася кількість
заяв на виїзд до Ізраїлю: якщо у 1951 р. офіційні інстанції отримали
лише 1 заяву, то у 1955 р. – 315, а за 9 місяців 1956 р. – 1260. На 616
з 774 заяв, розглянутих у 1956 р., влада дала негативну відповідь.
Всіляка протидія еміграції, як і раніше, розглядалася вищим
політичним керівництвом як важливе і невідкладне завдання.
141
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Нехтуючи нормами міжнародного права, радянський режим
акцентував увагу не стільки на демографічних й економічних
аспектах еміграції, скільки на ідеологічних. Тож не дивно, що виїзд з
країни, яка уособлювала за тогочасними догматами “торжество
соціалістичної демократії”, де “найбільш повно та справедливо
розв’язано національне питання”, сприймався не інакше, як зрада
Батьківщині, наслідком диверсій світового імперіалізму й сіонізму.
Попри згадане, між 1952–1960 рр. зі СРСР в Ізраїль прибуло 13743
репатріанти, з яких близько 4–5 тисяч були вихідцями з України142.
Одним з основних напрямів репатріації за цей період знову
став “польський канал”. Унаслідок відповідних домовленостей
між урядами СРСР і Польщі колишні польські громадяни, що з
різних причин залишилися на території СРСР після Другої світової
війни, отримали право на репатріацію до Польщі. Із 250 тис. осіб,
що репатріювалися з СРСР у 1956 – 1959 рр., близько 20 тисяч
становили євреї. Скористалися з “польського каналу” і значні групи
євреїв з республік Прибалтики та інших частин СРСР, придбавши
“відповідні” документи про колишнє польське підданство. Не
зважаючи на постійні відмови, українські євреї вдавалися до
активних спроб еміграції й у 1960-ті рр. Особливо настійливими в
своїх прагненнях були релігійні сім’ї із Західного регіону України.
Всього ж за період 1961–1969 рр. із СРСР в Ізраїль репатріювалося
6646 осіб (із України – близько 2–3 тисяч)143.
Одночасно з посиленням еміграційних настроїв єврейського населення спостерігався й процес активізації діяльності юдейських громад.
Він виявився як у збільшенні кількості учасників молитовних зібрань,
прибутків синагог, розширенні сітки нелегально діючих релігійних
груп, так і в зростаючій кількості заяв з вимогою повернення культових
приміщень. Так, на кінець 1955 р. групи віруючих юдейського
віровизнання 18 міст України домагалися відкриття синагог, раніше
вилучених з їхнього користування.
Зисельс И. Некоторые аспекты миграции евреев Украины. Десять років
єврейського національного відродження в пострадянських країнах: досвід,
проблеми, перспективи. Зб. наук. праць. Матеріали конференції, 28–30 серпня
2000 р. Київ, 2001.С. 69.
143 Там само. С. 70.
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Спробою хоча б частково зняти напругу в середовищі віруючих євреїв, послабити неконтрольоване релігійне підпілля можна
пояснити позицію РСРК, викладену у листі її голови І. Полянського на адресу уповноваженого РСРК по Україні П. Вільхового
від 20 березня 1956 р.: “Належить конкретно вивчити справедливість кожного клопотання й повідомити думку свою та місцевих
органів, оскільки не виключено, що Рада зі свого боку поставить
питання перед РМ СРСР про доцільність відкриття синагог у тих
містах, де це викликається справжньою необхідністю. Одночасно
з цим, Рада повідомляє, що у тих випадках, коли необхідно
провести реєстрацію у встановленому постановами РМ СРСР
порядку тих релігійних громад юдейського віровизнання, які на
17.02.1955 р. мали молитовні приміщення і є сталими релігійними
об’єднаннями, то не слід обласним уповноваженим Ради штучно
затримувати таку реєстрацію”144. Проте, як свідчить статистика,
пропозиції Москви не знайшли відповідної підтримки владних
структур в Україні. За 1953–1958 рр. державні реєстраційні посвідчення отримали лише три громади в Закарпатській і Черкаській
областях та відновило свою діяльність без повернення колишньої
синагоги об’єднання м. Вінниці. Отже, мережа громад культу за
цей період майже не змінилася й становила на 1 січня 1959 р.
41 об’єднання, два з яких діяло на теренах Галичини – у містах
Львові та Дрогобичі145.
Водночас істотні перешкоди в діяльності громад юдейського
культу, функціонуванні синагог, спроби поставити їх під жорсткий
контроль партійних та радянських органів, зрештою, відверті
заборони в легальному існуванні релігійних інституцій породжували підпільні форми віросповідної практики. Однією з найпоширеніших з них стали міньяни – незареєстровані релігійні
об’єднання, які, окрім задоволення духовних запитів громадян,
займалися багатогранною культурницькою роботою. Збираючися
на приватних квартирах і в будинках, подібні об’єднання
налічували до 60 чоловік і, зважаючи на напівлегальний характер
144
145
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діяльності та складність контролю за ними, не визнавалися
державними органами. Керівників та власників будинків постійно
переслідували, обкладали значними податками і навіть піддавали
адміністративному виселенню в інші населені пункти. У приміщеннях
міньянів, на квартирах служителів культу влаштовувалися регулярні
обшуки з метою виявлення релігійної літератури та культового майна.
Проте застосування жорстких адміністративних заходів не
давало бажаних наслідків. Подібне змушений був визнати в
інформації своєму московському керівництву в березні 1953 р.
уповноважений РСРК по Україні П. Вільховий: “Боротьба з єврейськими незареєстрованими групами “міньянами” адміністративним чином (податки, штрафи і т. п. із залученням органів міліції),
як показав досвід, реальних результатів не дає, а навпаки, в
окремих випадках посилює релігійний фанатизм і породжує
нездорові політичні настрої в деяких віруючих”146.
Намагаючися надати політичного забарвлення діяльності
міньянів, головною метою яких начебто було не задоволення
релігійних потреб віруючих, а культивування націоналістичних
почуттів, ідей “винятковості” і “богообраності” єврейського народу, “шкідливих концепцій сіонізму”, влада вдавалася до фабрикації гучних кримінальних справ. Типовою з них стала справа
“антирадянської групи єврейських клерикалів” м. Вінниці в
березні 1953 р., за якою проходило близько 200 чоловік, 16 з них –
члени “двадцятки”, виконавчого органу, ревізійної комісії й
релігійного активу синагоги, що раніше діяла в місті.
Заарештованим органами держбезпеки служителям культу й
віруючим інкримінувалося відвідування ними впродовж 1948–
1953 рр. “нелегальних зборів – міньянів, де, прикриваючися
відправленням релігійних обрядів разом з іншими своїми
однодумцями, проводили антирадянську роботу, спрямовану на
обробку єврейського населення в антирадянському націоналістичному дусі”147.
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 3531. – Арк. 57.
Винокурова Ф. Иудейские религиозные общины в условиях
антирелигиозной политики в CССР (II половина 40–50 гг.) (Обзор архивных
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Символами потрощеної та знівеченої національної гідності
залишалися єврейські кладовища. Їхнє обстеження, проведене в
1945–1946 рр., виявило жахливу картину. Так, площа Старого
єврейського кладовища в м. Києві була розподілена міськкомунгоспом під городи для своїх працівників, для чого всі пам’ятники
та надмогильні плити було знято й скидано поруч. У Ніжині,
Прилуках, Чернігові, Полтаві, Кременчуці вони використовувалися під пасовища. Рішенням міськради Львова в червні 1947 р.
зруйноване єврейське кладовище відводилося для організації на
його території міського ринку. А Бабин Яр, що увійшов в історію
фашистських злочинів в Україні, в деяких місцях було
перетворено на піщаний кар’єр. Майже повсюдним явищем була
відсутність огорож та надмогильних плит, розкрадених і
використаних як будівельний матеріал148. Абсолютно ігноруючи
проблеми благоустрою єврейських кладовищ, місцеві органи
влади водночас всіляко стримували ініціативи юдейських громад
щодо приведення їх у належний стан та вшанування пам’яті
полеглих у роки війни, категорично забороняючи навіть найменший натяк на національне стосовно євреїв.
Не становили винятку в контексті згаданого й широко запроваджувані заходи нищення національної символіки, яка, за офіційним
визнанням, мала суто сіоністський характер. Всіляко ініціюючи
заборону артілям виготовляти пам’ятники та монументи із зображенням Маген-Давида (Щита Давида, стародавнього єврейського символу) та шестикутної зірки, їхнє зняття зі встановлених на могилах, а
також з кіотів, талесів та інших реліквій, що знаходилися в синагогах,
уповноважений РСРК по Україні П. Вільховий, поцікавившися
думкою з цього приводу партійного керівництва, у листі до ЦК КП
України від 13 березня 1953 р. писав: “Моя думка така: якщо до
источников: по документальным материалам госархива Винницкой области).
Десять років єврейського національного відродження в пострадянських країнах:
досвід, проблеми, перспективи. Зб. наук. праць. Матеріали конференції, 28–30
серпня 2000 р. Київ, 2001. С. 346.
148 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4555. – Арк. 62, 63; Культурне
життя в Україні. Західні землі. Документи і матеріали. Том 1 (1939–1953). Київ:
Наукова думка, 1995. С. 43, 414.
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створення держави Ізраїль подібні “емблеми” мали “релігійну”
символіку, то після створення держави Ізраїль – усе це має суто
сіоністський характер і необхідно з цим повести рішучу боротьбу”149.
Висновок цей є досить красномовним. Його неможливо
пояснювати лише як наслідок суб’єктивно спотвореного уявлення
ідеологічно заангажованого радянського керівника. Суть справи
ще й в тому, що найменші зміни політичного клімату на етнічній
батьківщині негайно позначалися на становищі націй та їхніх
об’єднань у межах СРСР.
Особливо драматичними наслідками для юдейських громад в
Україні, як і релігійних згромаджень інших культів, був позначений період кінця 1950 – першої половини 1960-х рр. У певному
розумінні 1958 р. виступав як рубіжний. Починаючи з 1959 р.
влада відкидає будь-які умовності і, за висловом П. Вільхового,
переходить до “підсікання юдаїзму”. Вже на кінець 1961 р.,
доповідаючи про результати виконання відповідних постанов,
уповноважений РСРК по Україні К. Полонник констатував “помітні зміни” в мережі зареєстрованих релігійних об’єднань: лише
впродовж 1959–1961 рр. в Україні “до організаційного розвалу”
доведено й знято з реєстрації 314 релігійних об’єднань, що майже
у 18 разів перевищувало відповідний показник 1956–1958 рр. Із 41
юдейської громади (на 1 січня 1959 р.) залишилося лише 14 на
початок 1963 р., які продовжували існувати до кінця 1980-х рр.
Релігійна мережа культу за вказані роки зменшилася на 59%, що
значно перевищувало цей показник по інших конфесіях. Як
свідчать архівні джерела, найбільше юдейських громад було
ліквідовано у Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Полтавській та Чернівецькій областях. Унаслідок широко розгорнутих
організаційних та пропагандистських антирелігійних заходів
помітно скоротилася й мережа незареєстрованих груп віруючих.
Якщо у 1957 р. їх налічувалося 149, то на 1 січня 1962 р.
залишилося лише 43150.
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 2741. – Арк. 105.
Там само. – Спр. 4263. – Арк. 14, 21, 38; спр. 5408. – Арк. 33; спр. 5488.
– Арк. 17.
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Політика державного атеїзму, поступове скорочення інституту служителів релігійних культів, позбавлення громад систематичного обслуговування, обмеження можливостей проповідницької
діяльності, жорстка регламентація внутрішньоцерковного життя
спрямовували релігійних діячів на шлях свідомих порушень
чинного законодавства. Внаслідок цього лише упродовж 1960
1961 рр. знято з реєстрації, відповідно, 179 і 270 служителів культу
та керівників релігійних громад. З 30 рабинів (на 1 січня 1957 р.)
залишилося 10 (на початок 1962 р.)151. Значно загострювала кадрову проблему культу й відсутність системи підготовки його
служителів. Єдиний діючий у країні єшибот – училище при
Московській синагозі, – як і духовні навчальні заклади інших
культів, постійно перебували під жорстким контролем. Таємні
директиви, спущені на місця, вимагали від уповноважених детальної інформації про бажаючих вступити до нього, запровадження
суворої фільтрації кандидатів з урахуванням їхнього минулого,
соціального походження, місця роботи та лояльності до влади152.
Наступ на інституціалізовану релігійність єврейського
населення здійснювався в найрізноманітніших і неприхованих
формах. Так, у Черкасах і Житомирі типові культові споруди стали
на заваді реалізації планів реконструкції міст, унаслідок чого за
рішенням органів місцевої влади вони були закриті. Під приводом
“систематичних порушень законодавства про релігійні культи”
було припинено функціонування єдиних на той час в області
синагог у Миколаєві, Херсоні та інших містах. Мотивуючи “відходом віруючих від релігії”, влада заборонила у 1960 р. діяльність
Ямпільської та Чернівецької синагог, де чисельність громад
становила до 700–750 чоловік, а в 1961 р. – і Жмеринської у
Вінницькій області.
За умов постійного нагляду контролюючих органів упродовж
багатьох років діяла Львівська громада віруючих євреїв, яка, за
оцінкою керівництва РСРК, “відрізнялася найбільш активною
151
152

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 4. – Спр. 5488. – Арк. 15; спр. 5408. – Арк. 30.
ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 4. – Спр. 211. – Арк. 24.
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діяльністю націоналістичного елементу”153. Особливий інтерес
виявлявся ними до зв’язків громади з сіоністськими і націоналістичними організаціями за кордоном, іншими синагогами країни
з метою її максимальної ізоляції від зовнішнього світу.
Саме такими мотивами керувалися функціонери РСРК,
відмовляючи голові й рабину громади в участі у засіданні
пленарної сесії Всесвітнього єврейського конгресу на запрошення
його президента Н. Гольдмана, яка відбулася в серпні 1959 р. у
Стокгольмі. За висновками експертів Ради, Конгрес, як одна з найбільших єврейських організацій, повністю поділяв цілі й завдання
всесвітнього сіоністського руху, його керівники намагалися
встановити тісні контакти з євреями СРСР, а отриману інформацію
використати для антирадянської пропаганди154. Особливі застереження щодо неприпустимості відвідування синагоги іноземними
делегаціями висловлював у лютому 1960 р. уповноважений РСРК
по Україні К. Полонник на адресу уповноваженого по Львівській
області М. Дриля: “Серйозно займіться Львівською синагогою.
Очевидно, нинішнє її керівництво, не дивлячися на пояснення, не
може (чи не хоче) виконувати наші рекомендації. Попередьте
керівництво, що коли в синагозі ще раз буде мати місце не те що
урочиста зустріч, а хоча б люб’язне ставлення до іноземців, у тому
числі й до співробітників ізраїльського посольства в Москві,
отримання від них якихось подарунків і сувенірів, – воно буде
знято з реєстрації. Якщо ж і після цього триватимуть підлесливість
перед іноземцями, буде поставлено питання про зняття з реєстрації
громади”155.
У контексті згаданого абсолютно логічним видається й
подальший розвиток подій. У березні 1962 р. у Львові відбувся
судовий процес над групою “спекулянтів-валютників”, у ході
якого начебто з’ясувалося, що “керівники юдейської громади в м.
Львові перетворили синагогу на чорну біржу, де зустрічалися й
проводили валютні операції як місцеві, так і прибулі з інших міст
ДАЛО. – Ф. 1332. – Оп. 1. – Спр. 20. – Арк. 1.
ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 4. – Спр. 261. – Арк. 31, 32, 33.
155 ДАЛО. – Ф. 1332. – Оп. 1. – Спр. 28. – Арк. 27.
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спекулянти”. До редакції газет “Львівська правда”, “Вільна
Україна”, “Ленінська молодь” та ін. надійшли листи трудящих, що
таврували керівників синагоги Л. Конторовича, А. Конторовича,
А. Сажникова, Л. Сіндерського та ін., котрих згодом було
засуджено до тривалих термінів позбавлення волі. Рішенням
Львівського облвиконкому юдейська релігійна громада, яка “під
виглядом виконання релігійних обрядів провадила в синагозі
антидержавні дії”, підлягала зняттю з реєстрації, а сама синагога,
що “використовувалася в інтересах і цілях, ворожих народу та
державі”, мала бути закрита156.
Доповідаючи 21 квітня 1962 р. своєму керівництву про розвиток “справи Львівської синагоги”, завідувач відділу пропаганди і
агітації ЦК КПУ Г. Шевель, зокрема, констатував, що
“... Львівський обком партії разом з органами КДБ провів ряд заходів
з компрометації активу юдейської громади серед віруючих. В
обласній газеті “Львівська правда” опубліковано серію статей, в
яких розвінчувалися шахрайські дії єврейських клерикалів, які
проводили в синагозі валютні операції та спекулятивні махінації й
отримували значні прибутки за рахунок віруючих”157.
Пізніше, уповноважений РСРК по Україні, поділяючи думки
свого політичного куратора, у доповідній записці від 13 листопада
1962 р. на ім’я секретаря ЦК Компартії України А. Скаби
пропонував поширити досвід партійних і радянських органів
Львівщини в інших областях республіки158. Завершальним
акордом акції стало рішення РСРК (жовтень 1962 р.), у констатуючій частині якого зазначалося: “Синагога перестала існувати як
релігійна установа й перетворилася, по суті, на притулок
пройдисвітів, які під прикриттям релігії займаються злочинними
діями. Внаслідок цього віруючі майже повністю перестали
відвідувати синагогу, виконавчі органи її розпались”159. Категоричність, відвертий цинізм та особлива фразеологічна “витонченість”
ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 2. – Спр. 370. – Арк. 39.
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5488. – Арк. 57.
158 Там само. – Арк. 231, 232.
159 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 2. – Спр. 370. – Арк. 39.
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авторів документа не потребує коментарів, оскільки закриття
Львівської
синагоги
стало
кульмінаційним
пунктом
пропагандистських акцій проти неї, які не припинялися зі середини 1940-х рр.
Кампанія переслідування юдейської релігії в Україні ставала
надбанням гласності, викликала осуд широких кіл світової громадськості. Особливого розголосу на Заході викликала поява книги
Т. Кичка “Іудаїзм без прикрас”. У зв’язку з цим міністр закордонних справ України Л. Паламарчук констатував факт посилення
“антирадянської наклепницької кампанії” щодо становища євреїв
у Радянському Союзі і, зокрема, в республіці160. Після відповідних
акцій за кордоном книгу було вилучено з обігу, але справжніх
причин протесту не було усунуто.
У першій половині 1960-х рр. питання про переслідування
юдейської віри в Радянському Союзі стало предметом обговорення на сесіях Генеральної Асамблеї ООН. Гнівний протест з приводу становища євреїв висловила й Американська єврейська
конференція, що відбулась у Вашингтоні 5–6 квітня 1964 p. Її
співорганізаторами виступили понад 20 громадських об’єднань,
серед них – Американський єврейський комітет, Американський
єврейський конгрес, Американська сіоністська рада, Центральна
конференція американських рабинів, Єврейський трудовий
комітет, Національна рада єврейських жінок, Рада синагог
Америки та ін. Близько 500 делегатів одноголосно ухвалили резолюцію, в якій, зокрема, зазначалося: “Хоча євреї формально
визнаються як національність і як релігійна група, радянська
єврейська громада позбавлена прав, які гарантуються іншим
національностям і більшим релігійним групам у СРСР. Процес
виснаження змушує радянських євреїв жити лише ослабленим
єврейським життям, а погрози руйнують їхній дух...
Синагоги закриваються, виготовлення та розповсюдження
маци та інших суттєвих релігійних предметів забороняється...
Одночасно в пресі та інших офіційних виданнях проводиться
160

ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 2. – Спр. 425. – Арк. 7.
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кампанія паплюження сучасного й минулого євреїв. Юдаїзм та
єврейська історія фальсифікуються. Антисемітські стереотипи
використовуються для зображення синагог як цілющого ґрунту
для економічних і соціальних злочинів”161.
Закликаючи відновити права євреїв та юдейських громад,
Американська конференція висувала перед радянським урядом
низку вимог:
– дозволити вільне функціонування синагог і приватних
молитовних зібрань, виготовлення й розповсюдження предметів
релігійного культу;
– усунути перепони в дотриманні національних традицій
юдейської релігії;
– надати віруючим юдеям право здійснювати паломництво до
святих місць в Україні;
– допустити видання та поширення в достатній кількості
релігійних текстів і літератури;
– дозволити організацію федерації синагог та санкціонувати її
зв’язки з відповідними зарубіжними організаціями;
– створити умови для підготовки служителів культу в
Московському єврейському навчальному закладі і навчання
рабинів у зарубіжних семінаріях162.
Матеріали Американської єврейської конференції було
долучено до протоколу засідання Конгресу США, на якому розглядалися її рішення, і через дипломатичні канали “для інформації та
можливого використання” згодом надіслано уряду України та Раді
Міністрів СРСР. Проте моральний бік справи затятих атеїстів в
особі державних керманичів не хвилював. Не вперше доводилося
нехтувати позицією та офіційними заявами міжнародних
організацій. Запал антирелігійної діяльності владних структур,
натхненних ідеєю близької атеїзації суспільства, не спадав щодо
юдейських релігійних громад і в наступні роки.

161
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ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 2. – Спр. 425. – Арк. 45, 46
Там само. – Арк. 47.
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***
Не зазнала кардинальних змін в означений період і політика
радянського режиму щодо пізніх протестантів, а головно – та її
складова, яка зорієнтовувалася на цілковиту ліквідацію окремих
релігійних напрямів, насамперед Свідків Єгови та адвентистів
сьомого дня.
Тотальне висилання Свідків Єгови із західних республік та
західних областей УРСР, вчинене режимом на початку 1950-х рр., як
виявилося, було неспроможним “покінчити” з діяльністю цієї
організації на території України. Понад те, доволі численні громади
Свідків Єгови, більшість членів яких становили депортовані вірні з
України, з’явилися в Сибірі, насамперед в Іркутській області,
Середній Азії, Казахстані. Відтворення відбулося за рахунок сімей
віруючих, а також, враховуючи надзвичайно інтенсивну місіонерську
активність Свідків, – за рахунок новонавернених.
Активізації та координації дій єговістського підпілля на
обширах країни сприяло звільнення у 1956 р. після відбуття
десятирічного ув’язнення одного з лідерів єговістського руху
П. Зятека, який знову перебрав виконання обов’язків “слуги
крайового комітету”. До його складу на той час входило “вісім
відповідальних братів”, чотири з яких представляли “східний
(сибірський) округ” (східні області СРСР), решта – “західний
округ”, до якого належала й Україна. Центр “крайового комітету”
упродовж 1957–1961 рр. знаходився на Заході України, де було і
місце постійного нелегального перебування П. Зятека. Його
неодноразові особисті поїздки до “східного округу” з центром в
Іркутській області мали на меті налагодження внутрішньої
комунікації єговістської спільноти, її організаційної єдності,
запобігання можливим розколам. Останні, інспіровані органами
КДБ з метою розколу й нейтралізації впливу на рядових віруючих
підпільних структур єговістської організації, стали її основною
загрозою. Значно ускладнили подібну ситуацію арешт П. Зятека
під час його чергової поїздки до Сибіру у січні 1961 р. та десятирічне ув’язнення в трудовому таборі Мордовії.
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Зрозуміло, що на фронті боротьби з “церковно-сектантським
підпіллям” методи спецслужб, активно долучених до неї режимом,
були, як і раніше, головним чинником досягнення бажаних цілей.
Інфільтрація “добровільними помічниками” (секретними співробітниками) релігійних структур, вербування агентів впливу
з-поміж релігійних лідерів і активу, створення опозиційних до
офіційного керівництва груп і течій широко застосовувалися до
всіх церков і конфесій, у тому числі й до організації Свідків Єгови.
Показовою у цьому сенсі може бути доповідна записка
начальника Львівського обласного управління КДБ В. Шевченка
секретареві Львівського обкому КП України В. Куцеволу від 9
червня 1964 р. У ній, зокрема, зазначалося: “Нами ведеться робота
для припинення ворожої діяльності єговістських ватажків, для
компрометації їх в очах одновірців, створення в їхньому
середовищі атмосфери недовіри з метою посилення розколу, що
існує в секті. Проведені органами КДБ заходи дозволили розколоти цю секту на два ворожі угруповання: одне з них об’єднує
послідовників ватажка єговістів Зятека, який тепер відбуває
покарання, а друге складається з прихильників так званої
“опозиції”. Ця обставина створила сприятливі передумови для
внесення ідейного розбрату в середовище пересічних учасників і
для подальшого розкладення організаційних єговістських ланок”.
Водночас, доповідна записка містила і факт визнання очевидної
протидії заходам КДБ з боку “найбільш реакційної частини єговістських ватажків”, які намагалися усіляко зміцнити організаційні
ланки підпільної релігійної спільноти163.
Тож не дивно, що єдиним методом бодай тимчасового упокорення єговістського підпілля залишалися репресивні заходи щодо
його керівників. Шість з семи лідерів “крайового комітету” Свідків
Єгови на теренах СРСР, діяльність яких була тою чи іншою мірою
пов’язана зі Західною Україною і, зокрема, Галичиною, пройшли
через більш або менш тривале ув’язнення: С. Бурак помер у
Історія релігії в Україні: у 10-ти т. / редколегія: А. Колодний (голова) та
ін. Пізній протестантизм в Україні. Т. 6 (п’ятидесятники, адвентисти, Свідки
Єгови) / за ред. П. Яроцького. Київ – Дрогобич, 2008. С. 542.
163
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Лук’янівській в’язниці в 1947 р. (?), М .Циба перебував у таборах
у 1946–1956 та 1960–1970 рр.; М. Дубовинський – у 1944–1950 та
в 1957–1967 рр.; П. Зятек – у 1945–1955 та 1961–1970 рр.;
І. Пашковський – 1947–1956 рр.; М. Дасевич – у 1944–1950 рр.164.
Щороку до кількох десятків Свідків Єгови йшли в табори за
відмову від військової служби. Поширеною практикою було
повторне ув’язнення віруючих, які вже відбули покарання – їх знов
призивали до збройних сил. До адміністративної відповідальності
притягувалися організатори нелегальних молитовних зібрань та
власники помешкань, де вони відбувалися.
Подібної тактики дотримувалися владні структури й щодо
адвентистського руху. Завдання нейтралізації впливу керівного
центру Церкви АСД – Всесоюзної ради АСД на місцеві громади,
максимальне звуження мережі офіційно діючих об’єднань та
боротьба з раніше знятими з реєстрації, але підпільно діючими
утвореннями залишалися, як і в попередні роки, пріоритетними і
на новому етапі.
Усунення ряду керівних діячів АСД від церковної діяльності
не завадило ВРАСД утримувати зв’язки з підпільно діючими
об’єднаннями, встановлювати контакти з проповідниками, які
повернулися з ув’язнення, залучати їх до активної місійної
діяльності з відродження й розширення релігійної мережі. Так, у
центральних і східних областях України відновленням структур
адвентистського руху займалися С. Кулижський, А. Васюков,
Д. Колбач, у Криму і Києві – П. Сільман, в Одесі – А. Лікаренко,
на Волині – О. Павлюк, на Галичині – С. Смик і М. Вовк165. Така
робота здійснювалася в умовах безупинних акцій зі зняття з
реєстрації легально функціонуючих громад, проповідників і
пресвітерів, кампаній з дискредитації адвентизму, організованих
органами держбезпеки за участі колишніх адвентистів, які
критикували внутрішні церковні відносини.
164 Иваненко С. О людях, никогда не расстающихся с Библией. Москва,
1999. С. 241–248.
165 Історія релігії в Україні: у 10-ти т. Пізній протестантизм в Україні. Т. 6
(п’ятидесятники, адвентисти, Свідки Єгови). С. 308.
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Подібні заходи мали свої відповідні наслідки. Режиму вдалося
розколоти керівні кадри адвентистського руху, посіяти між ними
суперечності і ворожнечу. Адвентистський пастор з м. Полтави
В. Джулай у своїх спогадах називає цей період “чорною смугою в
житті адвентистів, коли із вогню гонінь та репресій вони
потрапили в полум’я церковного розколу”166.
Не було єдності та стабільності в цей час і серед керівництва
АСД в Україні. У 1957 р. уповноваженими ВРАСД в Україні став
А. Галаджев, а вже 1959 р. на цій посаді його замінив секретар
ВРАСД О. Парасей. Подібні обставини дали підстави уповноваженому РСРК по Україні одному з перших ініціювати перед
РСРК при Раді Міністрів СРСР постановку питання про ліквідацію
ВРАСД як духовного центру, який втратив вплив на релігійні
громади167. Рішення РСРК про розпуск ВРАСД, погоджене з
вищими керівними органами, було ухвалене 15 грудня 1960 р.
Такою акцією владний режим фактично санкціонував черговий наступ на інституційну мережу адвентистського руху. Як
писав уповноважений РСРК по Україні К. Полонник у ЦК КП
України наприкінці 1960 р., розпуск ВРАСД розглядався як
перший крок на шляху до “повної ліквідації громад АСД”168.
Нові арешти лідерів і найбільш активних членів Церкви
поєднувалися з масовими регулярними обшуками молитовних
будинків та квартир віруючих, конфіскацією духовної літератури,
особистих рукописів тощо. За таких умов в Україні станом на 1
січня 1963 р. продовжували діяти 84 зареєстровані громади АСД,
найбільша кількість яких функціонувала у Вінницькій (20),
Чернівецькій (16) та Закарпатській (10) і Черкаській (10) областях.
Лише 3 об’єднання адвентистів існувало на цей час в Галичині
(Львівська область – 2, Тернопільська – 1). Як довідуємося зі звіту
уповноваженого РСРК по Україні про роботу за 1962 р., за період
1960–1962 рр. було “доведено до організаційного розкладу та
знято з реєстрації” 22 громади АСД. Водночас, за даними
166 Історія релігії в Україні: у 10-ти т. Пізній протестантизм в Україні. Т. 6
(п’ятидесятники, адвентисти, Свідки Єгови). – С. 307.
167 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 4704. – Арк. 245.
168 Там само. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5205. – Арк. 407.
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контролюючих органів, адвентистське підпілля налічувало 57
раніше знятих з реєстрації функціонуючих об’єднань169.
Певними особливостями в означений період визначалися
заходи владного режиму, зорієнтовані на консолідацію пізньопротестантських спільнот з метою створення єдиної централізованої системи управління і керованості ними. Активні дії
державних органів, учинені задля асиміляції п’ятидесятників у
лоні євангельсько-баптистського братства в другій половині 1940
– першій половині 1950-х рр, як засвідчила практика, не мали
бажаних наслідків. За даними обласних уповноважених РСРК, на
вересень 1955 р. в Україні і надалі діяли підпільно чи в явочному
порядку близько 400 утворень і груп християн віри євангельської,
які відмовилися прийняти Серпневу угоду 1945 р. про об’єднання
з євангельськими християнами й баптистами в єдиному союзі170.
Саме середина 1950-х рр. була позначена черговим потужним
піднесенням п’ятидесятницького руху та його спротивом
асиміляції. Служителі культу, повернувшись з ув’язнення, розпочали
важку роботу з відбудови зруйнованих громад, рукопокладання
нових священнослужителів, влаштування церковного служіння.
Десталінізація абсолютно не торкалася державної політики
щодо пізніх протестантів взагалі й лінії на повну асиміляцію
п’ятидесятників у Союзі ЄХБ. Щорічно на адресу місцевих
уповноважених з Москви та Києва надходили численні листи,
інструкції, якими категорично заборонялася реєстрація громад
п’ятидесятників. При цьому тональність цих документів ставала
дедалі жорсткішою. Якщо в другій половині 1940 – на початку
1950-х рр. рекомендувалося виявляти громади ХВЄ, вивчати
настрої віруючих, схиляти їх до об’єднання з громадами ЄХБ, то
тепер релігійні об’єднання християн віри євангельської
звинувачувалися вже в пропаганді антирадянських поглядів, діях,
спрямованих на повалення радянського державного устрою.
Окремі випадки співробітництва членів п’ятидесятницьких громад
з окупаційною владою під час війни екстраполювалися на всю
169
170

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5663. – Арк. 81, 82, 86, 114.
Там само. – Спр. 4038. – Арк. 105.
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п’ятидесятницьку спільноту; в офіційних документах і пресі
п’ятидесятники змальовувалися як підступні й послідовні вороги
своєї Батьківщини171.
Оскільки головною перепоною приєднанню п’ятидесятників
до євангельсько-баптистського Союзу вважалися лідери ХВЄ, то
насамперед проти них було в черговий раз розв’язано масштабні
репресії. Впродовж 1957–1959 рр. відбулася низка судових
процесів над керівниками нелегального центру. Вироком Дніпропетровського обласного суду від 11 травня 1957 р. до тривалих
термінів ув’язнення у виправно-трудових таборах було засуджено
А. Бідаша, І. Левчука, К. Кружка, Ф. Кориняку, В. Шепеля, які
раніше відбували покарання. За “ворожу антирадянську діяльність”, пов’язану з організацією та проведенням нелегальних
зібрань п’ятидесятників, розповсюдженням “антирадянської рукописної літератури” на теренах Хмельницької, Тернопільської та
інших областей, здійснювану після повернення з ув’язнення у
1956 р., вироком Хмельницького обласного суду від 19-22 вересня
1958 р. було засуджено Л. Мельника, Д. Чайку, П. Пенделюка,
В. Петиша та О. Міліцина172. Репресивно-адміністративна лінія в
політиці щодо п’ятидесятників посилювалася у перебігу потужної
хрущовської антирелігійної кампанії й тривала аж до кінця 1960-х рр.
Зміцненню цієї лінії сприяла й значною мірою легітимізувала її
постанова ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 16 березня 1961 р.
“Про посилення контролю за дотриманням законодавства про культи”.
Саме послуговуючись її нормами, лідерів п’ятидесятницького
руху А. Бідаша, В. Бєлиха, І. Левчука судовими органами режиму
1961 р. за багаторічну нелегальну діяльність серед християн віри
євангельської було визнано особливо небезпечними рецидивістами і в черговий раз піддано репресивним заходам.
Важко хворого А. Бідаша звільнили з мордовських таборів
тільки 20 січня 1967 р. В. Бєлиха після другого ув’язнення на 10
171 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 4. – Спр. 122. – Арк. 148; ДАВінО. –
Ф. 2700. – Оп. 7. – Спр. 444. – Арк. 76.
172 Історія релігії в Україні: у 10-ти т. Пізній протестантизм в Україні. Т. 6
(п’ятидесятники, адвентисти, Свідки Єгови). С. 206–223.
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років заслали в Красноярський край ще на 5 років і лише 30 липня
1973 р. його нарешті звільнили. І. Левчук вийшов на волю 21 січня
1962 р., а вже 13 березня 1964 р. знову був засуджений до 5 років
позбавлення волі. Звільнившись з ув’язнення у 1970 р., єпископ
І. Левчук був змушений перебувати в засланні на ст. Зима Іркутської області й лише в листопаді 1974 р. дістав можливість повернутися до Києва173.
Ще наприкінці 1950-х рр. в апараті уповноваженого РСРК по
Україні сформувався список лідерів і активних членів п’ятидесятницьких церков. Особливий нагляд і контроль за їхньою
діяльністю у найближчій перспективі мав призвести до притягнення їх до кримінальної чи адміністративної відповідальності.
Загалом у республіці таким чином було взято на облік 249
християн віри євангельської, у тому числі, у Дрогобицькій області
– 2, Львівській – 2, Тернопільській – 2, Станіславській – 1.
Найбільше облікованих осіб було виявлено у Вінницькій (37),
Рівненській (21), Сталінській (21), Дніпропетровській (19),
Київській (15), Луганській (14), Кіровоградській (12) областях174.
Масові переслідування лідерів і вірних п’ятидесятницької
спільноти зумовили перехід громад у глибоке, мало контрольоване
владою підпілля. Упродовж першої половини 1960-х рр. обласні
уповноважені РСРК систематично інформували центральні
республіканські органи про факти виходу зі Союзу ЄХБ і створення нових самостійних груп ХВЄ, які важко піддавалися контролю
внаслідок підпільного характеру своєї діяльності. Робота з
об’єднання християн віри євангельської з ЄХБ і далі наражалася
на значний спротив віруючих і духовних лідерів. Залишаючись
найбільш численною з-поміж заборонених радянським законодавством, п’ятидесятницька спільнота в Україні на початок 1965 р.
налічувала близько 600 груп з понад 14 тисячами вірних
послідовників, які діяли в усіх областях, у тому числі і в
Галичині175.
ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 6. – Спр. 178. – Арк. 18.
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 4927. – Арк. 2–27.
175 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 4. – Спр. 368. – Арк. 4.
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Обмежувальні дії зі зміцненням курсу на остаточне
викорінення релігійності та ліквідацію видимих її проявів особливо поширилися й стосовно євангельсько-баптистської спільноти.
Зняття з реєстрації громад, що ставило зібрання віруючих поза
законом, супроводжувалося закриттям молитовних будинків.
Водночас усе більше посилювався контроль за діяльністю
пресвітерів, членів виконавчих органів, активістів громад. За
найменші відхилення від вказівок уповноважених і місцевих
органів влади, навіть у разі, якщо ці приписи суперечили чинному
законодавству, діячів культу знімали з реєстрації. Зрештою, в
країні розгорталася кампанія запеклого цькування віруючих, яка
часто набувала кримінального присмаку. Систематичними стали
випадки позбавлення громадян роботи у зв’язку з релігійними
переконаннями. Жорсткі перепони чинили віруючим та дітям з
їхніх родин, які хотіли здобути освіту. Справді нелюдською стала
практика позбавлення віруючих батьківських прав за виховання
дітей у релігійному дусі.
Про критичний стан громад ЄХБ у зв’язку з забороною
використання з молитовними цілями орендованих приміщень та
помешкань приватних осіб, накладеною Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 29 квітня 1962 р., повідомляв
республіканського уповноваженого старший пресвітер ВРЄХБ по
Україні О. Андреєв. Як виявилося, з 1051 громади ЄХБ,
зареєстрованих на 1 січня 1963 р., лише 166 використовували
спеціальні культові споруди, решта – орендовані приміщення. У
подібній ситуації виявилися євангельсько-баптистські об’єднання
Галичини, де 78 офіційно діючих на той час громад мали
можливість проводити служби лише в 23 культових спорудах
(відповідно, Львівська область – 35 і 9, Тернопільська – 38 і 13,
Івано-Франківська – 5 і 1)176.
На сваволю представників місцевої влади до контролюючих
республіканських інстанцій скаржилися члени виконавчого органу
громади ЄХБ м. Тернополя щодо безпідставного закриття на
карантин на 380 днів молитовного приміщення; пресвітер
176

ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 2. – Спр. 401. – Арк. 2, 3.
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об’єднання євангельських християн-баптистів с. Ремезівці
Золочівського району Тернопільської області, віруючі с. Соснівка
Сокальського району Львівської області – на позбавлення можливості молитовних зібрань в орендованих ними приміщеннях177.
Така практика була передумовою доведення громад до стану
“затухаючих” з метою зняття їх у наближеній перспективі з
державної реєстрації. Саме у такий і подібні йому способи мережа
офіційно діючих об’єднань євангельських християн-баптистів в
Україні була істотно скорочена упродовж 1959–1964 рр. – з 1300
до 1160 громад. Суттєвого звуження за цей же час зазнала й сітка
об’єднань ЄХБ в Галичині – з 98 до 77, у тому числі по Львівській
області – з 47 до 33, Тернопільській – з 44 до 37. В ІваноФранківській області, як і на початок 1959 р., станом на 1 січня
1965 р. і далі функціонували 7 об’єднань євангельських християнбаптистів178.
Дедалі зростаючий тиск на віруючих та їхніх лідерів, закриття
громад, відверта дискримінація й системні беззаконня не могли не
викликати відповідний спротив, невдоволення офіційним
керівництвом ВРЄХБ. Остаточною краплею, яка переповнила чашу
терпіння, стали два документи, ініційовані партійно-державним
керівництвом та ухвалені пленумом ВРЄХБ 25–29 грудня 1959 р. –
“Положення про Союз євангельських християн-баптистів у СРСР” та
“Інструктивний лист старшим пресвітерам ВРЄХБ”. Їх зміст
принципово суперечив фундаментальним засадам баптистського
віровчення і був беззастережно спрямований на згортання будь-яких
активних виявів релігійного життя. Лише незначна частина громад
ЄХБ погодилася прийняти ці документи, переважна ж більшість
помісних церков відмовилася виконувати їх приписи.
У середині 1961 р. рух протесту набрав організованої форми:
з невдоволених сформувалася Ініціативна група (згодом Оргкомітет), яка поставила за мету скликання Всесоюзного з’їзду
177 ЦДАГО України. – Ф. 4648. – Оп. 2.– Спр 414.– Арк.4; спр. 309. – Арк.
67; спр. 454. – Арк. 138.
178 Там само. – Спр. 372. – Арк. 282–283; ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24.
– Спр. 6007. – Арк. 72, 81.
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євангельських християн-баптистів. 25 лютого 1962 р. Оргкомітет
проголосив, що “надалі й до з’їзду бере на себе керівництво церквою
ЄХБ в СРСР”, а 23 червня того самого року – відлучив від церкви
керівників ВРЄХБ і старших пресвітерів, у тому числі й старшого
пресвітера в Україні О. Андреєва179. Згодом громади, які залишилися
в складі ВРЄХБ, було оголошено такими, що гинуть.
Розкол у баптизмі, який став безпосереднім результатом
партійно-державної політики стосовно пізньопротестантських
спільнот, перетворився на доконаний факт. Цей розкол відтоді
став практично головною проблемою й об’єктом цієї політики, на
який безперервно, аж до розвалу СРСР, спрямовувалися
масштабні зусилля органів безпеки та у справах релігій.
Кампанія дискретизації членів Оргкомітету, спроби локалізувати поширення їхніх ідей у баптистському середовищі не змусили
на себе довго чекати. Старших пресвітерів скеровували на виявлення “особливо засмічених” громад та активістів, які займалися
поширенням серед віруючих послань лідерів Оргкомітету
Г. Крючкова та О. Прокоф’єва, а також на докладання зусиль для
їхнього виведення з-під впливу членів Оргкомітету180. На серйозний спротив з боку віруючих наразилася подібна акція у Львівській
громаді ЄХБ, де, за повідомленням старшого пресвітера ВРЄХБ в
Україні О. Андреєва, ситуація загрожувала розколом і виходом
прихильників Оргкомітету в окреме зібрання. Відзначалося також
про досить сильні впливи Оргкомітету в об’єднаннях ЄХБ міст
Стрия, Борислава та інших населених пунктів Львівської області181.
Слід визнати, що рішучість лідерів Оргкомітету та підтримка
їх баптистською спільнотою виявилися несподіваними для влади.
Спеціальною постановою ЦК КПРС від 14 січня 1963 р. санкціонувався перегляд тактичної лінії в радянській “баптистській
політиці”, який передбачав певні поступки182. 15 жовтня 1963 р. у
Москві відкрилася нарада, яка конституювала себе як Всесоюзний
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5408. – Арк. 10, 12; ЦДАВО
України. – Ф. 4648. – Оп. 2. – Спр. 388. – Арк. 10.
180 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 2. – Спр. 360. – Арк. 137, 182.
181 Там само. – Спр. 389. – Арк. 115; оп. 5. – Спр. 18. – Арк. 29.
182 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5663. – Арк. 196.
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з’їзд ВРЄХБ, що не було визнано членами Організаційного
комітету. Сама нарада готувалася в умовах суворої секретності та
ретельного підбору делегатів. Список 39 учасників від України був
узгоджений у КДБ при Раді Міністрів УРСР. Хоча ретельно
підготовлений “з’їзд” і відмінив “Положення” та “Інструктивний
лист”, однак замінив їх лише менш відвертим у своїй антиєвангельській сутності Статутом ВРЄХБ183.
Очевидно, що подібні рішення кардинально розходилися з вимогами Оргкомітету, який і далі наполягав на скликанні демократичного
з’їзду євангельських християн-баптистів та внесенні до “Положення”
таких суттєвих змін, які надавали б можливість звільнення громад
ЄХБ з-під опіки державних органів. Ідея скликання з’їзду
обговорювалася на засіданнях Оргкомітету, нелегальних зборах його
прихильників, кількість яких невпинно зростала.
Одне з таких зібрань вірних євангельських християн-баптистів
відбулося у Львові 29 серпня 1965 р. Попри вчинені заходи по лінії
місцевих партійних і радянських органів, спецслужб, скерованих
на зрив цього зібрання, участь у ньому, як довідуємося з
інформації Львівського обкому КП України на адресу ЦК КП
України від 30 серпня 1965 р., взяло близько 400 осіб з різних
районів Львівщини та інших областей України. У виступах його
організаторів, які мали “чітко виражену політичну спрямованість”,
ішлося про відсутність в СРСР свободи совісті, масові переслідування віруючих, засуджувалася політика уряду з релігійних
питань, дії місцевих органів влади, звучали заклики до боротьби за
права вірних та підтримки Оргкомітету184.
На початок 1964 р. в Україні вже діяло 178 релігійних громад
і груп, що звільнилися з-під впливу ВРЄХБ і стали на позиції
Оргкомітету. Найбільш широко вони були представлені у
Донецькій (25), Черкаській (24), Харківській (13) та інших
областях. Виокремилася у самостійне зібрання прихильників
183 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 4. – Спр. 334. – Арк. 73; Алексеева Л. М.
История инакомыслия в СССР. Новейший период. Вильнюс – Москва: Весть,
1992. С. 144.
184 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 6007. – Арк. 198–202.
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Оргкомітету і частина вірних Львівської громади ЄХБ. Досить
поширеними ідеї його лідерів були і в діючих об’єднаннях
євангельських християн-баптистів, раніше знятих з державної
реєстрації. Серед таких 153 нелегально функціонуючих в Україні
на початок 1965 р. згромаджень ЄХБ налічувалося і 14 підпільно
діючих громад Галичини (Львівська область – 8, Тернопільська –
4, Івано-Франківська – 2)185. У процесі поглиблення розколу ця
статистика постійно змінювалася і з роками мала тенденцію до
зростання.
Таким чином, аналіз релігійної політики радянського тоталітарного режиму другої половини 1950 – першої половини 1960-х рр.
дає підстави стверджувати, що, як в Україні в цілому, так і
особливо в Галичині, здійснювана під гаслами утвердження науковоатеїстичного світогляду та контролю за дотриманням законодавства про культи, вона супроводжувалася відвертим адмініструванням, грубим порушенням прав віруючих, а нерідко – репресивними заходами. Масово поширилися в той час безпідставні
закриття діючих храмів і молитовних будинків, зняття з реєстрації
й відмови в реєстрації релігійних об’єднань та священнослужителів, переслідування віруючих за їхні релігійні переконання.
Судові процеси, переважно над євангельськими християнамибаптистами, адвентистами сьомого дня, представниками грекокатолицького підпілля й незареєстрованих громад, насамперед,
єговістів і п’ятидесятників, стали типовими явищами тогочасної
дійсності.
Важливим чинником релігійної сцени, існування якого стало
серйозною проблемою для властей, було релігійне підпілля, а також
паралельні контрольованим структури в католицизмі, баптизмі, юдаїзмі
та інших конфесіях.
Відхід від традиційної політики на етапі десталінізації радянського суспільства, що призвів до певного послаблення тиску на
релігійні організації, виявився короткочасним, а лібералізація в
стосунках з церквою – поверховою і непослідовною. Саме у
185 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 2. – Спр. 434. – Арк. 216; ЦДАГО
України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 6007. – Арк. 83, 84.

Релігійний чинник етнополітичних процесів у Галичині…

225

перебігу масштабної антирелігійної кампанії кінця 1950 – початку
1960-х рр. релігійна політика значною мірою стала визначатися
пріоритетами ідеологічної роботи КПРС, домінуючим з яких була
ідея побудови атеїстичного суспільства в найближчій перспективі.
Державна церковна політика, майже повністю “розчинившись” у
партійних директивах, і в наступні роки наслідувала ідеологічну
лінію КПРС. Попри те, що восени 1964 р. нове керівництво СРСР
змушене було відмовитися від відверто радикальних форм і
методів упослідження церкви, завдання атеїзації суспільства
шляхом поступового витіснення релігійних інституцій з громадського життя країни й надалі залишалося незмінним.
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РОЗДІЛ III.
ФЕНОМЕН “ГАЛИЦЬКОГО ПРОЕКТУ”
РЕЛІГІЙНОГО ВІДРОДЖЕННЯ
Авантюрна антирелігійна політика партійного й державного
керівництва в кінці 1950 – першій половині 1960-х рр. у більшості
мирян і духовенства персоніфікувалася з особою першого
секретаря ЦК КПРС М. Хрущова та його найближчим оточенням.
Тому цілком природно, що рішення жовтневого (1964 р.) Пленуму
ЦК партії щодо звільнення М. Хрущова з усіх посад було сприйняте
мільйонами віруючих з надією на швидку зміну її курсу стосовно
релігії і церкви.
Брежнєвське двадцятиліття стало, в певному сенсі, періодом
орієнтаційної кризи в радянській релігійній політиці. Для центрального партійного й державного апарату ставала дедалі очевиднішою неможливість подальшого тотального придушення релігійної активності. Звідси релігійна політика почала коригуватися
владою у бік послаблення тиску держави на релігію та церкву. Із
неї було вилучено відверту антирелігійність та брутальність, що
мали місце в попередні роки. В середині 1960-х рр. владні
структури визнали за доцільне реєстрацію великих підпільно
діючих громад деяких заборонених релігійних течій.
Водночас загальна спрямованість цієї політики залишалася
незмінною. Радянський режим, відмовившися від одіозних методів
форсованої ліквідації інституційної релігії, зосередився на
встановленні максимального контролю над церквами, викоріненні
релігійного підпілля та створенні “системи науково-атеїстичного
виховання”.
На цьому етапі партійно-державної церковної політики
найбільш очевидною стає контрадиктивність двох полюсів, між
якими впродовж усієї радянської історії коливався партійнодержавний курс щодо релігії, церкви і віруючих. На одному з цих
полюсів знаходилися ідеологічні принципи, які виходили з необхідності безкомпромісної, послідовної і безперервної боротьби з
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релігією в усіх, навіть прихованих її виявах. Щодо необхідності
такої боротьби партійні документи наголошували аж до часу
припинення існування КПРС у 1991 р. Другий полюс цієї
політики був представлений прагматичним підходом до релігії і
релігійних інституцій. Релігія розглядалася як серйозний
чинник соціальної мобілізації, зміцнення націонал-патріотизму,
канал ефективної комунікації та індоктринації. Релігія мала не
викорінюватися, а існувати у виокремленому для неї соціальнокультурному гетто, її вияви – від інституційного до
особистісного – мали бути тотально контрольованими
державними органами, а структури – інфільтровані агентами
органів держбезпеки. Церква у цьому підході могла б
виконувати додаткові функції соціального контролю, а також
розв’язувати деякі з історично притаманних їй завдань
(наприклад, боротьба з девіантною поведінкою підлітків, опіка
невиліковно хворими тощо, чого їй так і не було дозволено).
“Українська редакція” радянської церковної політики була
спрямована на беззастережне розділення релігійних і національних аспірацій, унеможливлення будь-якої інституціалізації
національно-релігійних рухів та використання централізованих
релігійних інституцій для асиміляції в них української складової.
В самій Україні баланс сил у проведенні церковної політики був
помітно зміщений на користь ідеологічного апарату ЦК Компартії
України, який орієнтував місцеві партійні комітети на “реальне
зменшення кількості віруючих, викорінення релігійного
екстремізму й фанатизму, нейтралізацію впливу релігійних громад
на сім’ї віруючих <…> неухильне скорочення релігійної обрядовості”1. Традиція значно непримиреннішого ставлення до національних і релігійних рухів, вільнодумства серед інтелігенції, аніж
того вимагали з центру, і далі переважала в практичній діяльності
політичного керівництва республіки. Його очільники неодноразово висловлювали занепокоєння непропорційно великою
1
Актуальные проблемы
Политиздат, 1984. Вып. 3. С. 6.

атеистической

контрпропаганды.

Киев:
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питомою вагою релігійних згромаджень в Україні і рішучий намір
змінити такий стан речей.
Релігійна мережа України на 1 січня 1967 р. становила 5918
зареєстрованих релігійних громад, у тому числі православних –
4535, римо-католиків – 101, старообрядців – 54, реформатів – 81,
ЄХБ – 1042, АСД – 91, юдеїв – 14. Крім того, в республіці
фактично діяли без реєстрації 212 груп, серед яких: 3 старообрядницькі, 3 реформатські, 8 православних, 11 римокатолицьких, 81 юдейська, 60 ЄХБ, 45 АСД та 1 громада молокан2.
Нереальність здійснення уніфікованої релігійної політики в
межах України була офіційно визнаною і стала частиною реальної
політичної практики насамперед не через усвідомлення величезної
культурно-релігійної строкатості регіонів республіки, а у зв’язку з
різним ступенем опору викоріненню інституційної і масової
народної релігійності. Саме наявність такого спротиву зробило
Львівську, Івано-Франківську та Тернопільську області, тобто
регіон, де на конфесійній сцені до 1946 р. безроздільно домінувала
Греко-католицька церква (окрім Кременеччини), найбільшим у
всьому СРСР православним анклавом. А відсутність цього спротиву
після кампанії з викорінення релігійності залишала по собі цілі
“атеїстичні райони” у Запорізькій, Кримській, Дніпропетровській
та інших областях, особливо на Сході та Півдні України.
Так, з 4535 православних громад, зареєстрованих в Україні на
кінець 1966 р. (60,8% їх загальносоюзної кількості), 1575
функціонувало в Галичині, у тому числі, в Івано-Франківській
області – 374, Львівській – 689, Тернопільській – 512, що становило майже 35% від їх загальної кількості в республіці (див.
таблиця 6).

2 Центральний державний архів вищих органів влади і державного
управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф. 4648. – Оп. 3. – Спр. 10. – Арк.
61; Державний архів Російської Федерації (далі – ДАРФ). – Ф. 6991. – Оп. 2. –
Спр. 8. – Арк. 105.
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Таблиця 6.
Мережа зареєстрованих та знятих з реєстрації культових
споруд РПЦ в Галичині та Україні в цілому
(станом на кінець 1966 р.)

1575

480

148

1322

177

335

–

732

374

105

87

354

*

105

*

203

689
512

193
182

30
31

655
313

47
130

230
–

–
–

369
160

Не використовувалися

794 209 1209

Під житло

4847 1653

Під складські
приміщення

238

Для соціальнокультурних потреб

930

Всього

4535

Кількість громад, які
домагалися відновлення
діяльності церков

У т.ч. кількість церков, у яких
більше року не проводилися
служби

Україна в
цілому
Галичина в
цілому
ІваноФранківська
Львівська
Тернопільська

Всього зареєстровано церков

Україна,
область

Зняті з реєстрації
Використовувалися

* Відсутні дані
Статистичні дані наведено за: ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 5. – Спр. 3.
– Арк. 67.

За офіційними даними на вказаний період лише в трьох
галицьких областях за повоєнні роки, переважно в часи хрущовської
антирелігійної кампанії, було знято з реєстрації близько третини
православних громад та культових споруд від їх загальної кількості в
Україні. Цю сумну статистику вже у найближчій перспективі мали
поповнити і ті церкви (480), у яких уже понад рік, унаслідок
вжитих адміністративних заходів, не проводилися релігійні
служби. Більшість нефункціонуючих церковних споруд краю
(55,4%), зберігаючи культове майно, не використовувалися в
жодних цілях. Тож не випадково, що 62% православних громад в
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Україні, віруючі яких домагалися дозволу на відновлення
діяльності церков, було зосереджено в Галичині.
Попри всі зусилля влади, спрямовані на нищення інституціоналізованих виявів релігійного життя та атеїстичної
індоктринації населення, саме релігія в період брежнєвської
стагнації дедалі більше сприймалася суспільством як чи не єдина
альтернативна система цінностей, здатна безкомпромісно
протистояти офіційній ідеології, неспроможність якої ставала
чимраз очевиднішою. Проте відверте несприйняття населенням
атеїстичної пропаганди та її неефективність були визнані самими
пропагандистами, опитаними Інститутом наукового атеїзму
Академії суспільних наук при ЦК КПРС, лише після
проголошення М. Горбачовим курсу на “гласність”3.
Виявилося, що СРСР аж ніяк не може претендувати на статус
“країни масового атеїзму”. Серйозні методологічні хиби радянської емпіричної соціології релігії, підпорядкованої політичному
курсові на подолання релігії, призводили до істотної аберації
реальної картини релігійності в країні. Показово, що в спеціальній
колективній монографії “Конкретные исследования современных
религиозных верований” (Москва, 1967) автори не лише не оцінювали
рівень релігійності в усьому СРСР, а й не повідомляли підсумкових
результатів тих досліджень, що були проведені в регіонах. Таким же
чином було представлено й результати досліджень, проведених
Інститутом філософії АН УРСР у Сумській, Тернопільській, ІваноФранківській, Закарпатській, Чернівецькій та інших областях
України, які сильно дисонували з “правильними” теоретичними
схемами.
Звіти й доповідні уповноважених у справах релігій свідчили,
що народна релігійність не тільки не була знищена, а й виявлялася
в цей час дедалі наочніше. Зрештою, на кінець 1970-х рр. у закритому
партійному обігу вкоренилася евфемістична характеристика
релігійних процесів, за якою “зниження рівня релігійності майже
Мельников В. В., Цербаев Т. О. Опрос общественного мнения об юбилее.
Тысячелетний юбилей введения христианства на Руси. Москва: АОН при ЦК
КПСС, 1989. С. 88–-89.
3
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зупинилося”. При цьому керівні ідеологічні органи і далі вимагали
реального зменшення кількості віруючих і показників релігійної
обрядовості, що провокувало спрямування до Москви і Києва
відвертих фальсифікованих даних.
Особливі ж вимоги щодо радикальних заходів на подолання
“рецидивів українського буржуазного націоналізму”, релігійних
пережитків та обрядовості стосувалися Західної України. Та навіть
прагнення партійних і радянських органів “прикрасити” відповідну статистику, поширена практика неофіційного (без занесення до
церковних книг) уділення релігійних таїнств та здійснення їх на
приватних квартирах і священиками забороненої Греко-католицької
церкви, не могли приховати реальний стан речей. За даними
статистичного звіту Ради у справах релігій при Раді Міністрів СРСР
за 1984 р., церква в Україні проводжала в останню путь 41,2%
померлих, а в Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській
областях – їх переважну більшість (69,6%, 62,9% та 65,7%,
відповідно). Галицькі області традиційно входили у перелік тих
регіонів, які відзначалися високим рівнем хрещень новонароджених
(Львівська область – 35,0%, Івано-Франківська – 29,4%, за 22,8% в
цілому по Україні) та вінчань (Львівська область – 22,2%, ІваноФранківська – 8,8%, Тернопільська – 6,4%, по Україні – 2,6%)4.
Офіційна статистична звітність фіксує тенденцію до збільшення
кількості скарг та заяв віруючих на адресу уповноважених Ради у
справах релігій. Із 1742 подібних звернень, що надійшли до уповноважених по Україні лише за 1984 р., 230 були надіслані вірними
Львівської області, 125 – Тернопільської, 55 – Івано-Франківської.
Значна частина з них надходила повторно (Україна у цілому –
31,0%, Тернопільська область – 50,4%, Львівська – 40,0%, ІваноФранківська – 36,4%). Більшість з них стосувалася питань
реєстрації та відновлення діяльності релігійних громад, культових
приміщень і священнослужителів, порушення законодавства з
боку посадових осіб тощо5.
4 Религии и церкви в СССР. Статистический отчет Совета по делам религий
при Совете Министров СССР за 1984 год. Исторический архив. 1993. №2. С. 109,
111, 112, 113.
5 Там само. С. 98, 122.
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Традиційне зволікання з запитами віруючих, відверте ігнорування режимом їхніх віросповідних прав спричиняли й відповідні
наслідки: в десятках населених пунктів України віруючі самочинно відмикали офіційно закриті храми й молилися в них. Так, у
1979 р. тільки на Тернопільщині богослужіння регулярно, упродовж
років проводилися в знятих з реєстрації храмах 65 населених
пунктів, на Львівщині – 59, в Івано-Франківській області – 19. Як
зазначалося у доповідній записці відділу у справах РПЦ Ради у
справах релігій при Раді Міністрів УРСР від 2 липня 1979 р.,
головними ініціаторами несанкціонованого використання у богослужбових цілях раніше знятих з реєстрації культових приміщень
виступали “колишні уніати”, що не возз’єдналися з православними
громадами, а також “екстремісти з числа колишніх оунівців,
бандпосібників, поліцейських”6.
Тривалий експеримент з викорінення інституціоналізованої
релігійності віднайшов своє продовження у постанові Політбюро
ЦК Компартії України від 30 червня 1981 р., якою вище політичне
керівництво республіки зобов’язувало партійні та радянські
органи на місцях розробити та реалізувати комплексні плани
освоєння культових споруд, звільнених унаслідок зняття з
реєстрації релігійних об’єднань, що “розпалися”.
Підводячи перші підсумки виконання партійних директив,
Рада у справах релігій при Раді Міністрів УРСР постановою від 23
листопада 1983 р. визнала “багатоплановість” роботи, здійсненої з
метою освоєння культових споруд та упорядкування мережі релігійних об’єднань у цілому ряді областей, у тому числі і в окремих
районах Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської
областей. Так, починаючи з 1980 р. понад 660 раніше пустуючих
культових споруд було переобладнано під об’єкти соціальнокультурного та господарського призначення, а 366, як аварійні, –
розібрано. Водночас, “серйозну стурбованість” контролюючого
органу викликав той факт, що подібна робота здійснювалася без
“належної підготовки громадської думки”, зі застосуванням
6 Державний архів Тернопільської області (далі – ДАТО). – Ф. 3241. – Оп.
2с. – Спр. 65. – Арк. 81, 82.
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“засудженого партією адміністрування”. Як наслідок, у цілому
ряді населених пунктів Тернопільської, Львівської, Рівненської,
Хмельницької областей мали місце “небажані факти” опору
віруючих здійснюваним заходам7.
Усі вище наведені факти переконливо доводять, що саме в
Галичині, яка після хрущовської антирелігійної кампанії стала
регіоном найвищої в СРСР концентрації православних громад,
зберігалися елементи національної і релігійної ідентичності,
формувався спротив радянській церковно-національній політиці і,
поряд із консолідацією “невозз’єднаних” священиків, ченців і
черниць, відбувалася “тиха українізація” православ’я.
Аналізуючи релігійну ситуацію, яка склалася в Західній
Україні і, зокрема, в Галичині, голова Ради у справах релігій при
Раді Міністрів УРСР М. Колісник, зокрема, констатував: “Тут не
лише справа в залишеній від минулого складній релігійній спадщині, а і в тому, що ця спадщина розвивається, трансформується
якісно і суттєво позначається на релігійному житті в масштабах всієї
республіки”8. Цей висновок державний керманич підтверджував
даними про склад православного духовенства: за період 1984–1986 рр.
кількість священиків по Україні збільшилася на 100 осіб, у тому числі
в західних областях – на 87; процес омолодження духовенства в
Західному регіоні відбувався значно інтенсивніше, ніж в інших
областях республіки (лише зі Львівської, Тернопільської, ІваноФранківської та Закарпатської областей за 1980–1982 рр. було подано
679 заяв для вступу до духовних семінарій, або 68% від їх загальної
кількості); вихідці з західних областей становили значну частку
священнослужителів у православних єпархіях Центру, Сходу та
Півдня республіки (зокрема, у Полтавській області – 50%, Херсонській – 30%, Сумській – 25%)9.
Вагомим чинником, що суттєво посилював галицький потенціал опору радянській релігійній політиці, залишався грекоДАТО. – Ф. 3241. – Оп. 2с. – Спр. 96. – Арк. 6, 7.
Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі –
ЦДАГО України). – Ф. 1. – Оп. 25. – Спр. 2980. – Арк. 45.
9 Там само. – Арк. 46; спр. 2510. – Арк. 2.
7
8
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католицький. Попри твердження офіційної пропаганди, що в
Галичині поступово йдуть у небуття останні “уламки уніатизму”,
у документах під грифом “для службового користування” або
“таємно” йшлося про “активізацію протизаконної діяльності
прибічників відродження уніатської церкви”.
У спеціальній постанові Ради у справах релігій при Раді
Міністрів СРСР від 20 серпня 1968 р. відзначалася активна
діяльність греко-католицьких священників з “обробки віруючих”,
таємне і відкрите влаштування ними богослужінь, здійснення підготовки кадрів духовенства. Лише у Львівській і Тернопільській
областях під їх впливом перебували віруючі понад 150 населених
пунктів. Помітну роль у роботі серед віруючих відігравали й ченці
та черниці зліквідованих греко-католицьких монастирів. За
висновком союзного центру, “розпалюючи релігійний фанатизм,
уніати проповідують ідеї українського націоналізму, навіюючи
віруючим думки про особливу національну місію української
католицької церкви східного обряду”10.
Рада у справах релігій при союзному уряді зобов’язувала
уповноважених по Українській РСР, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Закарпатській областях спільно з місцевими органами влади розробити конкретні заходи з припинення
“підривної діяльності уніатів”, посилення контролю за діяльністю
церковників, особливо ж тих, хто раніше був пов'язаний з Грекокатолицькою церквою та оунівським підпіллям, виявлення
“злісних порушників” законодавства та притягнення їх до
адміністративної та кримінальної відповідальності. Враховуючи,
що “уніатський рух по суті своїй має політичний, ворожий радянському ладу характер, є агентурою імперіалістичних кіл і
Ватикану”, Рада вимагала від уповноважених “непримиримого
ставлення до будь-яких спроб відродження уніатської церкви”11.
Значний вплив на пожвавлення руху вірних греко-католиків
справило повернення з таборів після відбуття покарання групи
духовенства на чолі з єпископом В. Величківським, події в
10
11

ДАТО. – Ф. 3241. – Оп. 2с. – Спр. 9. – Арк. 1.
Там само. – Арк. 3.
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Чехословаччині, де греко-католики, скориставшись процесом
демократизації, домоглися відновлення рідної церкви. У 1968 р.
Й. Сліпий спрямував до Президії Верховної Ради УРСР ультимативного листа з вимогою відновлення Греко-католицької церкви та
реабілітації її незаконно засудженого духовенства і вірних. У 1973 р.
український католицький священик з Литви В. Пропоків особисто
доправив до Москви петицію про скасування заборони УГКЦ, яку
підписали 12 тисяч віруючих Львівської області. У вересні 1982 р.
Й. Тереля створив “Ініціативну групу з захисту прав віруючих та
Церкви”.
Усі вище зазначені, як і інші численні факти активізації грекокатолицького підпілля не залишалися поза увагою правлячого
режиму. Аж до другої половини 1980-х рр. тривало брутальне
вилучення з галицьких церков служебників, виданих іще за
митрополита А. Шептицького, нищення всіх греко-католицьких
слідів в опорядженні храмів та богослужбовій практиці.
У 1970-х рр. майже чверть усіх антирелігійних публікацій у
пресі УРСР була присвячена критиці “неіснуючої” унії, а на
Львівщині такі матеріали становили половину всіх атеїстичних
дописів12. Як і в попередні роки, не уникав режим і застосування
радикальних заходів – арештів, притягнення до кримінальної
відповідальності, ув’язнення греко-католицького духовенства та
активу віруючих.
Попри згадані обставини греко-католицький анклав відігравав особливу роль у формуванні та зміцненні духовної опозиції
існуючому режиму в релігійному відродженні в Україні 1970–1980 рр.
Через тридцять років після Львівського “собору” 1946 р.
православний дисидент А. Левітін-Краснов констатував, що “унія
в Західній Україні є масовий народний рух. Її переслідування
означає не лише релігійне гноблення, а й обмеження національних
прав західних українців”13.
12 Становлення і розвиток масового атеїзму у західних областях Української
РСР. Київ: Наукова думка, 1981. С. 183–184.
13 Левітін-Краснов А. В обороні Української Католицької Церкви.
Сучасність. 1975. № 1. С. 108.
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Щодо конфесій національних меншин: юдаїзму (євреї),
католицтва (поляки), Реформатської церкви (угорці) на Закарпатті
– політика влади, як і раніше, була зорієнтована на відокремлення
етнічного компонента від конфесійного, недопущення консолідації національних груп на релігійному ґрунті й нейтралізацію
впливу закордонних релігійних центрів. “Така політика, – як зазначає В. Єленський, – об’єктивно мала сильний антинаціональний
характер, адже більшість етнічних меншин не мала офіційних
світських національно-культурних структур, і головним чинником
етнічної ідентифікації для них були саме релігійні інституції”14.
Безпрецедентна антисіоністська кампанія, розгорнута після
ізраїльсько-арабської війни 1967 р. і розриву дипломатичних
відносин з Ізраїлем, не припинялася до кінця 1980-х рр. Детальний
аналіз морально-політичної ситуації в колективах, де спостерігалися випадки просіоністських та еміграційних настроїв, дістав
своє логічне продовження в планах дій ідеологічних служб
режиму щодо посилення “класового загартування трудящих та
підвищення їхньої політичної пильності”. Тотальний контроль за
діяльністю синагоги мав запобігти використанню юдейських
релігійних об’єднань просіоністськи налаштованими елементами.
У численних інформаціях кінця 1960-х рр. буквально демонізувалася активізація релігійного життя юдейських громад,
масштаби поширення нелегальних релігійних груп. Подібні факти
стали предметом ретельного аналізу відділів Ради у справах релігії
при Раді Міністрів СРСР і були узагальнені в доповідній записці
“Про деякі негативні явища в релігійних об’єднаннях юдейського
культу і заходах щодо їх ліквідації” від 21 вересня 1971 р.15
Ознайомлення з її змістом засвідчує намагання авторів надати
відверто політичного відтінку тим “негативним явищам”, які були
14 Єленський В. Велике повернення: релігія у глобальній політиці та
міжнародних відносинах кінця ХХ – початку XXI століття. Львів: Видавництво
Українського католицького університету, 2013. С. 347.
15 Войналович В. А. Юдейські громади України на тлі радянської
національно-церковної політики 40–80-х років ХХ століття. Наукові записки
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. 1999. Вип. 9.
С. 25, 26.
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виявлені в діяльності юдейських релігійних громад. Саме так
розцінювалася тенденція перетворення релігійного свята ЙомКіпур (Судний день) на день національної жалоби, а свята СімхатТора – на національне свято радощів. Подібні факти використання
синагог “для розпалювання націоналістичних і сіоністських
настроїв серед єврейського населення, перетворення їх на своєрідні націоналістичні клуби”, як зазначалося в документі, вимагали не лише детального вивчення, але й здійснення продуманих
заходів, спрямованих на їхню ліквідацію.
Хоча в синагогах не було рабинів і не читалися проповіді,
синагога в 1970–1980 рр., за відсутності національних освітніх,
культурних закладів, була в Україні інститутом універсальним,
ніж будь-коли раніше. Тому в дні великих юдейських свят, особливо
в містах з порівняно високим відсотком єврейського населення,
синагоги були заповнені публікою, яка, здебільшого, не мала
елементарних релігійних уявлень й керувалася насамперед
національною свідомістю. Як єдиний легальний єврейський інститут,
синагога
виконувала
найрізноманітніші
функції:
тут
обговорювалися проблеми єврейського життя, зав’язувалися знайомства, відбувався обмін новинами і літературою тощо.
Плачевний стан синагог, а в багатьох регіонах, як у Галичині,
і їх повна відсутність, незадоволення змістом і динамікою
релігійного життя стали каталізатором розвитку в юдаїзмі
паралельних (зокрема, гуртків вивчення івриту, єврейського
виховання) і підпільних (груп віруючих – міньянів) структур.
Спостерігався і досить різкий поворот у єврейському
правозахисному русі: від повного релігійного індиферентизму в
1970-х до глибокої релігійності в 1980-х. Окремий аспект
релігійного пробудження серед радянських євреїв – це звернення
частини єврейської інтелігенції до християнства.
Відсутність в Україні єврейських шкіл, театрів, самодіяльних
гуртків, засобів масової інформації національною мовою, як і
обмежене право здійснення релігійних практик, породжували
постійно існуючі, особливо ж серед єврейської інтелігенції,
еміграційні настрої. Попри активну протидію влади, з роками
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спостерігалося їх невпинне зростання. Якщо в республіці
упродовж 1956–1964 рр. було порушено 3363 клопотань про виїзд
до Ізраїлю (дозволено виїзд 877 особам), то у 1965–1968 рр. – 4598
і 2162, відповідно, 1969–1971 рр. – 8353 і 4115, відповідно. Лише
за сім місяців 1972 р. було подано 6399 заяв (у тому числі 378 – від
мешканців Львівської області, 1247 – Закарпатської, 3085 – Чернівецької), з яких 3297 – задоволено16. Майже в чотири рази зросла
кількість звернень у 1987 р. порівняно з 1986 р., що пояснювалося,
окрім іншого, запровадженням спрощеної системи їх розгляду та
скасуванням певних обмежень на отримання дозволу для виїзду.
Характерно, що переважну більшість (97,5%) із поданих того ж
року 3104 клопотань (у тому числі 273 від мешканців галицьких
областей) було задоволено17.
Таким чином, політика стосовно юдейського культу в
означений період визначалася складним сплетенням різнопланових тенденцій, головними серед яких були:
– перманентні антисіоністські та антиєврейські кампанії, що
підживлювали антисемітські настрої певних категорій населення
та представників владних структур;
– денаціоналізація й депопуляція, руйнація національних
основ і традицій єврейського народу;
– запобігання репатріації до Ізраїлю та еміграції в країни
Заходу громадян єврейської національності;
– дискредитація юдаїзму, нищення офіційної синагоги;
– поборювання нелегально діючих релігійних об’єднань як
форми опору послідовників юдаїзму.
Лише наприкінці 1980-х рр. у загальному процесі демократизації суспільства дедалі відчутнішими ставали тенденції до
національного, культурного і
релігійного відродження
українського єврейства.
Під повсякденним і тотальним контролем державних органів
і далі залишалися римо-католицькі згромадження та священнослужителі культу. Інструктивна нарада уповноважених Ради у
16
17

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 25. – Спр. 699. – Арк. 7, 13.
Там само. – Спр. 3193. – Арк. 77.
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справах релігій при Раді Міністрів УРСР, яка відбулася у Києві 1–
2 листопада 1966 р., констатувала посилення активності римокатолицьких громад у Закарпатській, Вінницькій, Житомирській,
Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях, особливий
вплив на вірних і служителів культу Ватикану та рішень Другого
Ватиканського собору, звернула увагу на недоліки у питаннях
контролю за діяльністю Римо-католицької церкви, а також
зобов’язала уповноважених “глибоко вивчати процеси, які
відбувалися в католицьких релігійних об’єднаннях”, та вчасно
інформувати про них відповідні інстанції. Зазначалося також, що
зміцнення католицьких громад у таких областях, як Закарпатська,
Львівська та Тернопільська відбувалося за рахунок “колишніх
греко-католиків”, які не возз’єдналися з Православною церквою.
Їх питома вага серед вірних костела була досить значною, а у 8 з
10 діючих на 1974 р. римо-католицьких громадах Львівщини
етнічні українці становили більшість18.
За інформацією контролюючих органів істотне посилення
активності католицького духовенства, яке виражалося в
колективних відвідуваннях ним громад, здійсненні в костелах
спільних богослужінь, залученні до участі в них і катехізації дітей
та молоді, спостерігалося з початку 1970-х рр. Тісні контакти
римо-католицьке священство України підтримувало з духовенством Польщі, Прибалтики і Білорусі, а через нього – і з Ватиканом. Безпосередньо ж в Україні його діяльність спрямовувалася
з трьох центрів (деканатів): костелу в селищі Мурафа з його
впливом на вірних значної частини громад Вінницької та
Хмельницької областей; костелу в селищі Полонне як
об’єднуючого центру частини згромаджень Хмельницької та
Житомирської областей; Львівського кафедрального костелу, який
координував функціонування парафій галицького регіону19.
Така активність римо-католицького духовенства, за умов
звужених можливостей релігійних практик, досить часто
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 31. – Спр. 2772. – Арк. 89–92; ЦДАВО
України. – Ф. 4648. – Оп. 6. – Спр. 137. – Арк. 96.
19 ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 6. – Спр. 175. – Арк. 17, 19.
18
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кваліфікувалася як “порушення норм чинного законодавства” і
призводила до зняття їх з реєстрації чи й притягнення до
кримінальної відповідальності. Саме за звинуваченнями в організації
релігійного навчання дітей, їх залученні до проведення
богослужінь, а також у розповсюдженні в друкованій формі різних
релігійних творів, які містили “неправдиві вигадки, що порочили
радянський державний і суспільний лад”, ухвалою Львівського
обласного суду від 22 липня 1974 р. було засуджено до трьох років
позбавлення волі у виправно-трудовій колонії посиленого режиму
настоятеля римо-католицького костелу м. Стрия Львівської
області Б. Міцкевича20.
Майже до середини 1980-х рр. не помічалося жодних змін у
ставленні влади до громад, вірних і духовенства католицького
культу. Поступове звуження релігійної мережі, скорочення
кількісного складу римо-католицького священства та всіляке
стримування підготовки його кадрів у Ризькій духовній семінарії
залишалося пріоритетами політики радянського режиму. Із 98
зареєстрованих в Україні на початок 1983 р. римо-католицьких
громад 13 функціонувало на теренах Галичини (у тому числі, у
Львівській області – 10, Тернопільській – 3). Певна частина згромаджень, раніше знятих з реєстрації, і далі діяла підпільно у
закритих, але не освоєних культових приміщеннях і роками
домагалася права на своє офіційне функціонування (приміром,
католицькі громади с. Ридодуби Чортківського та с. Тарноруда
Підволочиського районів Тернопільської області)21.
Лише з другої половини 1980-х рр. простежуються нові тенденції у діях української влади щодо Римо-католицької церкви. Втім,
вони, як і раніше, були тісно зкорельовані з характером відносин з
Ватиканом і свідчили більшою мірою не про стратегічні зміни, а
про певну корекцію старих підходів. Зважаючи на наявність у
республіці близько 138 тисяч прихильників костелу, місцева влада
санкціонувала певне розширення мережі зареєстрованих громад,
порушувала перед Москвою питання про доцільність перегляду
20
21

ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 6. – Спр. 175. – Арк. 2, 4, 9.
Там само. – Оп. 7. – Спр. 129. – Арк. 235, 237.
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кордонів католицьких єпархій відповідно до державних кордонів
та утворення єпархії в Україні (з метою послаблення впливів
польського єпископату), можливість реєстрації нових римокатолицьких об’єднань та розширення підготовки служителів
культу. Водночас, у перемовинах з Ватиканом з означених питань,
як вважали очільники Ради у справах релігій при Раді Міністрів
УРСР, жодним чином не варто поступатися у вимогах Святого
Престолу щодо відкриття пунктів катехізації дітей та офіційного
визнання “т. зв української католицької (уніатської) церкви”, яка,
на думку керівництва Ради, “остаточно скомпрометувала себе
співробітництвом з гітлерівськими загарбниками” і “втратила
довіру народу”22.
Таємні звіти та інформації уповноважених за контролем
релігійного життя, як і спецслужб республіки, відзначали в означений
період неухильне зростання активності протестантських
згромаджень, постійне збільшення чисельності баптистських,
п’ятидесятницьких і адвентистських громад, а також Свідків
Єгови. Об’єднання Ради Церков євангельських християн-баптистів,
адвентистів-реформитів, Свідків Єгови та більшість п’ятидесятницьких громад існували нелегально, а боротьба з ними
посідала чільне місце в діяльності органів влади.
Постанови ЦК КП України “Про доповідну записку відділу
пропаганди й агітації ЦК КП України “Про посилення роботи
партійних організацій з викриття ворожої діяльності секти
єговістів” (2 серпня 1968 р.), “Про посилення боротьби з незареєстрованими релігійними сектами” (9 жовтня 1973 р.), постанова
Ради Міністрів УРСР “Про факти порушення релігійною сектою
адвентистів сьомого дня законодавства про релігійні культи” (28
вересня 1970 р.), постанова Ради у справах релігій при Раді
Міністрів УРСР “Про процеси і явища в релігійних об’єднаннях
секти ЄХБ і заходах щодо удосконалення контролю за їх
діяльністю” (21 липня 1976 р.), постанова Ради у справах релігій
при Раді Міністрів СРСР “Про додаткові заходи щодо посилення
22

ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 7. – Спр. 400. – Арк. 45–47.
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роботи з припинення протизаконних дій прибічників т. зв. “Ради
церков ЄХБ” (31 жовтня 1985 р.) – далеко не повний перелік
рішень вищого політичного керівництва та урядових інстанцій, які
визначали ідеологічні засади і практичні кроки влади з метою
поборення духовної опозиції у протестантському середовищі.
Неприйняття радянського законодавства про культи, категорична
відмова від співпраці з владою, готовність зносити страждання й
гоніння за власні переконання об’єднувало релігійне підпілля і
робило його з роками все більш потужним. За офіційними даними
станом на середину 1974 р. на території республіки діяло 1330
незареєстрованих груп різних релігійних напрямів з загальною
кількістю близько 41 тисячі осіб. Серед них: 597 груп п’ятидесятників
(19 тисяч віруючих), 270 – Свідків Єгови (10 тис. осіб), 5 тисяч
прибічників Ради Церков ЄХБ та близько 7 тисяч вірних у незареєстрованих групах юдеїв, католиків, адвентистів-реформістів, євангельських християн-баптистів, адвентистів сьомого дня та інших23.
Досить проблемним для влади залишався Західний регіон
республіки, де було зосереджено близько 60% вірних незареєстрованих груп, у тому числі 80% Свідків Єгови. Саме в західних
областях, за висновками Ради у справах релігій при Раді Міністрів
УРСР, з найбільшими складнощами “відбувався процес подолання
релігійного підпілля”. Майже 98% кількісного збільшення складу
віруючих зареєстрованих і незареєстрованих в Україні “сектантських” об’єднань за 1981–1985 рр. відбулося в західних областях24.
Налагоджений анклав протестантського підпілля діяв на
Галичині. На середину 1970-х рр. тут було виявлено 3239 Свідків
Єгови (у тому числі, в Івано-Франківській області – 1812 осіб,
Львівській – 848, Тернопільській – 575). У 91 населеному пункті
краю підпільно функціонували 54 групи п’ятидесятників, які налічували майже 1800 осіб. Певну кількість віруючих об’єднували і
нечисельні групи прибічників Ради Церков ЄХБ та адвентистів-

23
24

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 25. – Спр. 1040. – Арк. 61.
Там само. – Спр. 2980. – Арк. 46, 47.

Релігійний чинник етнополітичних процесів у Галичині…

243

реформістів і християн сьомого дня, які, за визначенням місцевих
уповноважених, “відзначалися найбільшою реакційністю”25.
Потужний механізм упокорення та “перевиховання” членів
релігійного підпілля діяв із застосуванням найрізноманітніших
методів впливу: нелегальні збори віруючих цих конфесій розганялися; їхні організатори та учасники потрапляли на облік місцевих органів влади та відділень КДБ, їх засуджували на спеціально
зорганізованих сходках громадян та батьківських зборах у школах;
діти віруючих зазнавали насильної атеїзації, а протистояння
радянської школи і протестантських родин набувало виняткової
гостроти й виснажливого характеру.
Майже всі лідери баптистів-дисидентів та п’ятидесятницькі
єпископи неодноразово притягалися до кримінальної відповідальності; по кілька десятків Свідків Єгови щороку опинялися за
гратами через відмову від військової служби.
Протестанти вдавалися до відчайдушних форм спротиву “антиєвангельському законодавству”, серед яких: непокора владі,
демонстрації, самвидав, офіційні скарги зі сотнями підписів
віруючих. Класифікуючи 99 випадків протесту радянських громадян
на релігійному ґрунті, про які стало відомо на Заході, американський
правознавець Д. Ковалевські з’ясував, що понад 40% всіх протестів
вийшло зі середовища незареєстрованих баптистів, на католиків
Литви припадало 34,3%, на українських греко-католиків – 8,1%26.
Особливою формою опору, що виявився цілком несподіваним
для радянського режиму, став п’ятидесятницький рух за еміграцію
“в будь-яку країну”. У деяких громадах Краснодарського краю та
Далекого Сходу формувалися “Ради з еміграції”. Свого остаточного оформлення вони набули восени 1981 р. після оголошення
про створення Комітету представників п’ятидесятників у справі
виїзду зі СРСР – Комітет “Право на еміграцію”, одним з керівників
25 ДАТО – Ф. 3241. – Оп 2с. – Спр. 50. – Арк. 3; ЦДАВО України. – Ф. 4648.
– Оп. 6. – Спр. 119. – Арк. 154, 158, 163; Державний архів Івано-Франківської
області (далі – ДАІФО).– Ф. 388. – Оп. 2. – Спр. 99. – Арк. 54.
26 Єленський В. Релігія після комунізму. Релігійно-соціальні зміни в процесі
трансформації центрально- і східноєвропейських суспільств: фокус на Україні.
Київ, 2002. С. 73.
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якого був донеччанин, письменник і правозахисник П. Ахтьоров,
засуджений за ст. 62 КК УРСР до 7 років ув’язнення і 5 років
заслання в грудні 1971 р. За його даними, у 1979 р. кількість
п’ятидесятників, які прагнули залишити СРСР через брутальне
порушення конституційних прав громадян, у тому числі і свободи
совісті, досягла 30 тис. осіб27.
Наявність еміграційних настроїв серед п’ятидесятників в
Україні константували в своїй доповідній записці на ім’я першого
секретаря ЦК КПУ В. Щербицького від 10 жовтня 1977 р. секретар
ЦК КПУ В. Маланчук та завідувач відділу ЦК КПУ Ю. Єльченко.
Вони зазначали, що заяви на виїзд з УРСР з релігійних мотивів
подали в Рівненській області 93 родини (590 осіб), Тернопільській
– 76 (276), Чернівецькій – 44 (226), Донецькій – 27 (130),
Запорізькій – 21 (98), Івано-Франківській – 14 (75), Волинській –
11 (30). Всього наприкінці 1977 р. з України прагнуло виїхати 324
родини п’ятидесятників, які налічували 1562 особи28.
Уже 25 жовтня 1977 р. за дорученням ЦК Компартії України
в Прокуратурі УРСР відбулася нарада за участі відповідальних
працівників КДБ, МВС республіки, уповноваженого Ради у
справах релігій при Раді Міністрів УРСР К. Литвина, яка розглянула практичні заходи “з посилення роботи адміністративних
органів щодо нейтралізації еміграційних настроїв” серед віруючих, які, серед іншого, містили:
– покращення взаємодії органів внутрішніх справ з іншими
державними органами і громадськістю у боротьбі з порушенням
законодавства про релігійні культи;
– посилення роботи органів КДБ з виявлення та запобігання діяльності осіб, що “займалися підігріванням еміграційних настроїв,
встановлення їх зв’язку з зарубіжними центрами і т. зв. дисидентами”;
– органи прокуратури зобов’язувалися “попередити керівників нелегальних груп п’ятидесятників про припинення їх протизаконної діяльності”;
27 Войналович В. А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних
інституцій в Україні 1940–1960-х років: політологічний дискурс. Київ: Світогляд,
2005. С. 522, 523.
28 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 25. – Спр. 1508. – Арк. 4.
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– проведення адміністративними органами роз’яснювальної
роботи з рядовими віруючими щодо “антигромадянської
поведінки їх вожаків”29.
Попри вжиті режимом тотальні профілактичні, адміністративні і репресивні заходи частина п’ятидесятників і надалі домагалася права виїзду з СРСР. Еміграційні настрої серед них зростали,
про що свідчили численні інформаційні довідки органів МВС
республіки. Лише у Тернопільської області станом на травень
1981р. було обліковано 139 сімей “еміграційно налаштованих
сектантів – п’ятидесятників”30. Інша ж частина п’ятидесятників
продовжувала боротьбу за право вільного існування в СРСР.
Зрештою, 16 червня 1979 р. з’їзд представників незареєстрованих
громад п’ятидесятників у Москві проголосив створення власного
духовного центру – Братської ради християн віри євангельськоїп’ятидесятників.
Початок горбачовських реформ не приніс кардинальних змін
у партійно-державній політиці щодо релігії і церкви. Нова редакція
програми КПРС, ухвалена ХХVII партійним з’їздом 1986 р., як і
раніше, містила установку на “подолання релігії”31. Потужна
ідеологічна кампанія, розгорнута у зв’язку з майбутнім ювілеєм
Хрещення Русі в Україні, мала на меті: мінімізувати вплив ювілею
на населення й не допустити істотного пожвавлення релігійного
життя; заблокувати можливості для національного піднесення й
посилення руху за легалізацію і реабілітацію Української грекокатолицької церкви; нейтралізувати вплив західних та емігрантських релігійних інституцій; нарешті, скористатися урочистостями для покращення іміджу СРСР та УРСР у закордонній
громадській думці32.
Утім, у міру поступу горбачовських реформ і розширення
гласності, на тлі дедалі гострішої критики сталінізму та брежнєвських реформ з їх епохою “застою”, з огляду на проголошену
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 25. – Спр. 1508. – Арк. 7.
ДАТО. – Ф. 3241. – Оп. 2с. – Спр. 186. – Арк. 4.
31 Матеріли ХХVII з’їзду КПРС. Київ, 1986. С. 74.
32 Актуальные проблемы атеистической контрпропаганды. Вып. 3. Киев:
Знаня, 1985. С. 5–32; Вып. 4. Киев: Знання, 1987. С. 5–28.
29
30
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політику “демократизації всіх сторін життя радянського суспільства” визнання нецивілізованості тогочасної моделі державноцерковних відносин було неминуче. Серйозним кроком до перегляду радянської церковної політики стала зустріч М. Горбачова з
Патріархом Пимоном і членами Священного Синоду РПЦ
напередодні 1000-річного ювілею Хрещення Русі. Під час зустрічі
підкреслювалося суспільно-політичне значення ювілею, що
значною мірою дезавуйовувало пануючий ідеологічний дискурс
його вузькоцерковного характеру, висловлювалася пропозиція до
Церкви взяти участь у праці над піднесенням суспільної моралі,
чим, по суті, відкривався шлях до повернення Церкві статусу
повноправного соціального інституту33.
Така позиція М. Горбачова та його однодумців змусила скоригувати курс щодо релігії та церкви й центральний ідеологічний апарат.
Усе більше усвідомлюючи ерозію традиційно-комуністичних цінностей та потенційні можливості РПЦ, особливо ж на тлі інтенсифікації національних рухів, керівництво країни вирішило скористатися ювілеєм у політичних цілях, змінивши не лише тональність, але
й напрям своєї пропаганди. Звідси, як зауважує В. Єленський,
“урочистості до 1000-ліття Хрещення Русі відбулися під знаком
російського націоналізму, апології російського православ’я і
встановлення “особливих відносин” між Кремлем і РПЦ”34.
Попри згадане, події, пов’язані з ювілеєм, безперечно ознаменували радикальні зміни у ставленні до релігії та становищі релігійних
організацій у СРСР. Дедалі глибше усвідомлення громадськістю
соціальної ролі Церкви принципово змінило культурну атмосферу в
країні, а звернення до релігії набуло масового характеру.
Гучно заявив про себе рух “Церква й перебудова”, що задекларував своєю головною метою сприяти справжньому відродженню та
очищенню Церкви. В своїх програмових документах та відозвах
Встреча Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева с Патриархом
Московским и всея Руси Пименом и членами Синода Русской Православной
Церкви. Журнал Московской патриархии. 1988. №7. С. 2.
34 Єленський В. Велике повернення: релігія у глобальній політиці та
міжнародних відносинах кінця ХХ – початку XXI століття. С. 366.
33
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цей рух висував радикальні вимоги до керівництва РПЦ: визнати
Декларацію митрополита Сергія (1927 р.) помилковою, канонізувати новомучеників ХХ ст., засудити підтримку Московською
патріархією культу особи Сталіна та співпрацю священиків та
ієрархів з КДБ, відновити принцип соборноправності й не
виконувати незаконних вимог влади. Учасники руху особливо
підкреслювали, що “на Руській Православній Церкві лежить
відповідальність за співучасть у сталінській насильній ліквідації
Української Греко-Католицької Церкви. Моральний обов’язок
Руської Православної Церкви – виправити помилки минулого,
сприяти якомога скорішій легалізації Української ГрекоКатолицької Церкви й налагодити з нею братерські стосунки”35.
В Україні ж, яка лишалася під цілковитим контролем старої
номенклатури, початок “перебудови” не містив жодних змін щодо
релігійних організацій взагалі. Втім, спроба дисидентів, чільних
представників національно-демократичної інтелігенції, когорту
яких поповнила, вийшовши на волю протягом 1986–1987 рр., велика
кількість політв’язнів та в’язнів сумління, дедалі потужніший
національний рух і лібералізація, що тривали в Москві, об’єктивно
змушувало українське партійне керівництво зайняти гнучкішу
позицію і, зокрема, щодо релігійного питання.
Найбільш виразними напрямами боротьби навколо нього у
цей час в Україні стали межі лібералізації законодавства, яке мало
регулювати відносини держави й релігійних інституцій, легалізація Української греко-католицької церкви (УГКЦ), позначене
драматичними колізіями відродження Української автокефальної
православної церкви (УАПЦ).
При цьому, чим більшій ерозії піддавалися старі цінності, чим
далі поглиблювався процес дезінтеграції радянського простору,
тим більшою ставала привабливість релігії та релігійних інституцій для представників еліт і контреліт, скерованих на пошук нових
джерел легітимації. Суперечливе сприйняття церкви громадською
думкою (з одного боку, як виразно опозиційної радянському
35 Християнские партии и самодеятельные объединения. Сборник
материалов и документов. Москва: АОН при ЦК КПСС, 1990. С. 156.
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режимові ідейної сили, з іншого – як інституції з традиційно
тісними зв’язками духовенства, насамперед православного, з
партійно-радянською бюрократією) парадоксальним чином
створювало їй надзвичайно широку базу соціальної підтримки і
потужний потенціал суспільного авансування. На тому етапі
стосовно релігії у радянському суспільстві було досягнуто
своєрідного консенсусу, який виявився недосяжним у питаннях
суспільно-політичного устрою, економічного ладу, міжетнічних
відносин. Релігійні зміни цілком вкладалися в рамки
конституюючої формули реформ (“Так жити не можна!”), зміст,
напрями, масштаби, динаміка і, що не меш важливо, гранично
можливі соціальні наслідки яких лишалися нез’ясованими36.
Православно-католицький конфлікт, який став вагомим дестабілізуючим чинником релігійно-суспільних відносин в Україні
на зламі 1980–1990 рр., мав свою задавнену історію, періоди
загострень і послаблень. У черговий раз він був актуалізований
збігом у часі українського православного відродження з
відродженням УГКЦ.
Рішення Львівського “собору” 1946 р. про “саморозпуск”
УГКЦ на Галичині й “возз’єднання” з лояльною до влади РПЦ,
ліквідація Ужгородської унії на Закарпатті (1949 р.), підготовлені
спільними зусиллями партійного керівництва, державних структур та
органів держбезпеки за співпраці православної ієрархії, істотно
підірвавши
організаційно-кадровий
потенціал
релігійної
спільноти, не дозволили правлячому режиму ліквідувати грекокатолицизм як важливий націотворчий і консолідуючий чинник
західного українства. Більшість кліру та віруючих Церкви не
визнала згаданих рішень, що й зумовило її існування на нелегальному становищі протягом наступних чотирьох з половиною
десятиліть. Як зазначають автори книги “Історія релігії в Україні”,
“всі ці лихоліття й страждання не були марними. Завдяки
несхитності владик-мучеників, стійкості духовенства, вірності
мирян УГКЦ вистояла в період офіційної “ліквідації”,
36 Єленський В. Релігія і “перебудова”. Людина і світ. 2000. Листопад –
грудень. С. 21.
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організувалася в підпіллі, породила нові покоління церковних
лідерів, будучи майже півстоліття найбільшою репресованою
християнською спільнотою в світі та одночасно – найбільшим
організмом суспільного опору тоталітарній системі в СРСР”37.
Попри всі згадані труднощі УГКЦ уже вкотре в своїй драматичній історії виявила нечувану життєздатність та внутрішній
потенціал до відродження, зберігши не лише організаційну структуру, канонічні засади своєї діяльності, але й національно-релігійну
зорієнтованість та самобутність. Тож з погляду національно
зорієнтованих сил відновлення справедливості щодо УГКЦ було
надзвичайно важливим кроком у процесі формування української
нації та її остаточного розриву з радянським минулим.
Звільнення протягом 1986–1987 рр. майже всіх політичних та
релігійних в’язнів, котрі, вийшовши на волю, створили кістяк
відновленого руху за громадянські, національні та релігійні права
в Україні, збіглося зі заснуванням наприкінці 1987 р. Комітету
захисту Української католицької церкви, який очолив дисидент
І. Гель 38. У серпні 1987 р. група священиків на чолі з єпископом
П. Василиком заявила про вихід з підпілля і звернулася з колективною заявою до Москви з вимогою легалізації УГКЦ. Рух за
відновлення Церкви поступово вливався у загальноукраїнський
рух за національне відродження кінця 1980-х рр. Активно
підтримували легалізацію УГКЦ провідники Української Гельсінської групи, Ініціативного комітету за звільнення в’язнів сумління
Л. Лук’яненко, В. Чорновіл, І. Гель, М. Горинь, С. Хмара. Група
народних депутатів СРСР від України 1989 р. звернулася до Президії
Верховної Ради СРСР з вимогою створити спеціальну комісію з
“уніатського питання”, внесла пропозиції для його розв’язання.
Водночас у Львові восени 1989 р. на підтримку УГКЦ проходили
найчисленніші за весь радянський період мирні демонстрації.
Питання легалізації найбільшої серед східних католицьких церков
37 Історія релігії в Україні: у 10-ти т. / редкол.: А. Колодний (голова) та ін.
Т. 4. Католицизм; за ред. П. Яроцького. Київ, 2001. С. 478.
38 Боцюрків Богдан. Українська Греко-Католицька Церква в катакомбах
(1946–1989). Ковчег. Збірник статей з церковної історії. Львів, 1993. Ч. 1. С. 158.
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стають предметом найпильнішої уваги Апостольської Столиці.
Інтенсифікуються контакти ватиканських і радянських дипломатів та
діалог між Апостольським Престолом і РПЦ39.
Утім, навіть тоді, коли ставало цілком зрозуміло, що процес
легалізації УГКЦ є невідворотним, Московська патріархія пропонувала завідомо нереалістичні моделі розв’язання “уніатського
питання”. Так, у листі до Папи Івана Павла II від 16 серпня 1989 р.
Патріарх РПЦ Пимен фактично пропонував “розділити” католиків
східного обряду України: ті з них, хто вважав за осердя своєї
релігійної ідентичності східний обряд, мали б залишитися у Православній церкві, а тих, для кого найціннішою була їх “католицькість”,
мала поглинути Римо-католицька церква40. Негативне ставлення не
лише до унії як такої, а й до самої можливості відродження УГКЦ
неодноразово висловлював на той час і патріарший екзарх
України, митрополит Київський і Галицький Філарет
(Денисенко)41. Така позиція Московської патріархії, яка
наприкінці 1980-х рр. набрала реальної політичної ваги, справляла
неабиякий вплив на керівництво СРСР та УРСР в “уніатському
питанні” і була не випадковою. Адже вихід греко-католиків з
підпілля, легалізація УГКЦ та повернення у її лоно парафій РПЦ
(у другій половині 1980-х рр. на теренах Західного регіону діяло
27% громад від їх загальносоюзної кількості та 42% від тих, що
функціонували в Україні)42, становили серйозну небезпеку для
російського православ’я.
Рішучий спротив процесу відновлення УГКЦ вчиняло і
політичне керівництво республіки, особисто перший секретар ЦК
Компартії України В. Щербицький (аж до своєї відставки у вересні
1989 р.), будучи категоричним противником будь-яких змін у
Вим Роод. Рим и Москва. Отношения между Святым Престолом и
Россией (Советским Союзом) в период от Октябрьской революции 1917 г. до 1
декабря 1989 г. Львів: Свічадо, 1995. С. 237.
40 Єленський В. Велике повернення: релігія у глобальній політиці та
міжнародних відносинах кінця ХХ – початку XXI століття. С. 380.
41 Правда Украины. 1989. 23 мая; Вісті з України. 1989. №23.
42 Марчук В. Церква, духовність, нація. Українська греко-католицька церква
в суспільному житті України ХХ ст. Івано-Франківськ: Плай, 2004. С. 262.
39
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національній політиці і справедливого розв’язання проблеми
греко-католиків. Даючи відповідні вказівки першим секретарям
Львівського, Івано-Франківського, Тернопільського і Закарпатського обкомів партії в серпні 1988 р., він, зокрема, зазначав:
“Активізація дій залишків уніатства набуває явно антисуспільного, а у ряді випадків антирадянського характеру. Оскільки це
вимагає рішучих дій з нашого боку, прошу Вас взяти під
особистий контроль організацію цієї роботи. Про результати
періодично інформуйте ЦК Компартії України”43. Відмова від
нав’язуваного упродовж десятиліть масовій свідомості негативного стереотипу греко-католицизму та дискредитації церковної
унії вимагала глибокої ревізії ідеологічної доктрини, а отже,
загрожувала суттєвими політичними втратами.
Антиуніатська пропагандистська кампанія тривала аж до кінця
1989 р. і здійснювалася як по лінії Московської патріархії, так і за
вказівками компартійного керівництва. За цей час агонізуючий
режим устиг передати РПЦ у Галичині близько 800 недіючих, раніше
знятих з реєстрації, храмів, аби уникнути їх переходу в руки грекокатоликів. Керівництво Компартії України остаточно втратило будьякі можливості впливу на суспільні процеси в Галичині і поступилося
політичною ініціативою своїм опонентам. Рух за легалізацію УГКЦ
зінтегрував досить різнорідні сили, а боротьба за втілення цього гасла
вкрай зрадикалізувала населення краю.
Процес самолегалізації УГКЦ супроводжувався багатотисячними мітингами, які переростали у перебирання греко-католиками
храмів, що досі належали РПЦ. Першими у регіоні в жовтні 1989
р. перейшли у користування УГКЦ Преображенський собор у
Львові та церква в селищі Щирець на Львівщині. Вихід УГКЦ з
підпілля був “легітимізований” постфактум Заявою Ради у справах
релігій при Раді Міністрів УРСР від 20 листопада 1989 р., якою
фактично було визнано право українських греко-католиків на
вільне існування44.
ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 25. – Спр. 3330. – Арк. 44.
Заява Ради у справах релігій при Раді Міністрів УРСР. 20 листопада 1989
року. Людина і світ. 1990. №1. С. 8–9.
43
44
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Особливе значення у перебігу вище означених подій мала
зустріч М. Горбачова з Іваном Павлом II у Ватикані (1 грудня
1989 р.), яка відбувалася вже на тлі гострого православно–грекокатолицького конфлікту. М. Горбачов висловив розуміння
занепокоєння Папи долею греко-католиків. По суті, він визнав, що
ситуація з греко-католиками вийшла з-під контролю партійнодержавних органів, що позиція Кремля у цьому питанні не може
не залежати від пози-ції Московської патріархії, а його вирішення
у правовий спосіб за участі держави можливе з прийняттям нового
закону про свободу совісті. Таким чином, М. Горбачов висловив
сподівання, що саме Апостольський Престол не допустить
подальшої
ескалації
між-конфесійного
конфлікту,
задекларувавши при цьому готовність сприйняти будь-яку угоду
Ватикану з Православною церквою45.
Довгоочікуваний акт визнання державою УГКЦ спричинив
лавиноподібний процес масового переходу віруючих Галичини від
православних до греко-католицьких громад, подачу ними заяв
щодо реєстрації відновлених парафій. У січні 1990 р. Церква вже
мала 370 храмів, кількість яких невпинно зростала. Скликаний 23
січня 1990 р. у Львові собор УГКЦ за участю шести єпископів і 15
священиків визнав неканонічними ухвали Львівського псевдособору
1946 р., проголосив легалізацію Церкви, висловив вимоги щодо
реабілітації репресованих представників греко-католицького
духовенства, повернення Церкві її храмів та визнання церковної
організації46. За нерішучої і невизначеної позиції Києва вирішальне
значення у справі унормування легалізації греко-католицьких громад
відіграли оперативно ухвалювані постанови демократично обраних
місцевих рад. На початок 1991 р. РПЦ вдавалося контролювати лише
близько 600 громад, у той час, коли кількість греко-католицьких
парафій досягла у Львівській області – 907, Івано-Франківській – 375,
Тернопільській – 392 і Закарпатській – 12747.
45 Єленський В. Велике повернення: релігія у глобальній політиці та
міжнародних відносинах кінця ХХ – початку XXI століття. С. 382, 383.
46 ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 32. – Спр. 2771. – Арк. 9.
47 Головащенко С. Історія християнства. Київ: Либідь, 1999. С. 284.
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Вихід з підпілля греко-католиків, перехід до УГКЦ більшості
галицьких православних парафій, як і радикалізація тут національного руху, за оцінкою В. Єленського, стали серйозним викликом
для тієї частини населення регіону, для якої православна
ідентичність була не менш важливою, ніж ідентичність національна48. Адекватною відповіддю православних Галичини на подібний
виклик стало відтворення Української автокефальної православної
церкви (УАПЦ), що презентувала себе як справді українська
Церква, незалежна від закордонних центрів, насамперед Москви і
Риму. Її відродження на зламі 1980–1990 рр. відбувалося головно
на Галичині й у Києві, тоді як у 1917–1921 рр. базою Церкви була
Наддніпрянська Україна. Довершення розбудови УАПЦ й обрання
патріархом митрополита УАПЦ в США Мстислава (Скрипника)
пов’язують з ухвалами Собору УАПЦ, який відбувся в Києві 5–6
червня 1990 р. На початок 1991 р. в Україні діяло вже 811
зареєстрованих об’єднань Церкви, 96% яких знаходилося у трьох
галицьких областях49.
Православно–греко-католицький конфлікт за храми, майно та віруючих був позначений болісністю, а подекуди й агресивністю з боку
православних, певним тріумфалізмом та прагненням реваншу з боку
греко-католиків, активізацією пошуків з обох сторін легітимації своєї
позиції в історії, поглибленням відмінностей в православному й грекокатолицькому її прочитанні. Цей конфлікт, за відсутності вдалих спроб
його врегулювання, набув чималих темпів власної інерції, ставши
константою як релігійного, так і суспільно-політичного життя України.
Ескалації конфлікту всіляко сприяло й загострення політичної
боротьби еліт і контреліт, в якій сторони намагалися не лише заручитися підтримкою тої чи іншої конфесії, але й покласти на
суперників відповідальність за міжконфесійні зіткнення. На
Других всеукраїнських зборах Руху в 1990 р. І. Драч звинуватив
Компартію в тому, що “саме вона роздовбує конфесійні тріщини,
аби закласти туди свою вибухівку і потрощити на друзки
українську національну єдність”50. У свою чергу, у листопаді 1990 р.
Єленський В. Нація і релігія: Україна. Людина і світ. 2003. № 6. С. 46.
Релігійні громади в Українській РСР. Людина і світ. 1991. № 5. С. 41.
50 Драч Іван. Політична ситуація в Україні і завдання Руху. Літературна
Україна. 1990. 1 листопада.
48
49
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Пленум ЦК Компартії України ухвалив резолюцію “Про ставлення
ЦК Компартії України до релігії, церкви, віруючих, до використання
міжцерковних конфліктів у політичних цілях”. Спроба перегляду
найбільш одіозних елементів партійно-державної політики в
релігійній сфері й навіть засудження “тоталітаристської практики
адміністративного втручання у внутрішні справи релігійних організацій, обмеження прав віруючих, переслідування за релігійні переконання”, які, втім, оголошувалися свавільним порушенням комуністичної ідеї, поєднувалася в резолюції зі звинуваченням політичних
суперників КПУ, передусім Руху та УРП, у намаганні “використати
міжцерковні конфлікти для ще більшої дестабілізації обстановки,
перекласти на комуністів відповідальність за розпалювання
ворожнечі між віруючими різних сповідань”51.
Не мали жодного успіху і певні спроби врегулювання конфлікту,
пов’язані зі створенням на початку 1990 р. Чотиристоронньої комісії з
представників РПЦ, Апостольської Столиці, УПЦ та УГКЦ, депутатських комісій місцевих рад. Уже у березні того ж року перемовини
зайшли у глухий кут: єпископат УГКЦ своєю офіційною заявою
повідомив про припинення участі в роботі комісії, мотивувавши це
відмовою Московського патріархату визнати незаконність Львівського псевдособору 1946 р. та церковний статус УГКЦ, а не як сукупність громад. У свою чергу, Московська патріархія поставила під
сумнів доцільність продовження православно – католицького богословського діалогу у зв’язку з відсутністю самостійної позиції УГКЦ і
залежністю її керівництва від впливів певних політичних сил у
Західній Україні52.
Ситуація ускладнювалася й тою обставиною, що з часу розгортання православно–греко-католицького конфлікту коло його
учасників значно розширилося: до РПЦ та її автономної частини
УПЦ, яким протистояла УГКЦ на його початку, згодом додалися
УАПЦ, а з 1992 р. – УПЦ Київського патріархату. Тим самим,
51 Про ставлення ЦК Компартії України до релігії, церкви, віруючих, до
використання міжцерковних конфліктів у політичних цілях. Резолюція Пленуму
ЦК Компартії України. Радянська Україна. 1990. 29 листопада.
52 Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи со
складывающейся ситуацией в отношениях с Католической Церковью. Журнал
Московской патриархии. 1991. №1. С. 6–7.
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контроверсійність аргументів і позицій конфліктуючих сторін дедалі
збільшувалися, істотно звужуючи поле можливостей досягнення
компромісу. Московська патріархія, безнадійно втрачаючи свої
позиції в Галичині, і надалі звинувачувала греко-католиків
“у розгромі трьох православних єпархій – Львівської, ІваноФранківської та Тернопільської”, а Апостольську Столицю – у
потуранні цьому, заперечуючи реальність того вибору, який зробила
переважна більшість населення краю, перейшовши з юрисдикції РПЦ
до УГКЦ та незалежних православних церков на зламі 1980–1990 рр.
Створення в 1989–1990 рр. УАПЦ, як і подальша її інституціалізація, наразилися на гостру критику з боку Українського
екзархату РПЦ, особливо ж патріаршого екзарха митрополита
Філарета (Денисенка), що посідав Київську кафедру з 1966 р.
Швидкі зміни у православному комплексі України, як і наростаючі
політичні процеси, змусили його вдатися до активних дій у
напрямі зміни статусу Українського екзархату та отримання ним
більшої самостійності від Московської патріархії. Згідно з рішеннями
Архієрейського собору РПЦ від 30–31 січня 1990 р. Український
екзархат став УПЦ з одночасним певним розмежуванням
компетенції керівництва РПЦ й УПЦ53. У жовтні того ж року
рішенням Архієрейського собору РПЦ УПЦ отримала самостійність в управлінні, тобто фактично автономний статус, закріплений відповідною грамотою Патріарха Московського і всієї Русі
Алєксія II, вручений предстоятелю УПЦ митрополиту Філарету 28
жовтня в соборі Софії Київської54.
Попри поразку на виборах Патріарха Московського в червні
1990 р. митрополит Філарет посилив контроль над УПЦ і, здобувши
в ній необмежену владу, разом зі священноначаллям Церкви
спрямував усі зусилля на дискредитацію автокефального руху,
зосереджуючись на аргументації його неканонічності. Водночас, він
остаточно пов’язав свою кар’єру та майбутнє з політичним
керівництвом УРСР, висловлюючись за “оновлення Союзу”.
53 Російський державний архів новітньої історії (далі – РДАНІ). – Ф. 89. –
Оп. 8. – Спр. 41. – Арк. 36–39.
54 Бондаренко В. Українська православна церква в новому політичному
інтер’єрі. Людина і світ. 1991. № 4. С. 33.
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З істотним посиленням у 1990–1991 рр. присутності УАПЦ у
релігійному просторі Галичини зміщувалися і силові лінії
міжконфесійного протистояння: з православно–греко-католицького конфлікту (УПЦ – УГКЦ та УГКЦ – УАПЦ) на поступове
загострення міжправославного протистояння (УПЦ – УАПЦ), що
зумовлювало подальшу ескалацію напруги конфесійного поля на
тлі його очевидного урізноманітнення та кількісного зростання. На
1 січня 1991 р. в Івано-Франківській, Львівській і Тернопільській
областях налічувалося 3558 зареєстрованих релігійних об’єднань, що
становило 35,6% їх загальнореспубліканської мережі. Найбільшою
кількістю громад були представлені в краї Українська грекокатолицька церква (1777), Українська автокефальна православна
церква (791), Українська православна церква (734), протестантські
конфесії (157) та Римо-католицька церква55.
Отже, конфігурацію релігійно-суспільних відносин напередодні
розпаду СРСР й унезалежнення України значною мірою сформували
проблеми, закладені партійно-радянською релігійною політикою.
Істотне скорочення інституційної мережі і сакральних об’єктів, позбавлення права на легальне існування ряду конфесій і деномінацій,
дискримінація віруючих громадян, репресії проти їхніх духовних
лідерів, консолідація неконтрольованого владою релігійного підпілля, крайні форми несприйняття світу з боку певних категорій віруючих, анемічність структур традиційних для України церков та їхня
низька конкурентоспроможність перед тиском закордонних місіонерських інституцій та новітніх релігійних рухів, зрештою, закладені
підвалини міжправославного і православно–греко-католицького
конфліктів тощо – всі ці та інші проблеми релігійного життя України
кінця 1980 – початку 1990-х рр. набагато серйозніше, ніж тоді
вважалося, закорінені у релігійній політиці радянського режиму.
Оцінюючи ж релігійно-суспільні зміни в період між початком
“перебудови” і здобуттям Україною незалежності, варто визнати той
незаперечний факт, що головним їх змістом і найочевиднішим
досягненням стало утвердження досить широких релігійних свобод і
кардинальна лібералізація державної політики щодо релігії, церкви та
віруючих.
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РОЗДІЛ IV
СУЧАСНА ГАЛИЧИНА:
ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ
ВИМІР РЕЛІГІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
1. Регіональна специфіка: відмінне і спільне
У сучасній Україні історична Східна Галичина – адміністративно представлена Львівською, Івано-Франківською та більшою
частиною Тернопільської областей – зберігає статус регіону з
найвищим рівнем релігійності населення. Навіть за радянських часів
саме тут була найщільніша мережа релігійних організацій у
Радянському Союзі. Такий стан речей зберігся в регіоні й після
проголошення Україною незалежності. А впродовж першого десятиліття 2000-тисячних років – коли вибуховий за своїм характером
екстенсивний етап розвитку релігійної мережі регіону у 1980–1990-х
рр. сягнув рівня насиченості й стабілізації – декларована релігійність
населення Галичини мала хоча й невисоку, та все ж таки позитивну
динаміку. Якщо у 2000 р. вважали себе релігійними 87,9% опитаних
жителів Заходу України, то у 2017 р. релігійними назвали себе 91,3%
респондентів (для порівняння: у 2017 р. у цілому по країні
релігійними визнали себе 67,1% її жителів, а найменшу кількість
таких було зафіксовано на Півдні – 42,7%)1.

1 Опитання проведене соціологічною службою Центру Разумкова 3–9
березня 2017 р. в усіх регіонах України за винятком АР Крим та окупованих
районів Донецької і Луганської областей. Опитано 2 016 респондентів віком від
18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% (див.: Церква,
суспільство, держава у протистоянні викликам і загрозам сьогодення
(інформаційні матеріали)). Інформаційні матеріали підготовлені до чергового
засідання постійно діючого круглого столу “Релігія і влада в Україні: проблеми
взаємовідносин” 24 травня 2017 р. Київ: Центр Разумкова, 2017. С. 29.
В опитуванні до Західного регіону, крім безпосередньо галицьких областей
(Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської), включено також Волинську,
Рівненську, Чернівецьку та Закарпатську області. Попри внутрішню
неоднорідність макрорегіону в питанні стосовно рівня релігійності населення як
такого відмінності між західними областями незначні.
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Ще у 2003 р. у трьох галицьких областях налічувалося стільки
само релігійних організацій, як у разом узятих шістьох областях на
Сході та Півдні України (Сумській, Харківській, Донецькій,
Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій) та Криму, хоча за
кількістю населення вони приблизно у п’ять разів перевищують
Галичину. За кілька років ситуація почала вирівнюватися за
рахунок майже вичерпаності можливостей кількісного зростання
релігійних громад у Галичині і, навпаки, зростанням динаміки
цього процесу в інших регіонах країни.
Говорячи про високий рівень релігійності населення
сучасної Галичини, необхідно зважати не лише на історичну
традицію, але й особливості розвитку економіки регіону та
відповідної соціально-професійної стратифікації його населення, адже
йдеться про переважно аграрний регіон, де об’єктивно домінують
традиціоналістські цінності та поведінкові норми. Не
припустимося помилки, якщо співвіднесемо рівень релігійності
населення Галичини з аналогічними рівнями в таких традиційно
високорелігійних країнах, як Польща чи Ірландія. Хоча, коли
заглибитися у питання, то вступають у силу контекстуально
обумовлені відмінності (як стосовно Ірландії чи Польщі, так і,
власне, Галичини), до того ж у країнах порівняння дедалі
набирають сили процеси секуляризації.
Найвищий у країні рівень релігійності населення Галицького
регіону закономірно позначається й на високому рівні довіри його
жителів до “Церкви”. За притаманного більшості соціологічних
опитувань узагальненого поняття “Церква” залишається невизначеним, чи йдеться про церкву як інституцію, що має певну
організаційну структуру та професійних служителів культу, чи про
її трансцендентний вимір – вочевидь, відмінні речі (для подальших
досліджень релігії в Україні було би вкрай важливо розрізняти такі
два виміри “церковності”). Отож, 81,9% галичан “довіряють” і
“скоріше довіряють” “Церкві” (для порівняння: у країні в цілому
таких прихильників – 63,3%; у решті регіонів рівень підтримки
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приблизно однаковий і наближається до 60,0%2. Попри те, що
майже половина населення регіону (49,3%) вважає, що “людина
може бути просто віруючою і не сповідувати якусь конкретну
релігію” (водночас це найнижчий показник у країні, його інший
екстремум становлять 69,8% прихильних до неінституціалізованих форм релігійності жителів Сходу), галичани демонструють
найвищий показник практикування релігії. На Заході країни
частіше, ніж раз на тиждень, відвідують ті чи інші релігійні
служби/зібрання 6,5% опитаних (у цілому по країні – 4,0%), раз на
тиждень – 33,7% (відповідно, 17,7%), раз на місяць – 26,2%
(16,6%), на релігійні свята – 31,0% (49,8%)3.
Упродовж десятиліть, що минули від часу проголошення
державної незалежності України (грудень 1991 р.), релігійний чинник
в етнополітичних процесах Галичини зазнавав модифікацій.
Поштовхом до радикальних змін стали драстичні суспільнополітичні трансформації напередодні та після колапсу СРСР з
наступним – украй конфліктним – переформатуванням релігійного
поля регіону. У цей час тріумфально виходить із підпілля Українська
греко-католицька церква (УГКЦ) . І неспроможний тому протидіяти
радянський режим на хвилі горбачовської політики “перебудови”
змушений навздогін формально її легалізувати (грудень 1989 р.).
Сила дії радянського режиму, що дійшов точки самовичерпання,
поступилася силі протидії як знизу, з боку галичан-українців, незалежно від їхнього ставлення до релігії, конфесійної чи, навіть, етнічної належності, так і ззовні, з боку західних демократій та найрізноманітніших міжнародних інституцій, що вимагали від СРСР дотримання задекларованого в радянській конституції принципу свободи
совісті та віросповідання.
Церква, суспільство, держава у протистоянні викликам і загрозам сьогодення
(інформаційні матеріали)). Інформаційні матеріали підготовлені до чергового засідання
постійно діючого круглого столу “Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин”
24 травня 2017 р. Київ: Центр Разумкова, 2017. С. 40.
3 Там само. С. 32, 35.
У тексті присутні різні назви сучасної УГКЦ, що використовувалися у
різні історичні періоди та у різних середовищах українських греко-католиків
(Греко-католицька церква, Українська католицька церква).
2
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У політичному процесі суверенізації України наприкінці 1980
– початку 1990-х рр. релігійний чинник виступив в Галичині у
якості однієї з форм протестної політичної ідеології, що він її
набув від часу радянської анексії Галичини та запровадження
репресивної політики державного атеїзму. В регіоні політичний
спротив режиму уособлювала, насамперед, насильницьки ліквідована режимом у 1946 р. Греко-католицька церква (ГКЦ)
українського населення краю. Специфіку ГКЦ як у міжвоєнний
період, так і в повоєнні роки в Радянському Союзі в умовах
нелегального існування ГКЦ, визначало те, що релігійний
чинник у її середовищі залишався нерозривно пов’язаним із
етнічним (субнаціональним) та національним (у політичному
вимірі) чинниками. Пов’язання релігії, етнічності й політики
(опір радянському режиму та плекання ідеї державної
незалежності) в українському греко-католицькому середовищі
становило екзістенційну загрозу радянському режиму, що й
визначало його постійну боротьбу з “уніатизмом” та
“українськими буржуазними націоналістами”.
Попри факт проголошення незалежної Української держави
етнонаціоналізм та folk-націоналізм у поєднанні з релігійним
чинником упродовиж майже трьох десятиліть все ще зберігали
провідні позиції в регіоні. Унаочнювало таке пов’язання набуле
популярності гасло “Україна і Бог”, що було реанімоване з часів
злету українського інтегрального націоналізму у період між двома
світовими війнами завдяки визначальному впливу української
діаспори – церковної та політичної – на відновлення діяльності
Української греко-католицької церкви, що тріумфально вийшла з
підпілля. Набагато рідше лунала максима “Бог і Україна”. І зовсім
губилося у мобілізаційному етнорелігійному піднесенні галичан
трансцендентно-екзистенційне “Бог”.
Відновлення діяльності УГКЦ супроводжувалося вкрай гострими конфліктами з домінуючими в регіоні від часу ліквідації УГКЦ
структурами Українського екзархату Руської православної церкви
(з 1989 р. екзархат перейменовано на Українську православну
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церкву), а відтак і суттєвим зменшенням присутності в краї УПЦ:
віруючі масово поверталися або до УГКЦ, або переходили до
новопосталих самопроголошених православних українських
“національних” церков.
Якщо у випадку історичної церкви галичан-українців йшлося
про вихід з підпілля УГКЦ й поновлення її діяльності в краї, то
“національні” православні церкви – Українська автокефальна
церква (УАПЦ) та Українська православна церква Київського
патріархату (УПЦ КП) – стали новим елементом як релігійних, так і
суспільно-політичних процесів у краї. Перші десятиліття незалежності України було позначено боротьбою між цими трьома
“національними” церковно-політичними акторами як за доступ до
місцевого політичного ресурсу, так і за церковне майно, активноагресивний перерозподіл якого став перманентним фактором
релігійно-церковної та суспільно-політичної напруги в регіоні.
Останній вимір був обумовлений неприхованим фаворитизуванням структурами влади в регіоні та на місцях Української
греко-католицької церкви, наданням їй преференцій у майнових
питаннях та задоволенням на її користь претензій на церковне
майно, що мало належати іншим законним правовласникам.
Позаяк, легалізація нерозривно пов’язаної з українським
націонал-демократичним та націоналістичним рухами УГКЦ стала
одним з найпотужніших факторів суспільно-політичних змін у
регіоні. Вона визначальним чином вплинула на формування обрисів нового (етно-)релігійного поля в Галичині. Примусове масове
переведення греко-католиків до Московського патріархату (нагадаємо відомі цифри: голова союзної Ради у справах Руської
православної церкви Г. Карпов звітував, що станом на 1 січня
1948 р. з 2 718 греко-католицьких громад 2 491 “увійшли” до
складу РПЦ) спричинилося до вкрай динамічного й масового
зворотного процесу: виходу релігійних громад з-під юрисдикції
Московського патріархату, що потужно підсилювався локальним
націонал-патріотизмом та почуттями ресентименту. Через три
роки після відновлення діяльності УГКЦ (станом на листопад
1993 р.) у регіоні вже діяло 2 769 повноправних громад – більше,
ніж на момент ліквідації УГКЦ у 1946 р. І таке лавиноподібне
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зростання було лише початком. Станом на 1 січня 2018 р. у трьох
взятих сукупно областях Галичини діяло 3 180 релігійних громад
(у Львівській області – 1 636 громад, Івано-Франківській – 709,
Тернопільській – 835)4.
Враз юрисдикційно підпорядковане Москві православ’я перетворилося з монопольної, підтримуваної радянською державою
Церкви на релігійну меншину, якою православ’я в краї історично й
було до рішень Львівського собору 1946 р. РПЦ з ліквідації Грекокатолицької церкви. Не зайвим буде нагадати, що місцеве історично
доволі нечисельне православ’я до анекції Східної Галичини Радянським Союзом за пактом Молотова–Ріббентропа юрисдикційно
ніколи не входило до складу Російської/Руської православної церкви.
Інша річ, що десятиріччя домінування офіційного православ’я
в підрадянській Галичині не могло не позначитися на релігійній
структурі регіону, конфесійних уподобаннях населення. Разом із
легалізацією УГКЦ стало очевидним, що для певної частини
колишніх греко-католиків оте офіційне православ’я – доволі українізоване й представлене Українською православною церквою –
стало уособлювати “батьківську віру”, що єднала їх з Великою
Україною й виступала одним із наріжних каменів омріяної віками
“єдиної, соборної, незалежної України”. Там, де серед віруючих
переважали націоналістичні почуття, вибір робився на користь
самопроголошених українських “національних” православних
церков. Там же, де церковна свідомість переважала над етнічною
чи політичною, колишні греко-католики воліли й надалі зберігати
лояльність Українській православній церкві (в юрисдикції
Московського патріархату) в очікуванні створення в Україні
канонічної православної церковної альтернативи Москві.
Іншим поважним чинником, що вплинув на формування обрисів
як релігійного, так і етнополітичного життя в сучасній Галичині,
стало відновлення повноцінної діяльності Римо-католицької
церкви (РКЦ), історично пов’язаної з польським населенням краю.
4 Тут і далі статистичні дані, якщо не зазначене інше джерело, взято зі
щорічних статистичних звітів відповідних державних органів управління у
справах релігій (і національностей), назви та повноваження яких змінювалися
упродовж років незалежності.
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РКЦ оминула доля українських греко-католиків, Церкву яких було
брутально ліквідовано. Натомість РКЦ була кількісно знекровлена
внаслідок декількох хвиль примусових депортацій (так званих
“обмінів населенням”) у повоєнні роки етнічних поляків до
радянського сателіту – Польської народної республіки, майже
відсутністю кадрів духовенства внаслідок радянських репресій, а
також накладених обмежень на діяльність РКЦ в Радянському
Союзі. Римо-католицька церква в підрадянській Україні балансувала на межі виживання переважно за рахунок збереження віри
та польськості простими віруючими, переважно селянами та жителями провінційних містечок. Польська меншина в Україні втратила
майже усю свою еліту: у кращому випадку внаслідок примусових
депортацій до Польщі, у гіршому – внаслідок цілеспрямованого
винищення режимом.
Попри різке кількісне скорочення членів двох згадуваних
Церков – польської Римо-католицької церкви в Галичині упродовж
радянського часу та Українського екзархату Руської православної
церкви на рубежі 1980–1990-х рр. – вплив обох цих інституцій у
регіоні залишається настільки вагомим, що не дозволяє їх
трактувати меншинними за суто кількісними параметрами. На
користь Римо-католицької церкви говорить не лише факт її
тривалої історичної присутності в регіоні й глибокого закорінення,
але й те, що чимала кількість її структур в Україні розташована
поза межами Галичини: і у традиційних місцях розселення
польської меншини у Центральній Україні, і у цілком нових для
діяльності РКЦ регіонах на Сході та Півдні держави.
Загальноцерковні тенденції розвитку РКЦ у незалежній Україні
гомогенізують цю структуру на позаетнічному – релігійному –
ґрунті, накладаючись на глибокі асиміляційні процеси в середовищі українців польського походження. Стосовно ж УПЦ в
юрисдикції Московського патріархату, то основні структури цієї
Церкви щільно присутні на усій території України, за винятком,
власне, Галичини; ці структури творять надійний тил для підтримки галицької периферії. Проте, ситуація змінилася зі створенням
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Вселенським патріархатом у січні 2019 р. автокефальної Православної церкви України (ПЦУ), що стала канонічною альтернативою колишньому православному церковному монополісту в
країні, пов’язаному з РПЦ.
Важливим чинником функціонування Римо-католицької та
Української православної церков у Галичині є наявність у кожної
з них зовнішніх церковних, політичних, суспільних лобістів, які
мають змогу відстоювати їхні інтереси (або те, що вважається
їхніми інтересами) на офіційних рівнях – від локального і
регіонального до державного, і нерідко – міжнародного.
У Польщі і держава, і Католицька церква, і чимало громадських організацій та політичних партій прискіпливо слідкують за
розвитком української полонії та Римо-католицької церкви в
Україні, у міру законних можливостей надають сприяння у
відновленні та захисті їхніх прав. Увага польського “кресов’яцького”, правого націоналістично-реваншистського середовища
зосереджена переважно на негативних аспектах польськоукраїнського історичного досвіду з його сучасними фантомними
болями. Це польське середовище мало чим відрізняється від його
українських політичних близнюків, однак їхні взаємопов’язані
провокації раз-у-раз ускладнюють спільні українсько-польські
зусилля з досягнення стратегічно важливого для народів обох
країн примирення й ефективної співпраці між державами перед
лицем викликів з боку російського мілітаризму.
У Російській Федерації підтримка структур Української
православної церкви (в юрисдикції Московського патріархату) за
роки правління В. Путіна стала складовою політики з утримання
України у полі тяжіння Росії, недопущення її реальної суверенізації й політичного вибору на користь цінностей західної демократії.
Щонайменше від 2013–2014 рр. структури Української православної церкви стали дедалі активніше використовуватися
режимом В. Путіна у неконвенційній війні Росії проти України під
реваншистським та неоімперським за своїм змістовним
наповненням гаслом “русского мира”.
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Закономірне й неуникненне стрімке скорочення структур
УПЦ в Галичині на зламі 1980–1990 рр. одночасно з пасіонарною
дерадянізацією та дерусифікацією регіону трактувалося на рівні
вищого політичного та церковного керівництва Росії виключно як
наслідок насильницьких дій “українських націоналістів”. Що
першопричиною жорсткого церковного конфлікту та вкоріненої
ненависті населення Галичини до радянського режиму були
розгорнуті цим режимом у регіоні жорстокі репресії проти місцевого населення, його фізичне винищення і депортації, насильницька ліквідація УГКЦ, переслідування підпільної Церкви, такі
факти провідниками російської політики та їхніми прибічниками
в Україні замовчувалися й ігнорувалися. Упродовж усіх років
незалежності України лейтмотивом російської пропаганди, насамперед у середовищі РПЦ, став “розгром”, “винищення” православ’я в Галичині “українськими націоналістами”, “уніатами”.
Вплив, що триває, зовнішніх політичних чинників на
функціонування в Галицькому регіоні кількісно нечисельних РКЦ
та УПЦ (МП) не дозволяє трактувати ці церковні структури як
меншинні та обмежувати їхній аналіз етнорелігійною чи релігійноцерковною проблематикою. Тут у силу вступають і зовнішньополітичний, і безпековий фактори, що актуалізує вироблення й
імплементацію адекватної комплексної політичної відповіді з боку
Української держави на виклики, пов’язані з цими двома
Церквами.
На особливостях взаємодії етнополітичного та релігійного
чинника в регіоні вагомо позначається історичне минуле.
Специфіка української Галичини формувалася переважно
упродовж XIX – першої третини XX ст. Сформовані тоді особливості
імпліцитно присутні не лише у сьогоднішніх оновлюваних і
змінюваних етнорелігійних та етнополітичних реаліях, але й
надалі впливають на них. Специфіка регіону зумовлена, з одного
боку, багатовіковою історією існування у краї різноманітних
етнорелігійних спільнот з їхніми непростими взаємовідносинами
або ж “закапсульованим” від контактів з “іншим” існуванням,
нерідко драматичною, а то й трагічною історією кожної із цих
спільнот. А з другого – етнополітичними й державно-церковними
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практиками державних утворень, до складу яких у той чи інший
час входили землі сьогоднішньої української Східної Галичини.
Досвід існування Галичини чи то за Австро-Угорщини, чи то за
Третьої Речі Посполитої культивується у сучасній Галичині у
вигляді міфів, вибіркових ad hoc наративів (коли звитяжних, коли
віктимних), а також відтворюється – не менш селективно й некритично – на рівні історичної пам’яті.
Упродовж драматичного XX століття в етнічному та релігійному
складі населення Східної Галичини відбулися стрімкі й радикальні, у
багатьох випадках незворотні зміни. У краї цілковито зникли окремі
етнорелігійні спільноти (вірмено-католики, караїми). Про інші –
колись чисельні й впливові – громади нагадують поодинокі вцілілі
нащадки, занедбані архітектурні пам’ятки чи їхні рештки та
запустіння на кладовищих (юдеї). Ще інші – зазнали болісних
скорочень, втративши колись упривілейований соціальнополітичний та економічний статус у регіоні (поляки римо-католики),
підпавши під дію асиміляційних процесів та відновивши й значно
розвинувши в дещо іншій якості в незалежній Україні діяльність і
української полонії, і Римо-католицької церкви.
Біля витоків формування та подальшого закорінення домінуючої
сьогодні в регіоні етнічної, етнокультурної, етнорелігійної
ідентичності українського населення Галичини стояла українська
Греко-католицька церква. Саме вона у XIX ст. дала місцевим
русинам/українцям – соціальна структура яких була редукована до
“хлопа й попа” – перших діячів національного руху/“відродження”. У XX ст. Греко-католицька церква як церква галицьких
українців була тісно пов’язаною з західноукраїнським націоналізмом. З початком так званих перебудовчих процесів у СРСР саме
боротьба за легалізацію УГКЦ стала предтечею проголошення
націонал-демократичними політичними та громадськими силами
в Україні гасел суверенізації України.
Водночас, у північно-східних районах Тернопільщини – що
їх відокремлював від історичної підавстрійської Галичини так
званий “сокальський кордон” між Австро-Угорською та Російською імперіями, а пізніше – між Польщею та СРСР, і які історично
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входили до складу підросійського Волинського регіону5 – до сьогодні
присутність православ’я залишається помітно вищою, ніж в
історичній Східній Галичині. В межах сучасних адміністративних
кордонів Галичини до історичного Волинського регіону належать
Кременецький, Шумський, Лановецький та північна частина
Збаразького районів Тернопільської області. На цих українських
землях Російська імперія, а з її розпадом СРСР, цілеспрямовано
примусово ліквідовували на Греко-католицьку церкву (1839, 1875,
1946 рр.), насаджуючи натомість одержавлене православ’я.
Колишній міждержавний кордон до сьогодні виразно поділяє
Збаразький район Тернопільської області на православну та грекокатолицьку частини. Лінія розмежування між православними та
греко-католиками на Збаражчині збігається з відомою Гантінґтоновою лінією “зіткнення цивілізацій”, хоч би як сьогодні не
оскарждували її валідність деякі критики. Самуель Гантінґтон, без
заглиблення у деталі, проводив землями України лінію розламу
саме за релігійною ознакою: між (греко-)католицьким та православним ареалами, що їх він відносив до цивілізацій з потенційно
конфліктними взаєминами.
На території Збаразького району, яка свого часу перебувала у
складі Польщі, у 2007 р. діяло 52 громади Української греко-католицької церкви, тоді як на колишній підросійській території цього
району від часу легалізації УГКЦ так і не постало жодної грекокатолицької громади (станом на 2017 р.). Подібну картину
спостерігаємо й у випадку структур Української православної
церкви: у межах колишньої території Польщі у 2007 р. у
Збаразькому районі функціонувало 2 громади УПЦ, а колишньої
Російської імперії – 35 громад 6.
Понад те, на північно-західному закутку Тернопільщини, на
кордоні із Рівненською та Волинською областями, розташована
5
Про складнощі історико-етнографічного та історико-політичного
районування Галичини див.: Галушко Михайло. Етнографічне районування
української Галичини (за матеріалами наукових досліджень XIX – початку
XXI ст.). Галичина: етнічна історія: Тематичний збірник статей. Львів:
Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. С. 46–80.
6 Барна Ірина. Прогнозна оцінка сучасної конфесійної структури населення
Тернопільської області. Економічна та соціальна географія. 2012. № 1. С. 114.
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Свято-Успенська Почаївська лавра (з початку XVIII ст. до 1832 р.,
коли його перебрала Російська православна церква, Почаїв був
монастирем греко-католицького ордену оо. василіан). Почаївська
лавра, де розташовано монастир УПЦ, був і залишається центром
тяжіння православних з України, Росії та Білорусі, символом
єдності/братерства східнослов’янських народів, форпостом “віри
православної” на рубежі із західною, а тому, за визначенням,
ворожою цивілізацією. Після здобуття Україною незалежності
Почаївська лавра так і залишилася у лещатах ментальності
“фортеці в облозі”, що стоїть на передньому краї захисту віри
православної, культу “трьох братніх народів” (“спільної колиски”)
у його найрізноманітніших варіантах, а за режиму В. Путіна –
ідеології “русского мира” з притаманним останній політичним
православ’ям. Свідома ізоляція від реалій суспільно-політичного
життя (не економічного, в ньому лаврська братія добре орієнтується
й примножує монастирські посілості), що вирує поза мурами
лаври, лише додає сили її самонавіюванню щодо особливості
покладеної на неї “форпостної” місії.
Історична належність двох зазначених вище частин Тернопільщини до периферії відмінних цивілізаційних матриць (західноєвропейська/католицька, з одного боку, та російсько-азійська/православна, з другого) накладає відбиток на сьогоднішню
специфіку етнорелігійних процесів в області і робить неможливим
однозначне зарахування усієї області до Галицького регіону7.
Попри усю етнополітичну та етнорелігійну специфіку Галичини край органічно вписується у сучасні загальноукраїнські
закономірності стосовно місця та ролі, що їх відіграє релігія у
суспільно-політичних процесах у країні. Регіону, подібно до
загальноукраїнської політичної практики, притаманний високий
рівень інструменталізації релігійного чинника у політичному та
суспільному житті, а клерикалізація суспільно-політичних
процесів залишається тут найвищою в Україні.
Про стан і тенденції розвитку релігійних організацій на Тернопільщині
див.: Стоцький Ярослав. Українська Греко-Католицька Церква і релігійне
становище Тернопільщини. Тернопіль: Підручники & посібники, 2003. 432 с.
7
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Фаворитизування регіональними/місцевими елітами домінуючої
на певній території церковної структури є безпосереднім віддзеркаленням ситуації у центрі, коли на національному рівні правлячий клас
явно або приховано надає преференції тій чи іншій церкві-фавориту.
Відмінність полягає у тому, що на національному рівні церковні
фаворити періодично змінюють один другого залежно від того, які
політичні сили приходять до влади. І цей алгоритм унеможливлює
тривалу монополізацію суспільно-політичного простору жодною з
провідних Церков у країні, домінування церковного фаворита
обмежене у часі. На національному рівні підтримка тієї чи іншої
Церкви завжди була пов’язана із обраним політичними силами при
владі вектором розвитку України – прозахідним чи проросійським.
У першому випадку це мало наслідком підтримку “національних
церков”
(Української
православної
церкви
Київського
патріархату, Української православної автокефальної та
Української греко-католицької церков), у другому – юрисдикційно
підпорядкованої
Московському
патріархату
Української
православної церкви. Навіть політика так званої багатовекторності
президента Л. Кучми (особливо під час другого терміну) змушена
була втримувати рівновагу церковно-політичних сил у країні задля
осягнення основних цілей його внутрішньої політики: створення й
зміцнення кланового олігархічного потенціалу – економічного і
політичного.
Еліти найвпливовіших гравців релігійно-церковного поля
України – коло яких у досліджуваний період обмежувалося УПЦ,
УПЦ КП, УАПЦ та УГКЦ – від часу набуття Україною незалежності, зі свого боку, також не полишали зусиль у змаганнях за
доступ до політичного ресурсу. Якщо церковні лідери прак-тикували лобіювання на найвищому державному рівні партикулярних інтересів очолюваних ними інституцій, то підпорядковане їм
духовенство раз-у-раз докладало зусиль, аби потрапити, нерідко
всупереч забороні з боку церковної влади, до органів місцевого
самоврядування.
На сьогодні можна впевнено констатувати, що у середовищі
найвпливовіших українських Церков на усіх рівнях – від
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національного до локального – сформовано групи політичних
підприємців/антрепренерів та акторів, які шляхом використання
політичного ресурсу активно лобіюють корпоративні інтереси, що їх
вони у публічному просторі представляють за загальнонаціональні,
суспільні, громадські. В Галичині, з огляду на високий рівень
декларованої релігійності населення та довіри до “Церкви”, зазначені
тенденції проявляються найвиразніше якщо її порівнювати з іншими
регіонами країни. Конкурентом Галичини час від часу виступає лише
столиця у періоди чи то інструменталізації релігії політиками, чи то
боротьби за доступ до політичного русурсу з боку провідних гравців
релігійно-церковного поля.
На відміну від нестабільного та залежного від політичної
кон’юнктури становища церков-фаворитів у центрі, диспозиція
церковних акторів у регіонах набула усталених окреслень: тут
церкви-фаворити, за замовчанням, мають постійний гарантований
доступ до політичного ресурсу. Влада в регіонах та на місцях
передбачувано підтримує та надає перевагу найчисельнішій, найвпливовішій релігійній організації, ранжуючи решту відповідно до
власних політичних уподобань або й залежно від “опінії” церквифаворита. Таким фаворитом в Галичині не могла не стати УГКЦ.
Тут, так само як і на національному рівні та деінде в регіонах,
релігійний чинник, нерідко у поєднанні з етнополітичним та
етнонаціональним, показав себе одним із найдієвіших інструментів суспільно-політичної мобілізації населення як з боку найрізноманітніших політичних сил, органів влади та управління,
громадських організацій, так і безпосередньо з боку УГКЦ.
Оскільки в Галичині рівень представництва релігійних меншин
(“іншого”) є найнижчим у країні, це позначається на зміцненні
позицій в регіоні “національних”, “традиційних” Церков та визначає
їхню провідну – у порівнянні з іншими релігійними організаціями –
роль у регіональних суспільно-політичних процесах. Відносини ж
між “національними церквами”, попри преференції УГКЦ, позначені
конкурентністю і на релігійному, і на суспільно-політичному полі.
2. Міноритарні етнорелігійні організації, релігійні
меншини
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Дослідження етнорелігійних спільнот та міноритарних
релігійних організацій в Галичині є актуальним з огляду на: 1) їхнє
функціонування у регіоні, де домінують і користуються прихильністю влади україноцентричні церкви УГКЦ, УПЦ КП та УАПЦ
(від 2019 р. – автокефальна Православна Церква України);
2) суспільно-політичні стратегії домінуючих ”національних
церков” (а ширше – суспільного загалу, що його ці церкви
репрезентують) за умов, коли в історичній пам’яті населення краю
зберігається, а в численних пам’ятках культури наочно матеріалізується факт домінування/присутності в регіоні тих сьогоднішніх
міноритаріїв, які ще не так давно посідали домінуючі суспільнополітичні та культурно-релігійні позиції в краї, а сьогодні
знаходяться на марґінесі або зникли без вороття.
Таблиця 7
Кількість громад основних релігійних організацій Галичини
(у відсотках від загальної кількості зареєстрованих громад,
станом на 1 січня 2016 р.)*
Область
Львівська
ІваноФранківська
Тернопільська

УГКЦ
52,57%
53,57%

УПЦ КП
16,76%
20,91%

45,7%

19,4%

УАПЦ УПЦ МП Інші
13,2%
2,2%
15,27%
11,41%
2,2%
11,91%
12,2%

6,8%

15,9%

* Таблицю укладено на підставі звітів Департаменту у справах релігій та
національностей Міністерства культури України про мережу церков і релігійних
організацій Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей станом на
1 січня 2016 р.

Кількісно міноритарні релігійні організації, до яких належать
і етноконфесійні, посідають незначне місце на сучасній релігійній
та етнополітичній карті Галичини. Якщо не брати до уваги
домінуючі в регіоні так звані “національні” церкви – УГКЦ, УПЦ
КП та УАПЦ, – то усі інші релігійні організації разом узяті
становлять такий відсоток від загальної кількості громад, які
діють: у Львівській області – 15,27%, Тернопільській – 15,9%,
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Івано-Франківській – 11,91% (табл. 7) *. Найбільш однорідною є
Івано-Франківська область. У Тернопільській відсоток “інших”
дещо вищий за рахунок більшої кількості громад УПЦ, які для
певної частини цього регіону є традиційними, історично закоріненими. А у Львівській – за рахунок протестантських спільнот.
Відсоток громад “національних” церков має певний потенціал до
зростання внаслідок тенденції до переходу, що зберігається,
громад УПЦ до юрисдикції чи то УПЦ КП, чи то УАПЦ. Така
тенденція набула додаткового імпульсу разом із початком у
2014 р. гібридної війни Російської Федерації проти України, що
був вагомо підсилений у 2019 р. наданням Вселенським
патріархом томосу про автокефалію Православній Церкві України.
Цілком закономірно на початку 1990-х рр. найдинамічніше
зростали в Галичині структури традиційної для українського
населення регіону й щойно легалізованої Греко-католицької церкви.
Проте вже на зламі тисячоліть структурний розвиток УГКЦ дійшов
межі можливого екстенсивного розвитку, натомість повільно, але
неухильно продовжував поступувати процес кількісного зростання
міноритарних (етно-)релігійних спільнот. Так, лише на Тернопільщині
впродовж 1999–2006 рр. позиції послабили в УГКЦ на 12,6%, УПЦ –
1,8% та УАПЦ – 1%. Водночас підсилилися показники протестантських релігійних організацій на 8,7%, РКЦ – 4,2% та УПЦ КП – 2,1%8.
Значення релігійного чинника у перебігу етнополітичних процесів сучасної Галичини важко зрозуміти, якщо спиратися лише на
статистичні показники стосовно міноритарних (етно-)релігійних
організацій, без урахування тих радикальних змін в етнічному та
релігійному складі населення, що сталися упродовж XX століття:
низка етнічних спільнот, які до великої міри визначали економічне,
соціокультурне, етнорелігійне, врешті, політичне життя регіону,
практично зникли з цих теренів або ж втратили колишню вагу.
Тут і далі, якщо не зазначено інше, наведено дані статистичних звітів
Державного департаменту релігій та національностей Міністерства культури
України про мережу релігійних організацій станом на 1 січня 2016 р.
8 Барна І. Прогнозна оцінка сучасної конфесійної структури населення
Тернопільської області. С. 114.
*
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По Першій світовій війні в етнополітиці Другої Речі Посполитої (1918–1939 рр.) втілювався у життя принцип творення мононаціональної польської держави. Така політика мала безпосереднім наслідком вибух українсько-польського конфлікту на взаємовинищення. Конфлікт тривав й упродовж Другої світової війни.
Слабкіша українська сторона використовувала у цій війні будь-яку
нагоду, аби завдавати за будь-яку ціну пануючій польській стороні
асиметричних ударів, у тому числі й терористичними методами.
Період нацистської окупації краю (1941–1944 рр.) позначений
політикою “остаточного вирішення” єврейського питання. Політика
радянського режиму (від вересня 1939 р. і до початку 1950-х рр., за
винятком років німецької окупації) була спрямована, з одного боку, на
етнічну та релігійну гомогенізацію місцевого населення, а з другого –
на його радянізацію, що передбачала заходи з деукраїнізації
(конструювання “нової історичної спільноти – радянського народу”),
примусового переведення на підрадянське православ’я українців
греко-католиків та атеїзації галичан.
Ліквідовану радянським режимом у 1946 р. українську Грекокатолицьку церкву заступили в регіоні структури російської Руської
православної церкви (РПЦ). Українці греко-католики виявилися
розпорошеними між підпільною ГКЦ, вцілілими рештками Римо-католицької церкви їхніх недавніх антагоністів – поляків та структурами
Українського екзархату РПЦ, що асоціювався і з радянським/російським політичним режимом, і з новим антагоністом – московським
православ’ям, руками якого було ліквідовано УГКЦ.
У кінцевому підсумку, внаслідок комплексної політики
радянського режиму з інтегрування Галичини до складу СРСР
українське населення краю виявилося кількісно домінуючим не
лише у сільській місцевості, як це тривало упродовж століть, але й
у містах, де воно традиційно поступалося польському та єврейському. Відтак разом із масово відрядженими з підрадянських
регіонів України до Галичини спеціалістами та управлінцями, що
мали радянізувати приєднані території та здійснювати відповідний
контроль, зросла частка новоприбулих українців, росіян, євреїв та
ін. в економічному, суспільному, культурному житті регіону,
суттєво змінивши це життя.
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Єврейсько-юдейська Галичина була фактично знищена
нацистською політикою Голокосту. Якщо у Львові, де існувала
найчисельніша юдейська громада Східної Галичини, у 1939 р.
проживало близько 110 тис. юдеїв9 – або, як називали себе євреї
Галичини, галіціянерів, а поляки й слідом за ними українці
називали їх жидами, – то в липні 1944 р. в місті залишилося до 3
тис. юдеїв; в Івано-Франківську – кількість єврейського населення
скоротилася, відповідно, з 40 тис. до 150 осіб10. Більшість єврейських поселень, анклавів-штетлів, суцільно зникли з карти
Галичини в роках існування створеного нацистською владою
дистрикту Ґаліція.
Кількість єврейського населення в Галичині мала тенденцію
до скорочення і в радянський повоєнний період, і в незалежній
Україні, що ілюструють такі цифри: частка євреїв серед населення
Львова у 1939 р. становила 33%, у 1989 р. – 1,6%, 2001 р. – 0,1%;
серед населення Івано-Франківська, – відповідно, 41%, 0,7%, 0,1%;
Тернополя – за 1939 р. дані відсутні, але на рубежі XIX–XX ст.
частка євреїв у місті становила 44%, у 1989 р. – 0,3%, 2001 р. –
0,1%11. Для правильної інтерпретації таких цифр необхідно
зважати на те, що за період між двома всеукраїнськими переписами населення 1989 і 2001 рр. кількість єврейського населення
Меламед Владимир. Евреи во Львове (XIII – первая половина XX века). События, общество, люди. Львов: Совместное укр.–амер. Предприятие ТЕКОП, 1994. С. 137.
10 Див.: Інтерв’ю рабина Моше Лейба Колесника “Останні галіціянери
міста: як і чим живе сучасна єврейська громада в Івано-Франківську” (інтерв’ю
Софії Дейчаківської) (7.10.2016) URL: http://report.if.ua/gazeta/socium/ostannigaliciyanery-mista-yak-i-chym-zhyve-suchasna-yevrejska-gromada-v-ivanofrankivsku/; там само. Рабин М. Л. Колесник про зникнення єврейської спільноти
на Прикарпатті: “[…] зараз лишилися одиниці. У Болехові вже нема, в Долині
нема, в Калуші пару чоловік, у Галичі вже нікого, в Бурштині теж, у Рогатині –
одна чи дві людини лишилися. Косів, Кути, Снятин, Городенка – нема.
У Надвірній цього року останній помер. І все. І це те, що на моїх очах”.
11 Куповецкий М. С. Особенности этнодемографического развития
еврейского населения Украины во второй половине ХХ века. Філософська і
соціологічна думка (Київ). 1994. № 5–6. С. 165–184.
Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського
перепису населення 2001 р. див.: Сайт Державного комітету Статистики України.
URL: http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/
9
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в Україні скоротилася у цілому на 78,7%12. Проте навіть за умов
такого різкого скорочення єврейська громада України й надалі
залишається однією з найчисленніших у Європі. Єврейська
спільнота досить слабо зберегла національні традиції і власне
релігійна діяльність не є привабливою для більшості українських
євреїв13.
Згідно офіційної статистики станом на 1 січня 2016 р. у
Львівській області діяло 6 юдейських спільнот (у Львові, Дрогобичі
та Стрию) із де-юре зареєстрованих 10 (для ілюстрації динаміки
зростання: у 1990 р. в області було зареєстровано лише 2 єврейські
спільноти), Тернопільській – 3 (2 – у Тернополі, 1 – Чорткові),
Івано-Франківській – 2 (за даними Асоціації єврейських
організацій та громад України в області діяла лише 1 громада у м.
Івано-Франківську14). Для порівняння: у міжвоєнний період лише
у самому Станіславові (Івано-Франківську) діяло 56 синагог, а
єврейська спільнота була найчисельнішою в місті.
Сьогодні юдаїзм представлений у Галичині двома основними
організаціями: 1) ортодоксальним за віровченням Об’єднанням
юдейських релігійних організацій України (у Львівській області 4
діючі громади, 2 – недіючі; Івано-Франківській – 2 діючі громади,
Тернопільській – 3) та 2) Релігійними організаціями прогресивного юдаїзму (у Львівській області 1 діюча громада, 2 – недіючі).
Завдання гармонізації етнополітичного поля Галичини
потребує розв’язання таких актуальних питань, як відновлення та
збереження пам’яті про юдейську історію Галичини, консервація
та реставрація небагатьох уцілілих будівель синагог та їхніх
Національний склад населення та його мовні ознаки за даними
Всеукраїнського перепису 2001 року. Київ: Державний комітет статистики
України, 2003. С. 8.
13 Єленський Віктор. Іудаїзм в Україні: релігійно-інституційний розвиток і
еволюція в стуктурі єврейської ідентичності. Релігійна панорама. 2010. № 1. С. 79.
14 Ваад. Ассоциация еврейских организаций и общин Украины. Офіційний
сайт. “Еврейские организации Украины” (Доступ 20.09.2016). URL:
http://vaadua.org/content/evreyskie-organizacii-ukrainy-obshchiesvedeniya#http://vaadua.org/content/evreyskie-organizacii-ukrainy-obshchiesvedeniya#
12

276 Розділ IV. СУЧАСНА ГАЛИЧИНА…

решток, впорядкування понад 450 єврейських кладовищ15,
включно з одним з найдавніших у Європі Львівським кладовищем,
де поховано 25–30 тис. осіб й на місці якого у 1947 р. було
облаштовано Краківський ринок16.
У 2002 р. Об’єднання рабинів США звернулося до міської
влади Львова з проханням здійснити перенесення юдейських
поховань поза межі території ринку, але не отримало задовільної
відповіді. Натомість дещо пізніше уперше за ініціативи міської
ради, а не громадських організацій чи зарубіжних спонсорів, у
Львові у вересні 2016 р. було відкрито меморіальний проект
“Простір синагог” з вшанування місць єврейської історії і
представлено законсервовані залишки синагоги кінця XVI ст.
“Золота Роза” (“Турей Захав”, або “синагога Нахмановича”),
зруйнованої нацистами у 1941 р., а також фундамент єврейського
Будинку навчання Бейт Гамідраш17. Проти проекту “Простір
синагог” рішуче виступили львівські юдеї-ортодокси, представлені “Центром дослідження юдаїки” і благодійною організацією
“Єврейське відродження”. З приводу реалізації проекту “Простір
синагог” місцеві ортодоксальні юдеї закидають львівській владі
нефаховий підхід до збереження пам’яток культури національного
значення та унеможливлення використання синагоги за її
призначенням як культової споруди18.
15 Про єврейську історію Галичини див. інформаційно насичений спеціальний
випуск львівського журналу “Ї” “Гебрейський усесвіт Галичини” ( Ї. 2007. № 48).
16 Див.: Вул. Раппапорта – давній єврейський цвинтар. – Сайт львівського
Центру
міської
історії.
URL:
http://www.lvivcenter.org/uk/lia/objects/?ci_objectid=272 (Доступ 1.09.2016). Реалізацію проекту “Довкола
Староєврейської” з дослідження єврейської спадщини Львова див. URL:
http://www.lvivcenter.org/uk/lia/researches/around-starojevreiska/
17 Бойко Оксана. Синагоги Львова. Львів: ВНТЛ: Классика, 2008. 204 с.
18 Про позицію ортодоксальних юдеїв Львова див. інтерв’ю директора
“Центру дослідження юдаїки” та благодійної організації “Єврейське
відродження” Мейлаха Шейхета: Гранітні плити замість старовинної синагоги.
Куди подівся єврейський Львів? (інтерв’ю Х. Інжуватової) (26.09.2016) URL:
http://risu.org.ua/ua/index/monitoring/society_digest/64587/; продовження інтерв’ю
див.: Збереження пам’яті іменем Феміди. Чому ЛМР [Львівська міська рада]
спілкується з євреями Львова виключно через суд? (28.09.2016). URL:
http://risu.org.ua/ua/index/monitoring/society_digest/64607/
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У Жовкві Львівської області спільними зусиллями Ради
Європи та Європейської Комісії готується до реалізації інший
комеморативний проект – “Урбаністичні стратегії в історичних
містах” – з реконструкції комплексу місцевої синагоги – пам’ятки
XVII ст., на базі якої планується створення регіонального
культурного центру (бюджет реконструкції становить близько 1,3
млн євро). Одну з музейних експозицій центру планується
присвятити історії колись численної жовківської єврейської
громади. Побудована у XVII ст., синагога входить до складу
історичного заповідника і становить одну з найбільших в Європі
фортифікаційних споруд, її занесено до списку Нью-Йоркського
фонду “100 культурних пам’яток світу на межі руйнування”19.
Хронічно бракує коштів на збереження рештків синагоги
XVIII ст. у Бродах Львівської області, що перебуває в Державному
реєстрі пам’яток архітектури і становить один з найкращих та
наймасштабніших зразків синагогальної архітектури у світі. Від
2006 р. у синагозі раз-у-раз обвалюються й руйнуються рештки
склепіння.
У 1998–2001 рр. за ініціативи колишнього мешканця Старого
Самбора Львівської області Дж. Гарднера (Гертнера) у містечку
було здійснено часткову реставрацію кіркута – єврейського
кладовища сер. XVI ст. й відновлено близько 900 надгробків.
Численне єврейське населення Старого Самбора було суцільно
винищене в роки Голокосту. Попри проведені певні реставраційні
роботи у щорічному звіті Державного департаменту США з питань
релігійної свободи за 2003 р. укотре приверталася увага до вкрай
занедбаного стану цього кладовища й твердилося, що посольство
США в Україні й надалі “уважно слідкуватиме за розвитком подій
навколо Єврейського кладовища у Самборі”20. Таких єврейських
місць поховань на території Галичини чимало, їхнє наукове
Wecsler Serge. В синагозі Жовкви створять культурний центр (20.02.2017)
URL: http://jewish.org.ua/v-sinagozi-zhovkvi-stvoryat-kulturnij-centr/
20 Державний департамент США. Міжнародний звіт з питань свободи релігії
– 2003. Україна. URL: [http://photos.state.gov/libraries/ukraine/164171/-pdf/religious03_ukr.pdf
19
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дослідження щойно розпочинається, й усі вони конче потребують
упорядкування та реставрації.
Окрему групу пам’яток становлять місця масових розстрілів
єврейського населення в роки Другої світової війни, що також
потребують дослідження й упорядкування. Найпершим кроком у
цьому напрямі мало би стати узгодження на рівні місцевих громад
територіальних меж таких пам’яток, що змінилися упродовж
другої половини XX ст., аби усунути випадки, коли на території
таких об’єктів ведеться діяльність далека від вшанування пам’яті
загиблих. Приклад конструктивного підходу до розв’язання таких
питань становлять узгоджені дії Петриківської сільради та
єврейських громадських організацій із впорядкування території
(площею 9,5 га) масових поховань євреїв Тернополя й околиць,
знищених у 1941–1944 рр.21
Інша група пам’яток, що нагадує про колишню присутність
юдеїв у Галичині, пов’язана з історією місцевих хасидів та
нещодавнім відродженням практики паломництва хасидів з усього
світу на могили галицьких цадиків. Зокрема, у Белзі,
розташованому на межі Львівської та Волинської областей,
знаходяться вшановувані хасидами місця поховань белзьких
цадиків, тяглість служіння яких за кордоном зберігається до
сьогодні. Силами приїжджих хасидів у місті відновлено будівлю
синагоги, реставровано микву (резервуар для ритуальних омовінь),
упорядковано єврейське кладовище. У 2013 р. тодішній белзький
цадик, громадянин Німеччині, відвідав місто й знайшов там
урочистий і теплий прийом місцевих жителів. Поновлення
присутності хасидів у Белзі культурно та економічно пожвавило
життя провінційного міста.
На стадії опрацювання перебуває аналогічний проект з
відновлення хасидського осередку у Тисмениці на ІваноТернопіль–Петриків. Сайт Наукового центру іудаїки та єврейського
мистецтва ім. Ф. Петрякової. URL: http://www.jewishheritage.org.ua
/ua/1941/ternopil-petrykiv.html. На цьому самому сайті під рубрикою “Єврейська
спадщина України” зроблено спробу каталогізувати єврейські кладовища,
братські могили, синагоги.
21
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Франківщині, де мало би знаходитися місце поховання цадика Якоба
Копел Хасида, діда всесвітньо відомого цадика Нахмана з Брацлава
(1772–1809), похованого в Умані22. Оскільки у Тисмениці свого часу
було кілька єврейських кладовищ і не всі з них уціліли,
місцепоховання Якоба Копел Хасида залишається не встановленим.
Особливістю хасидського напряму відновлення історичної
пам’яті в регіоні є його зосередженість на релігійному, спірітуалістичному вимірі минулого та сучасного, на відміну від багатьох
інших проектів представників зарубіжної єврейської спільноти,
сфокусованих переважно на проблематиці Голокосту.
За умов, коли за браком фінансування фактично не працюють
державні пам’яткоохоронні програми, такого роду дослідницькі та
реставраційні проекти виконуються переважно на залучені від
спонсорів з-поза меж України кошти. Неспроможність держави
забезпечити реставрацію та охорону пам’яток культури єврейської
спільноти зокрема, та слабкість заснованої на європейських стандартах політики пам’яті на національному та місцевому рівнях у цілому,
завдає державі відчутних іміджевих втрат та унаочнює реальну
відстань, що відділяє український соціум і державу від європейського
культурного коду та цінностей демократії.
За підтримки Львівської міськради, але переважно за ініціативи громадських організацій та єврейських громад, у місті від
2006 р. започатковано щорічну публічну комеморацію Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту у день 27 січня, запровадженого
листопадовим 2005 р. рішенням ООН. Захід відбувається біля
пам’ятника загиблим у Львівському гетто, де під час німецької
окупації загинуло понад 137 тис. євреїв (крім гетто, у Львові в роки
Другої світової війни функціонувало 4 концентраційні табори). За
твердженням директора єврейського “Центру дослідження
юдаїки” Мейлаха Шейхета в роки війни лише у Львові загинуло
понад 500 тис. євреїв: “Колись у Львові була квітуча єврейська
громада, яка була зразком для суспільства. Це була історія, яка, на
Юдеї з усього світу влаштують паломництво до Тисмениці: там
похований
відомий
рабин
(27.04.2017).
URL:
https://risu.org.ua/
ua/index/all_news/other_confessions/judaism/66809/;
Москалець
Владислав.
Паломництва хасидів – історія про вічне повернення (10.05.2017). URL:
https://risu.org.ua/ua/index/monitoring/kaleido_digest/66942/
22
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жаль, вже закінчилася. […] нацистська і комуністична диктатури
спустошили цей край”23. У жалобних заходах беруть участь
представники єврейської та української громад міста. Наразі
кількість учасників обмежується кількома десятками осіб.
Відсутність на рівні органів місцевого управління усвідомлення актуальності опрацювання стратегії та визначення завдань
регіональної етнополітики ілюструє приклад з діяльності відділу
національностей і релігій Львівської облдержадміністрації. У 2013
р. відділом було надано підтримку у проведені національнокультурних заходів грецькому товариству у 6 випадках, російським організаціям – у 5, німецькому товаристу – 3, польському –
2, білоруському – 2, болгарському, чеському, литовському,
єврейському по 1 разу24, що не відповідає реальним етнополітичним викликам в області, коли, зокрема, польська та єврейська
меншини потребували набагато більшої уваги.
Непоодинокі громадські ініціативи з коригування в Галичині
моноетноцентричної політики пам’яті надають додаткові аргументи
для дискусії з одним із провідних дослідників Голокосту на східноєвропейських теренах американським істориком Омером Бартовим.
Бартов охарактеризував сучасну Україну як суцільно антисемітську
державу (повторюючи антиукраїнські стереотипи радянської/російської історіографії та пропаганди). Маючи родинні корені
у Бучачі й відвідавши двадцять знакових для історії єврейства містечок Західної України, Бартов дійшов висновку, що в Україні від
часу закінчення Другої світової війни історію єврейства цілеспрямовано замовчували, знищували, а після проголошення
незалежності – героїзували місцевих колаборантів, які
співпрацювали з нацистами в “остаточному розв’язанні” єврейського
питання25.
23 У Львові українці і євреї спільно вшанували пам’ять жертв Голокосту
(27.01.2017). URL: http://zik.ua/news/2017/01/27/u_lvovi_ ukraintsi_i_ievrei_spilno_vshanuvaly_pamyat_zhertv_golokostu_1033105
24 Офіційний сайт Львівської обласної державної адміністрації. URL:
http://loda.gov.ua/oda/upravlinnya/departament-z-pytan-kultury-natsionalnostej-tarelihij/viddil-natsionalnostej-ta-relihij/plany-roboty [Останній доступ 28.12.2013].
25 Див.: Бартов Омер. Стерті. Зникаючі сліди євреїв Галичини в сучасній
Україні. Український центр вивчення історії Голокосту. К.: ДГВПП
“Зовнішторгвидав України”, 2010.
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Як історик за фахом, О. Бартов фіксує наявні лакуни та
амнезію і в історичній пам’яті сучасного населення Галичини, і в
домінуючому історичному наративі української гуманітаристики.
Остання з видимими неозброєним оком труднощами поволі, однак
таки долає методологічну обмеженість парадигми “національної
історії”, що прийшла на заміну радянській “марксистськоленінській методології” з жорстким детермінізмом її історичного
матеріалізму. Стосовно вивчення єврейської меншини в Україні,
то не можна не брати до уваги того, що жодна інша етнічна
спільнота в незалежній Україні не має стількох спеціалізованих
дослідницьких центрів, у тому числі академічних, з вивчення її
історії та сьогодення, як єврейська. Фаховість зраджує Бартова,
коли він, ігноруючи контекст, робить висновки та узагальнення
без врахування навіть тієї очевидної обставини, що для подолання
наслідків багатовікового імперського російського та тоталітарного
радянського минулого Україна потребує набагато більше часу і
зусиль, у тому числі інтелектуальних, ніж це знадобилося
центральноєвропейським країнам та країнам Балтії, не говорячи
про країни західної демократії з їхнім украй відмінним
політичним, економічним, історичним досвідом.
Історично чутливість до проблем “іншого” постає у суспільствах разом із їхнім переходом від етнокультурних ідентифікацій
населення (“свої”) до громадянських (“ми”) та розгортанням
процесу формування підвалин громадянської нації. Видиме
прискорення такому процесу в Україні дали події Революції
Гідності 2013–2014 рр. та незнана перед тим в історії країни
суспільна консолідація на захист України у розв’язаній проти неї
Російською Федерацією війні. Зміцнення громадянських
ідентичностей – ширше кажучи, реальний поступ у реформуванні
країни на засадах ліберальної демократії – матиме одним із
безпосередніх наслідків маргіналізацію етноцентризму та
реконструкцію повноти, поліфонії історичного дискурсу.
Зрозуміло, що такі процеси заторкатимуть усі міноритарні етнічні
та етнорелігійні спільноти України, в тому числі й українських
євреїв. Розв’язання питання полягає у темпах проведення в країні
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демократичних реформ, а не в “органічних” вадах українського
соціуму.
Якщо
скористатися
запропонованою
американським
соціологом Р. Брюбейкером типологізацією, то Українська
держава нині перебуває у процесі переходу від “держави, що
націоналізується” до “громадянської держави”, де панування
ліберальної демократії та визнання етнічності приватною справою
громадян слугує гарантією формування сáме громадянських
самоідентифікацій населення26. Слідом за Р. Брюбейкером
концепт “держави, що націоналізується”, стосовно України
використовували Д. Аріель, А. Вілсон та інші західні дослідники.
За багатьма випадками вибіркового, міфологізованого ставлення
до минулого та домінування україноцентричного – переважно
віктимного, але інколи й тріумфалістичного, реваншистського –
дискурсу в західноукраїнському суспільному загалі О. Бартов не
добачив пролонгованого у часі комплексу причин такого стану
суспільства та слабкості його саморефлексії, а також зародження
та зміцнення, хоча й не без труднощів, у ньому нових,
громадянських дискурсів.
Твердження О. Бартова про сучасну Україну як антисемітську
державу не враховує історичний час, в якому живе сучасна
Україна і який є відмінним – із запізненням подеколи майже на
століття – від історичного часу країн західної демократії. Україна
прямує шляхом навздогінного розвитку, намагаючися за історично
надто короткий проміжок часу надолужити усе те, на здобуття
чого західні демократії витрачали століття.
Регулярні щорічні доповіді “Антисемітизм в Україні”, які
здійснюються під егідою Євроазійського єврейського конгресу
(ЄЄК) етнополітологом та дослідником крайньоправих рухів
В’ячеславом Ліхачовим, свідчать про доволі низький рівень антисемітизму в Україні, порівняно з іншими європейськими країнами.

Брюбейкер Роджерз. Переобрамлений націоналізм. Статус нації та
національне питання у новій Європі; пер. з англ. О. Рябов. Львів: Кальварія, 2006.
С. 14–15.
26
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У моніторингах ЄЄК відсутні приклади державного антисемітизму в Україні*. Дослідження свідчать про успішну інтегрованість єврейської меншини в українське суспільство27. Досвід
Революції Гідності та боротьби проти агресії Російської Федерації
спричинився до появи принципово нових тенденцій у розвитку
єврейської/юдейської спільноти України: самоідентифікація її
членів почала змінюватися з етнорелігійної на громадянську, з
євреїв в Україні – на українських євреїв. Йосиф Зісельс, голова
Асоціації єврейських організацій та громад України (Ваад),
визначив сутність цього процесу так.: “Ми проходимо той самий
шлях, що й уся країна, – стаємо українцями в політичному значенні
цього слова – незалежно від мови, етнічного походження і конфесійної належності […]. Ті з нас, хто підтримав український вибір не
через моду або прагматичні міркування, а тому, що надали перевагу
демократії – вони і є українські євреї”28.
Формування політичних лояльностей усередині етнорелігійних спільнот в Україні нерозривно пов’язане також з реалізацією
політики пам’яті, що долає межі Брюбейкерового “націоналізуючого націоналізму”, трансформуючись у націоналізм громадянський. В Галичині, етносоціальний та етнорелігійний склад
населення якої зазнав радикальних трагічних змін упродовж XX
ст., а український “націоналізуючий націоналізм” – порівняно з
рештою території України – набув дещо гіпертрофованих виявів,
на рівні регіональної інтелектуальної еліти набуває видимих
окреслень запит на подолання історичної амнезії, переосмислення
сфокусованого на етнічних українцях домінуючого дискурсу
“української Галичини” за рахунок інтегрування до регіональної
історії чималої кількості історій представників колишніх і
сьогоднішніх етнорелігійних та етнічних спільнот краю.
Щорічні доповіді “Антисемітизм в Україні” доступні на сайті
Євроазійського єврейського конгресу у розділі “Аналітика”, підрозділ
“Ксенофобія та антисемітизм”. URL: http://eajc.org
27 Єврейська національна спільнота в контексті інтеграції українського
суспільства / авт. колектив: М. І. Михальченко, А. Ю. Подольський, О. В. Заремба
та ін. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. 376 с.
28 Зисельс Иосиф. Евреи Украины или украинские евреи? (17.05.2015) URL:
http://eajc.org/page18/news51604.html
*
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Із закінченням Другої світової війни в Галичині зникли
структури Львівської архієпархії Вірменської католицької
церкви (ВКЦ), яка нараховувала у 1939 р. до 5–5,5 тис. членів у
складі 8 парафій29, об’єднаних у 3 деканати (Львівський,
Станіславівський, Кутівський) й розпорошених територією Галичини, Волині (у 1929 р. парафія у Луцьку ще згадувалася у церковній статистиці, а станом на 1939 р. вона вже припинила існування),
тодішньої румунської Буковини (Сучавська парафія), а також по
одній парафії вірменів-католиків існувало у Кам’янці та Харкові30.
Церква вірменів-католиків у Східній Галичині постала внаслідок
укладення унії Львівської єпархії Вірменської апостольської
церкви з Римом ще у XVII ст. (1630 р. та 1635 р.), а припинила
існування у 1945 р., коли під час обмінів населенням між СРСР і
Польщею вірмени-католики разом із церковнослужителями були
переселені до Польщі.
У радянський період вірмени-католики, що уникли депортації, зазнавали переслідувань з боку влади. Напередодні краху
СРСР 13 липня 1991 р. Ватикан заснував ординаріат для вірменокатоликів у Східній Європі з центром у м. Гюмрі (Вірменія).
Станом на 2009 р. в ординаріаті налічувалося близько 55 парафій,
440 тис. вірян, 7 єпархіальних священиків та 5 ієромонахів31. В
Україні першу відновлену громаду вірменів-католиків було
зареєстровано у 1991 р., проте критично мала кількість віруючих
не могла гарантувати існування релігійної спільноти. Позаяк, у
травні 2017 р. міністр внутрішніх справ України на зустрічі з
представниками Вірменської католицької церкви повідомив про
29 Минуле вірменської громади в Україні і, зокрема, в Галичині ґрунтовно
досліджував Ярослав Дашкевич. Див.: Дашкевич Я. Вірмени і Україна. Львів;
Нью-Йорк, 2001; його ж. Вірмени в Україні: дорогами тисячолість. Львів:
Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства;
Логос, 2012. 1328 с. Див. також: Гаюк Ірина. Ілюстрована енциклопедія
вірменської культури в Україні. У 2-х тт. Львів: Афіша, 2012; її ж, Вірменська
церква в Україні. Львів: Логос, 2001. 128 с.
30 Католицька Церква в Україні. Статистичні дані. Київ: Бюлетень Центру
релігійної інформації, 2001. С. 35.
31 [Інформаційне повідомлення] Католицький вісник. 2011. № 15 (21
серпня). С. 2.
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намір передати львівській громаді костел св. Казимира, будівля
якого перебувала у власності Львівського державного університету внутрішніх справ32. Очевидним викликом для тих небагатьох
вірменів-католиків, які збереглися у Львові, стане відновлення та
утримання будівлі цього костела.
Восени 2001 р. розпорошені й нечисленні групи вірменівкатоликів в Україні відвідав тодішній глава Вірменської
католицької церкви патріарх Нерсес Бедрос XIX (резиденція у
м.Бейруті, Ліван) з метою зміцнення етнорелігійної ідентичності
їхніх членів та консолідації спільноти місцевих вірмено-католиків.
Пам’ять про галицьких вірменів-католиків зберігається у сакральних
пам’ятках, що вціліли, зокрема, Вірменському соборі у Львові та
Івано-Франківському Вірменському костелі. Останній у 1990 р. був
переданий у користування УПЦ. Але того самого року разом із
переходом настоятеля громади та її членів до Української
автокефальної православної церкви храм змінив юрисдикцію і став
кафедральним собором Івано-Франківської єпархії УАПЦ. Обидва
храми становлять пам’ятки архітектури загальнонаціонального
значення (відповідно, XIV ст. та рубежу XVII–XVIII ст.). Частково за
фінансової участі держави та під пильним контролем зацікавленої
громадськості та фахівців обидва храми було відреставровано.
Натомість вірменський храм у Луцьку (збудований XV–XVI ст.) до
невпізнаваності змінив зовнішній вигляд і на сьогодні у ньому
розташований житловий будинок.
Нинішні вірмени-галичани є представниками нової хвилі
міграції. У 1991–1992 рр. ними було утворено з центром у Львові
Українську єпархію Вірменської апостольської церкви (ВАЦ),
що належить до групи так званих дохалкидонських/монофізитських/древлєправославних церков. Завдяки настійливим
вимогам віруючих ВАЦ у січні 2000 р. було їм було надано у
користування кафедральний Вірменський (Успенський) собор,
32 Арсен Аваков: костел святого Казимира, що знаходиться на балансі МВС
буде передано міській громаді Львова (23.05.2017) URL: http://www.mvs.gov.ua/ua/news/8227_Arsen_Avakov_Kostel_Svyatogo_Kazimira_shcho_znahoditsya_na_balans
i_MVS_bude_peredano_miskiy_gromadi_Lvova_FOTO.htm
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освячення якого у травні 2003 р. здійснив католікос усіх вірмен
Гарегін II. З нинішньої двохтисячної вірменської спільноти Львова
у церковному житті беруть участь від 100 до максимум 200 осіб,
що позбавляє громаду перспектив розвитку33. Станом на 1 січня
2016 р. в Галичині функціонувало по 1 громаді Вірменської
апостольської церкви у Львівській та Тернопільській областях. На
початку 2010-х рр. керівництво ВАЦ планувало перенесення
адміністративного центру Церкви до Києва, зведення там
кафедрального собору, що мав стати одним з найбільших
вірменських храмів у Європі34. Загострення суспільно-політичної
та економічної кризи в країні, початок якій поклали драматичні
події на зламі 2013–2014 рр., а продовжила російська агресія проти
України, змусило відтермінувати реалізацію такого плану.
Вірменська апостольська церква тісно співпрацює зі створеним у 2001 р. Союзом вірмен України. Щороку у квітні вірменська
громада України вшановує День пам’яті жертв геноциду вірмен в
Османській імперії у 1915–1923 рр. Перший архієпископ
Вірменської апостольської церкви в Україні Натан Оганесян,
акцентуючи увагу на тісному пов’язанні упродовж історії
вірменської церкви і народу, переконаний, що геноцид народу був
одночасно й геноцидом його церкви: “[…] народ, який постраждав
під час Геноциду, – це переважно діти нашої Церкви. Були
вірмено-католики і вірмени-протестанти, але це дуже малі групи.
[…] Геноцид народу був геноцидом Церкви […] Геноцид був
етнічною і релігійною чисткою”35. Лише під час першої хвилі
геноциду у 1915–1916 рр. молодотурками було винищено 1,5 млн
33 Сумні рефлексії з нагоди храмового празника (інтерв’ю з настоятелем
громади Вірменського собору о. Теодосом Геворкяном) (інтерв’ю Т. Базюка)
(12.09.2013). URL: http://zbruc.eu/node/12760
34 Див.: Президент Янукович пообіцяв підтримати будівництво вірменської
церкви
у
Києві
(27.04.2001).
URL:
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/orthodox/armenian_ac/42050/; Вірмени побудують у Києві один з
найбільших
храмів
Європи
(06.02.2012).
URL:
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/temples_church_property/46665/
35 Архієпископ Натан Оганесян: Геноцид народу був геноцидом Церкви
(інтерв’ю М. Мишовського, Ю. Завадської взято влітку 2013 р.) (21.04.2014]).
URL: http://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/interview/56188/
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вірмен; загальна ж кількість загиблих вірменів-католиків становила
близько 30 тис. осіб.
У 2015 р., напередодні вшанування 100-х роковин геноциду
вірмен, глава Української греко-католицької церкви верховний
архієпископ Святослав (Шевчук) звернувся до глав обох
вірменських Церков зі словами солідарності й молитовної підтримки,
покликаючися на слова папи Римського Франциска про трагедію
вірмен в Османській імперії як “перший геноцид XX століття”36.
Відомо, що Туреччина категорично заперечує факт геноциду
вірмен і після тих слів понтифіка папського нунція в Анкарі було
викликано до Міністерства закордонних справ Туреччини для
висловлення протесту. Не можна виключати появи аналогічної
реакції з боку Туреччини й на комеморацію геноциду вірмен в
українському церковному середовищі, особливо зважаючи на той
факт, що в Україні геноцид вірмен досі не визнано на державному
рівні.
У повоєнній Галичині без сліду зникла спільнота караїмів, які
проживали в Галичі, Івано-Франківської обл. від XIII ст., зберігаючи упродовж віків етнорелігійну окремішність. У 1940–1950 рр.
рештки караїмів змушені були емігрувати до Польщі або
переселитися до Литви. Сьогодні про галицьких караїмів нагадує
лише експозиція міського Музею караїмської історії та культури
(утворений у 2004 р. як філія Національного заповідника “Давній
Галич”), кілька автентичних будівель (кенасу зруйновано у 1985 р.)
та караїмське кладовище у с. Залуква, що знаходиться у
напівзруйнованому, занедбаному стані, частину надгробків з якого
місцеві мародери використали у побутових цілях. У 1997–2000 рр.
працівники заповідника “Давній Галич” дослідили караїмський
некрополь. Результатом дослідження стало видання каталога
надгробків з перекладом українською епітафій.
Німецька лютеранська (євангелічна) етнорелігійна меншина ще у міжвоєнний період зазнавала утисків та дискримінації з
Глава УГКЦ висловив солідарність з народом Вірменії у вшануванні
півтора мільйона вірмен-жертв геноциду (23.04.2015). URL: http://risu.org.ua/ua/index/all_news/ukraine_and_world/international_relations/59813/
36
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боку польської влади, а під час першої радянської окупації була
примусово переселена до окупованої нацистами Польщі, що й поклало
край історії її існування та праці місіонерів-лютеран з Німеччини у
Східній Галичині37. Станом на 1 січня 2016 р. Німецька євангелічнолютеранська церква мала в Галичині лише 1 громаду (у м. Львові). Про
цю громаду навряд чи правомірно говорити у термінах етноконфесії,
оскільки в ній доконаним фактом стало розмивання етнічних маркерів,
особливо після інтенсивної хвилі еміграції з України німців до історичної батьківщини, що тривала впродовж 1990-х рр. У Львівській громаді
НЄЛЦУ понад 80% парафіян становлять українці та росіяни,
богослужіння німецькою мовою не відправляються, дедалі більше
членів громади не володіють німецькою мовою38. Місцеве лютеранство цілком адаптоване до контексту, у цьому середовищі взяли гору
процеси природної асиміляції.
Водночас, не пов’язане з Німецькою євангелічною церквою
лютеранство, так зване українське лютеранство, представлене в
Галичині Українською лютеранською церквою (у Тернопільській обл. – 4 громади, по 1 – в Івано-Франківській та Львівській обл.; у Тернополі функціонує семінарія УЛЦ). Українська
лютеранська церква, яка в Україні об’єднує понад 1 тис. членів,
декларує себе наступницею Української євангельської церкви
Ауґсбурзького віросповідання (УЄЦ), знищеної після окупації
Радянським Союзом Галичини у 1939 р. УЄЦ постала в Галичині
у міжвоєнний період за ініціативи низки осіб, колишніх грекокатоликів, які привнесли до внутрішнього життя нової церкви
чимало практик та ідей зі свого греко-католицького досвіду.
На початку 1990-х рр. відновлення УЛЦ в Україні ініціювали
структури УЄЦ у США. У віросповідному та обрядовому питаннях
Українська лютеранська церква становить гібрид, де зміксовано
37 Про очільника релігійної місії з

Німеччини для місцевих німців-лютеранів
у міжвоєнний та воєнний період Теодора Цьоклера, а також організацію ним
широкої благодійної, соціальної та освітньої праці для населення краю без огляду
на етнічну чи релігійну належність див. спогади його дружини: Цьоклер Ліллі.
Бог чує молитву. Івано-Франківськ, б.р. [?2018]. 151 с.
38 Любащенко Вікторія. Протестантизм в Україні: чи є перспектива?
Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН
України. Київ, 2009. С. 278–293.
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елементи лютеранського віровчення, української етнокультурної
традиції, “східного” (як його розуміли греко-католики) та
латинського обрядів39. У саморепрезентації голова Галицької
єпархії УЛЦ пастор Тарас Коковський зазначав, що українські
лютерани вносять “до лютеранства частку своєї національної та
культурної ідентичності. Ми любимо свій край і звичай, рідну
мову, пісню, історію та культуру, хочемо свідчити про це іншим
народам [sic! Саме так визначено пріоритети. – Н. К.]. […]
українські лютерани ніколи не відокремлювали себе від свого
народу, його традицій та звичаїв”40. УЛЦ стоїть на позиціях
консерватизму і традиціоналізму у віровчительних питаннях, а
відтак і суспільних. Подібно до німецького лютеранства у період
його становлення й розвитку в його українському варіанті чільне
місце посідає культурницька, народницька складова.
Тернопільські українські лютерани тісно співпрацюють з
міжнародним благодійним фондом “Дар життя” і вже понад
двадцять років реалізують проект “Медична клініка на колесах”.
Зокрема, протягом 2014 р. клінікою було надано безкоштовну

Див.: Любащенко В. Історія протестантизму в Україні: Курс лекцій. Львів:
Видавнича спілка “Просвіта”, 1995. С. 286–287.
40Див.: Інтерв’ю з головою Галицької єпархії Української лютеранської
церкви, пастором громади Святих апостолів Івана та Якова Тарасом Коковським
на тему: “Українське лютеранство: минуле і сучасне” (інтерв’ю Є. Распопова,
І. Дмитрука) (28.09.2016). URL: http://tureligious.com.ua/intervyu-z-holovoyuhalytskoji-jeparhiji-ukrajinskoji-lyuteranskoji-tserkvy-pastyrem-hromady-svyatyhapostoliv-ivana-ta-yakova-tarasom-kokovskym-na-temu-ukrajinske-lyuteranstvomynule-ta-sohodennya/#comment-154482; Лютерани східного обряду: такі є лише
в Україні (інтерв’ю з керуючим Галицькою єпархією пастором Т. Коковським,
інтерв’ю В. Мороза) (10.05.2016). URL: http://risu.org.ua/ua/index/exclusive/kaleidoscope/63352/
Т. Коковський про передісторію формування українського лютеранства
(цит. за першим з вищенаведених інтерв’ю): “[…] в часи, коли набирала обертів
латинізація, наші провідники і миряни палко обстоювали українське слово в
церкві і рідний обряд, тобто Східний. Як правило, найпоширенішою була і є нині
Служба Божа Івана Золотоустого. Саме тому наші отці-засновники скористалися
нею, пристосувавши до лютеранського сповідання. Вони не пішли шляхом
більшості лютеран-колоністів, що перебували на цих теренах, котрі
послуговувались Західним обрядом”.
39
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стоматологічну та педіатричну допомогу близько 8 тис. малозабезпеченим жителям 14 населених пунктів області, а також дітямсиротам Кременецького психоневрологічного санаторію. Консультантами фонду проведено понад 1 тис. консультацій з питань
вагітності та пологів41.
Крім Української лютеранської церкви, в Галичині (у Львові)
функціонує незалежна громада Братньої євангельсько-лютеранської церкви, яка відокремлює себе від українських структур і
підпорядковується Євангелічній лютеранській церкві Німеччини.
Іслам у Галичині42 на початок 2016 р. де-юре репрезентували
лише 2 громади на Львівщині, хоча ті самі офіційні органи
обласної виконавчої влади двома роками раніше звітували про
діяльність 4 ісламських громад на Львівщині: одна з них
репрезентувала Духовне управління мусульман України (ДУМУ),
друга – ДУМУ “Умма”, а решта 2 діяли як незалежні об’єднання
мусульман43. Навіть з урахуванням недосконалості державних
облікових даних правомірним буде припустити, особливо зважаючи на початковий потік татар-переселенців навесні 2014 р. з
окупованого Російською Федерацією Криму переважно до Львова
й околиць, що новопосталі ісламські організації в Галичині, так
само як і в цілому по Україні, воліли існувати на нових місцях
поселення без офіційної реєстрації і набуття статусу юридичної
особи. Тож офіційна статистика їх “не бачила” й не давала змоги
оцінити реальну кількість новоприбулих кримських татар. Серед
першої хвилі переселенців з Криму були й такі, які сповідували
41 Інформаційний звіт про стан та тенденції розвитку релігійної ситуації,
державно-церковних відносин у Тернопільській області за 2014 рік Департаменту
культури, релігій та національностей Тернопільської обласної державної
адміністрації. [Далі: Інформаційний звіт. Тернопільська область. 2014 р.]. С. 11.
42 Про історію та сучасний стан ісламу в Україні див.: Якубович Михайло.
Іслам в Україні: історія і сучасність / Михайло Якубович. Вінниця: ТОВ “НіланЛТД”, 2016. 264 с.
43 Тут і далі, якщо не зазначено інше, усі статистичні дані взято зі щорічних звітів
Департаменту у справах національностей і релігій Міністерства культури України. Див.:
Інформаційний звіт про релігійну ситуацію у Львівській області у 2014 році
Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної
державної адміністрації [Далі: Інформаційний звіт. Львівська область. 2014 р.]. С. 4.
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іслам у його консервативній формі і які навіть у кримськотатарському середовищі існували дещо відокремлено, відрубно,
принципово тримаючи дистанцію від зовнішнього світу. Такого роду
переселенці й в Галичині існуватимуть у режимі самоізоляції як від
культурницького типу ісламу і національно-культурних організацій
кримських татар, так і місцевого суспільно-політичного життя, не
говорячи вже про уникнення формальної легалізації.
На відміну від офіційної статистики кримськотатарські
джерела зазначали, що на початок 2014 р. у регіоні мешкали
поодинокі представники кримськотатарського народу. Однак
упродовж того самого року кількість татар-біженців з-під російської окупації зросла лише у Львові з близько 20 осіб до окупації
до 2 тис. У цілому кількість мусульман у Львівській області зросла
на кінець 2014 – початок 2015 рр. до 5–6 тис. осіб.
У зв’язку зі збільшенням на території Галичини кількості
переселенців-мусульман з Криму організація Альраїд улітку
2015 р. заснувала у Львові Ісламський культурний центр. У місті
розпочав діяльність “Кримський дім у Львові”. Наприкінці 2015 р.
міська влада на прохання переселенців виділила земельну ділянку
для розширення площі мусульманського кладовища. У вересні
2014 р. голова новоствореної львівської кримськотатарської
громади “Їхсан” (араб. “Щирість”) Ернест Абкелямов порушив
перед міською владою питання про необхідність будівництва для
вимушених переселенців мечеті. За відсутності культової споруди
мусульмани-біженці були змушені збиратися на обов’язкову
щоденну п’ятиразову молитву у двох орендованих приміщеннях
або ж в офісі громадської організації “КримSOS”, проте для усіх
практикуючих мусульман місця у тих приміщеннях виявилося
критично обмаль. Водночас керівник іншої мусульманської
організації – Духовного управління мусульман України “Умма” –
Саїд Ісмагілов вважав ініціативу з будівництва у Львові мечеті
“поки що неактуальною”.
Після окупації АР Крим до Львівської області було перенесено
місцеві структури мусульманської політичної організації “Хізб ут-
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Тахрір аль-Ісламі” (“Ісламська партія визволення”)44. “Хізб утТахрір” нерідко кваліфікують як радикальну організацію. Її
діяльність заборонена в усіх арабських та середньоазійських країнах,
а також у Німеччині, Канаді, Росії.
Відомості про початок діяльності у Криму окремих членів
“Хізб ут-Тахріру” датуються першими перебудовчими роками в
СРСР. Їхні перші публічні акції відбулися на півострові у 2003–
2004 рр., після того, як у 2003 р. “Хізб ут-Тахрір” було визнано в
Російській Федерації терористичною організацією і її члени почали
переносити свою діяльність на територію українського Криму.
Після окупації Криму Росією проти кримських татар було
розгорнуто репресії, насамперед, за звинуваченнями у належності
до “Хізб ут-Тахріру”: у 2015 р. було заарештовано двох осіб, у
2016 р. – чотирьох. Навесні 2017 р. за таким звинуваченням під
арештом перебувало 14 кримських татар. У квітні 2017 р. одного з
них було засуджено в Росії до 12 років колонії суворого режиму.
За час діяльності в Криму до “Хізб ут-Тахріру” приєдналася
невелика кількість кримськотатарської молоді (близько 500–600
осіб). На півострові партія виступала опонентом кримськотатарського Меджлісу та Муфтіяту, відносини між нею та іншими
двома сторонами були позначені незгодами та суперечками45. За
оцінкою дослідників, осередки “Хізб ут-Тахріру” заповнили “ту
нішу у релігійно-політичному житті Криму, яку тривалий час не
наважувалися зайняти Муфтіят мусульман Криму і Меджліс
кримськотатарського народу – стати виразником політичних
інтересів мусульман півострова і транслятором серед них
політичних ідей, напрацьованих світовою ісламською соціальнополітичною думкою”46.Російська окупація Криму змусила
Офіційний сайт “Хізб ут-Тахріру” в Україні. URL: https://hizb.org.ua/uk/
Исламская идентичность в Украине / Богомолов А. В., Данилов С. И.,
Семиволос И. Н. и др. [пер. с укр.]. Изд. 2-е, доп. Киев: ИД “Стилос”, 2006. С. 51–68.
46 Кирюшко М. І. Роль ісламських організацій у гармонізації міжетнічних і
міжрелігійних протиріч. Культура розв’язання етнічних та конфесійних протиріч
у сучасній Україні. Політичні проблеми сучасної України. Аналітичні доповіді.
Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. С. 528–530.
44
45
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перенести місцеві структури політичного ісламу до материкової
України. Очільник інформаційного відділу “Хізб ут-Тахріру” в
Україні Фазил Амзаєв, перебуваючи вже у Львові, характеризував
цю організацію як “міжнародну ісламську політичну партію”, якій
притаманний “ненасильницький характер діяльності”: “[…]
“Хізб ут-Тахрір” має на меті встановлення ісламської форми
правління [тобто халіфату. – Н.К.] виключно на ісламських
територіях, – доводив його спікер. – […] Стосовно
немусульманських країн […] “Хізб ут-Тахрір” не ставить
політичних цілей, не веде агітацію за зміну державного устрою.
Наша активність у немусульманських країнах обмежується
виключно просвітницькою діяльністю” 47.
Речник “Хізб ут-Тахріру” відмовився відповідати на питання
інтерв’юера про кількість членів цієї політичної партії в Україні (деюре така партія відсутня в єдиному реєстрі політичних партій
Міністерства юстиції України) й аргументував це тим, що її члени
“стикаються з вкрай жорсткими репресіями з боку деспотичних
правителів мусульманських країн. Тому питання про нашу чисельність
та імена керівників наших регіональних відділень залишається
закритим. Тут я можу лише сказати, що кількість членів нашої
організації в Україні на сьогодні обчислюється тисячами”48.
На відміну від абсолютної більшості кримських татар-переселенців, які нарікали на матеріальні труднощі з облаштуванням на нових
місцях поселення та адаптацію до нового соціокультурного контексту,
речник “Хізб ут-Тахріру” в Україні такі труднощі на власному досвіді
не відчув, хоча й змушений був терміново виїхати з багатодітною
родиною з-під російської окупації до Львова. Це може свідчити про

Интервью з Фазылом Амзаевым, главой информационного отдела исламской
политической партии Хизб ут-Тахрир Украины на тему: Цель, вызовы и перспективы
развития мусульманской партии Хизб ут-Тахрир в Украине (интервью И. Дмитрука,
В. Щепанского) (23.11.2016). URL: http://tureligious.com.ua/ (закладинка “Інтерв’ю”)
[передрук цього самого інтерв’ю див.: URL: http://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/34843-intervyu-s-fazylom-amzaevym-glavoj-informacionnogo-otdelamusulmanskoj-politicheskoj-partii-xizb-ut-taxrir-ukrainy.html]
48 Там само.
47
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наявність у фронтменів “Хізб ут-Тахріра” більшого від середнього
матеріального, організаційного ресурсу, а місцевий соціокультурний
контекст вважається другорядним, порівняно із можливістю
продовження діяльності цієї міжнародної ісламської організації.
Суспільний загал Галичини сприйняв новоприбулих
переселенців з Криму з психологічно зрозумілою пересторогою. У
травні 2015 р. Е. Абкелямов в інтерв’ю журналісту Бі-бі-сі зазначав,
що певна частина львів’ян відчуває острах перед мусульманами: “Це
боязнь, що прийде щось чуже і зруйнує певні цінності, в яких він
жив. Є страх, і люди намагаються захиститися. Це проскакує в
газетах, коментарях, соцмережах”49. Зокрема, жителі Бóрині
(Турківського р-ну), селища із півторатисячним населенням за 160
км від Львова у Карпатах, з острахом зустріли чотири родини
переселенців, сповідників салафітського варіанта ісламу:
суворих бородатих чоловіків, жінок у чорних хіджабах, оточених
дітьми, які навідріз відмовилися відвідували місцеву школу,
надаючи перевагу домашній освіті.
Мешканці Борині, з яких 99,3% становлять українці та 0,2%
росіяни, за віросповіданням переважно греко-католики (хоча в
селищі також функціонує громада православних Київського
патріархату), вважають за особисту зневагу те, що новоприбулі
мусульмани працюють у християнські свята (а тут вступає в силу
аргумент “зневаги Бога”) і наполягають: “Ми собі живемо своїми
умовами. Якщо ти хочеш сюди приїхати, то жий нашими
умовами”; “Як ти в гості приходиш, то робиш так, як хазяїн тобі
каже, а не так, як ти хочеш”50.
Карп’як Олег. Шаріат у Карпатах: кримські татари в бойківському селі
(12.05.2015). URL: http://www.bbc.com/ukrainian/society/2015/05/150508_tatars_borynia_ko

Салафізм, консервативний напрям ісламу, часто ототожнюють з ваххабізмом з
його категоричним запереченням будь-яких оновлень ісламу, суворими моральними
приписами та засадничою ідеєю джихаду як шляху самовдосконалення і захисту ісламу.
У ширшому контексті обидва явища мають чимало спільного.
50 Карп’як Олег. Шаріат у Карпатах: кримські татари в бойківському селі
(12.05.2015).
URL:
http://www.bbc.com/ukrainian/society/2015/05/150508_tatars_borynia_ko
49
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Об’єктивно неуникненною напругою між галичанами та
переселенцями з Криму не могли не скористатися українські
крайньоправі політичні сили. 2 лютого 2016 р. на сайті
Громадянського корпусу “Азов” – ідейний натхненник якого
А. Білецький на початку блискавичної політичної кар’єри не
приховував расистських та неонацистських поглядів – було
опубліковано ксенофобську статтю “Початок ісламської експансії
Львова”. Обурення редакції викликали “лобіювання ідеї
будівництва мечеті”, “культурні зазіхання” мусульман на
“унікальний львівський архітектурний ансамбль” з метою побудови у місті “символічно інородного ісламського храму”
[“ісламський храм” – оксюморон, лінґвістична маніпуляція (іслам
знає мечеті, а не храми), покликана підсилити відчуття наруги
“чужого” над “своїм”. – Н. К.]. У заяві зазначалося, що “кожний
віруючий мусульманин разом зі своєю релігією несе особливості
близькосхідної цивілізації”, а для Львова, як осердя християнських
конфесій, “інородні” зазіхання є начебто образливими51. Прессекретар Громадянського корпусу “Азов” Наталя Вєшкіна того
самого дня підтвердила виданню “15 хвилин”, що “азовці”
заперечують саму можливість побудови мечеті у Львові.
У час, коли з’явилася ксенофобська заява ГК “Азов”, його
бійці активно співдіяли з кримськими татарами у заходах з
організації блокади з боку Херсонської області окупованої
Російською Федерацією АР Крим. Для кримськотатарського
журналіста Айдера Муждабаєва, щойно емігрувавшого з Росії і на
той час недостатньо обізнаного з ідеологічним підґрунтям новопосталих українських патріотів-радикалів, така заява видалася
неочікуваною. Журналіст сконтактував із прес-службою “Азова”
для уточнення суті вимог українських радикалів і отримав
передбачувану відповідь: “Ми виступаємо за те, щоби Крим був
українським, а не татарським. Ми не за татар там виступаємо”52.
Видалена публікація зі сайта Громадянського корпусу “Азов”: Початок
ісламської експансії Львова (2.02.2016). URL: http://azov.press/ukr/pochatokislams-koi-ekspansii-l-vova
52 Цит. за: Лихачев Вячеслав. Своих фашистов не бывает (29.03.2016). URL:
http://eajc.org/page18/news54106.html
51
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Проте вже за кілька днів, 5 лютого, інший медіапредставник
“Азову” Олександр Алфьоров змушений був визнати, що “після
консультацій з нашими побратимами по блокаді Криму ми ухвалили
рішення видалити цю публікацію”53. Отож, на той момент поточний
інтерес українських правих радикалів збігся з фундаментальним
політичним інтересом кримських татар, ксенофобську риторику
“азовців” було усунено з публічного дискурсу (зарезервувавши її на
певний час для внутрішнього вжитку).
Прибуття до Галичини кримськотатарських біженців, які
представляли широкий спектр ісламських організацій (і пластів
культури) – від поміркованих до консервативних і радикальних, –
різко і неочікувано змінило етнополітичний, етнокультурний,
етнорелігійний ландшафт Галичини, який місцеве населення
призвичаїлося сприймати як стабільне status-quo, що як таке
потребує хіба що дещо системнішої українізації.
Проте разом із вимушеним переселенням мусульман та кримських татар з Криму однією з чільних функцій їхніх структур “на
поселеннях” виступатиме мобілізація кримськотатарської та ісламської ідентичностей задля їхнього збереження та відтворення, що
становитиме виклик і подразник для консервативно й традиціоналістськи налаштованого сегмента місцевого соціуму, тобто більшості.
Обидва ці соціуми – місцевий український та переселенський
кримськотатарський – характеризуються високим рівнем релігійності, репрезентуючи при тому дві світові релігії: християнство та
іслам. Звісна річ, можна назвати чимало рис, що єднають іслам та
християнство, але ще більше буде таких, що творять між ними
розбіжності, особливо якщо зважати на те, що і іслам, і
християнство, як релігії монотеїстичні, характеризуються ексклюзивізмом щодо будь-якого “іншого”, тобто виключно одноосібно
претендують на “істинність”. Пов’язання у досліджуваному
випадку по обидва боки релігійного чинника з етнічним лише підсилюватиме конфліктогенний потенціал розбіжностей, маючи у
потенції антагоністичне протиставлення двох спільнот.
53 Ксенофобська заява ГК “Азов” одразу ж була прокоментована
російськими медіа, див.: Мальцев Владислав. Исламский форпост вырастает на
границах с Крымом. НГ-религии (02.03.2016). URL: http://www.ng.ru/ng_religii/2016-03-02/6_forpost.html
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Реактивна ксенофобія, як реакція тут і тепер на новоприбулого
“іншого”, підсилюється притаманною консервативним середовищам
Галичини протиісламською настановою. Одне з таких середовищ
становлять греко-католицькі традиціоналісти, що дозволяють у своїх
ЗМІ поширювати радикальний антиісламізм з використанням обсценної лексики, вдаючись до вкрай образливих висловлювань на адресу
ісламу, провокуючи відповідну реакцію у відповідь54, незважаючи на
те, що повторюють кліше російських провокаторів в Україні.
Нові лінії напруги/конфліктів на етнорелігійному та етнополітичному ґрунті, що виникатимуть у процесі адаптації, з одного
боку, кримських татар до нових соціокультурних умов існування, а з
другого, місцевого населення до несподіваного сусідства з “чужим”,
видаються цілком реальними. Тим більше, що цей новий “чужий”, на
відміну від багатьох інших міноритарних спільнот у Галичині, – які
віднайшли такий modus vivendi, аби не виступати подразником для
більшості, – буде робити все можливе для “виживання народу” на
новому місці аби за кращих умов – коли б вони не настали – вкотре
повернутися “додому”, яким для татар завжди буде Крим.
Поза сумнівами, формування й структурування нової ісламської спільноти в Галичині покликатиме до життя не лише
ксенофобські реакції з боку радикальних ультраправих українських націоналістів, що залишатиметься маргінальним явищем,
але й масштабнішу побутову ксенофобію (як це можна спостерігати на прикладі країн Західної Європи). На запитання проведеного
Центром Разумкова наприкінці 2015 р. соціологічного опитування
“З представниками яких національностей ви не хотіли би жити по
сусідству” 12,6% жителів Західного регіону України відповіли
негативно стосовно татар (вищий рівень негативізму дав лише
Схід – 13,3%) після росіян (29,8%) і євреїв (16,34%), що становило
найвищий рівень по країні55.
54 Див. передрук ксенофобської статті, пропагандиста “русского мира” в
Україні А. Шарія: Шарій Анатолій. Нетолерантна стаття про мусульман. Грекокатолицька Традиція. 2009. № 13 (20–31 грудня). С. 11–13.
55 Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова 11–23
грудня 2015 р. в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій
Донецької та Луганської областей. Опитано 10 071 респондент віком від 18 років.
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Водночас, переселенці, реалізуючи на практиці свої права як
громадян України, тим самим актуалізовуватимуть у регіоні необхідність усвідомлення демократичного принципу пріоритетності сили
права над правом сили, рівних прав і обов’язків громадян, пошуку
компромісів і взаємних поступок у співіснуванні в одному просторі з
“іншим” як азів реальної демократизації суспільного життя, переходу
від етнонаціональних дискурсивних практик до громадянських.
Важливо зважати на те, що мусульманська громада може поводитися відмінним чином у випадках, коли вона становить більшість
або меншість. Цим критерієм може визначатися ступінь її інтолерантності стосовно “інших”56. І тому важливо створювати такі
умови реалізації представниками меншини їхніх жіттєвих потреб, що
мінімізують можливість створення ними гомогенних етнічних
анклавів.
Однак навіть за умов існування мусульман у статусі етнорелігійної меншини присутність у цьому середовищі філій радикальних
міжнародних ісламських організацій об’єктивно містить потенціал
з дестабілізації соціально-політичного, етнополітичного, релігійного життя не лише регіону, але й країни в цілому. Така обставина
потребує ефективного етнополітичного менеджменту в центрі і на
місцях з метою нейтралізації та упередження проявів радикального ісламізму.
Протестантизм у Галичині, як і в цілому в Україні, представлений організаціями пізньопротестантського походження.
Загальна кількість протестантських організацій у краї невисока.
Теоретична похибка вибірки – 1%. До Західного регіону віднесено Волинську,
Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Рівненську, Тернопільську, Чернівецьку
області. Див.: Ідентичність громадян України в нових умовах: стан, тенденції,
регіональні особливості (Інформаційно-аналітичні матеріали за результатами
першого етапу проекту Центру Разумкова “Ідентичність громадян України: тенденції
змін, виклики та перспективи для національної єдності”). Національна безпека і
оборона. 2016. № 3–4 (161–162). С. 41.
56
Рязанова Людмила. Влияние религиозной и конфесиональной
идентичности на этнонациональную толерантность/интолерантность (украинский контекст). Национально-гражданские идентичности и толерантность. Опыт
России и Украины в период трансформации / под ред. Дробижевой Л., Головахи Е.
Киев: Институт социологии НАН Украины, Институт социологии Российской
Академии наук, 2007. С. 248.
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Станом на 1 січня 2016 р. у Львівській області діяло 76 громад
баптистів (ВСЄХ-баптистів), Івано-Франківській – 22, Тернопільській – 15; п’ятидесятників (ВСЦХВЄ-п’ятидесятників) – 107
громад у Тернопільській, 101 – Львівській і 26 – ІваноФранківській областях; адвентистів сьомого дня – 22 у Львівській,
13 – Тернопільській, 7 (із 27 зареєстрованих) – Івано-Франківській
областях. На тлі високого рівня переплетіння в регіоні релігійного
та етнічного чинників місцеві протестанти, етнічний склад яких не
однорідний, традиційно дистанціювалися від етнізації релігії,
залишаючися при тому глибоко закоріненими в місцевій культурі
в цілому та власній етнокультурній традиції, зокрема. Феномен
галицьких євреїв-адвентистів вдало унаочнює іррелевантність
етнічності у протестантському світосприйнятті.
У міжвоєнний період у Галичині постали перші громади
Свідків Єгови, а вже у 1928 р. у Львові відбувся перший їхній
конгрес – важливий організаційно-ритуальний захід. Єговістів за
притаманне їхньому світогляду відчужене ставлення до держави і
будь-якої світської влади у XX ст. тотально знищували спочатку
нацистський режим, а пізніше – радянський. У період з 1944 по
1952 рр. з підрадянської Галичини було примусово виселено вглиб
Радянського Союзу 8 984 віруючих єговістів та членів їхніх
сімей57. У СРСР Свідкам Єгови інкримінували відмову служити в
армії, брати участь у виборах, віддавати дітей до піонерської
організації, вступати до комсомолу тощо. У 1989 р., напередодні
краху СРСР, підрадянським єговістам вперше було дозволено
відвідати конгрес одновірців, що проходив у Польщі, а у 1990 р.
вони отримали дозвіл на легальну діяльність. Того ж року, ще не
набувши реєстрації, лише на Львівщині вийшли з підпілля 18
громад Свідків Єгови, що об’єднували 2 940 членів і 63 служителі.
28 лютого 1991 р. в Україні було зареєстровано громаду єговістів,
яка стала першою легальною організацією Свідків Єгови на
території Радянського Союзу.
Кількісні показники взято з доповіді Ю Ніколайця “Поселенська структура
Галичини у другій половині XX ст.” на конференції “Сучасна Галичина в
етнополітичному вимірі” (Івано-Франківськ, 27 жовтня 2016 р.)
57
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У травні 2001 р. у Львові–Брюховичах було офіційно відкрито
центр Свідків Єгови в Україні “Бетель” (або “Вефіль”/“Дім Божий”,
Бут. 28:17,19), що розташований на території у майже 7 гектарів. У
Галичині станом на 1 січня 2016 р. єговісти були представлені 48
громадами у Львівській, 40 (із 47 зареєстрованих) – Івано-Франківській, 17 – Тернопільській областях. Про кількісний склад організацій
Свідків Єгови у Галичині опосередковано можна скласти уявлення на
підставі кількості учасників обласних з’їздів. Так, у Тернополі у червні
2001 р. у щорічному конгресі брали участь близько 2 тис. членів
організації; у липні 2012 р. у Львові – 15,5 тис.
Насамкінець, на специфіку релігійного життя регіону вагомо
впливає факт найнижчого в країні рівня присутності різного роду
нових релігійних рухів та організацій, що їх за класифікацією
британської дослідниці Ейлін Баркер зазвичай відносять до ньюейджівського типу. На початок 2016 р. так звані харизматичні
спільноти (євангелики, відповідно до понятійного апарату
західного релігієзнавства) були представлені у Львівській області
23 громадами, Тернопільській – 9, Івано-Франківській – 6.
Неоорієнтальні течії були представлені на Тернопільщині та
Львівщині, де було зареєстровано по 1 громаді Товариства
Свідомості Крішни (у львівській громаді створено благодійний
центр роздачі їжі малозабезпеченим верствам населення). 2 громади буддистів (“Карма Кагью” та “Шамбала”) та 1 громада “Вітер
Надії” (релігійне братство “Місія Чайтанії”) діяли на Львівщині.
Неоязичницькі напрями в Галичині представлено громадами
таких організацій, як Рідна українська національна віра (6 громад
у Львівській області), Духовний центр “Родове вогнище” рідної
православної віри “Коло Світовида” (по 1 у Львівській та Тернопільській обл.) та Релігійний центр об’єднання релігійних громад
рідновірів України; у Львівській області діяла громада рідновірів
“Галичина”.
У регіоні, переважно на Львівщині, також діяло кілька
поодиноких кількісно нечисленних громад протестантського
напряму. Поза тим, у регіоні не зареєстровано жодних інших
нових або нетрадиційних релігійних спільнот.
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***
Ставлення місцевого населення до присутності нових
релігійних організацій у регіоні, що у масовій свідомості усе ще
нерідко стереотипізується у категоріях “українського П’ємонту”,
оплот “українського духу”, неподільно пов’язаного з “національною”
церквою, і залишається неоднозначним. Вище наводився приклад
сприйняття галичанами новоприбулих переселенців-мусульман.
Але й перед тим у регіоні фіксувалися випадки нетерпимого
ставлення до “чужого”. Зокрема, у липні 2012 р. у Тернополі
місцеві молодики закидали яйцями приїжджих місіонерівкрішнаїтів58. У львівських медіа можна було натрапити на
негативну реакцію на публічні релігійні практики крішнаїтів: “[…]
уже стало традицією щосуботи по обіді на площі Ринок
влаштовувати шабаш кришнаїтів. Раніше вони лише співали і били
в бубни, тепер мають динаміки і можуть горлати на півміста. І
регулярно щосуботи влаштовують марш центральними вулицями
Львова, піднімаючи на вуха всіх львів’ян. Але, знову-таки, постає
питання, чому у Великий піст львівська громада повинна терпіти,
що у неї під носом на всю вулицю горлають “Харі Крішна”,
співають, танцюють тощо?”59. Стосовно таких реакцій містян
Володимир Павлів зауважував, що “конфесійна і побутова
нетерпимість християн східного обряду [а це греко-католики та
православні. – Н.К.] уподібнюють галичан до російських
православних значно більше, ніж до європейських братівкатоликів чи й до європейських православних”60.
Свого часу Ірина Магдиш, будучи головою департаменту
культури Львівської міської ради, характеризувала ставлення
городян до зростання присутності у місті “інших”, від мігрантів до
туристів, так: “Ми поняття не маємо, що таке “багатокультурне”.
58 У Тернополі скоєно напад на місіонерів-крішнаїтів (11.07.2012). URL:
http://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/17200-u-ternopoli-skoyeno-napad-namisioneriv-krishnayitiv.html
59 Балицький М. Садовий і міська влада перетворюють Львів на Звіринець
(27.04.2013). URL: http://osp-ua.info/lastnews/11252.html
60 Павлів Володимир. Галичина і “русский мир” (3.04.2012). URL:
http://lb.ua/news/2012/04/03/144178 __galichina_i_russkiy_mir.html
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Це все було у минулому. А ось тепер ми й отримуємо виклик
багатокультурності. Тепер випробовуємо свою толерантність на
міцність. Якось у мене під вікном сталася бійка: хлопці галасували
арабською. Я упіймала себе на думці, що якби вони були наші, то
ще пів-біди. І тут я зрозуміла французів, німців…
Тобто, коли ми говоримо, що приїжджайте, ми усім раді, це
неправда! Коли приходять у твій дім із чужими правилами – це
дратує людей. Як співіснувати? Як спрямувати це у добре русло?
Все це проблеми, які маємо тепер розв’язувати”61.
Невелика кількість міноритарних етноконфесійних та інших
“нетрадиційних” релігійних організацій не має вводити в оману
стосовно ймовірно низького рівня конфліктогенності в
Галицькому регіоні за рахунок домінування етнокультурно
споріднених “національних” Церков – УГКЦ, УПЦ КП та УАПЦ.
Характер реагування на “чужого” свідчить про те, що у масовій
свідомості спонтанні психологічні реакції та звичаєве право все ще
превалюють над повагою (бодай, вимушеною) до сили закону,
усвідомленням рівних прав усіх громадян незалежно від їхньої
етнічної приналежності, віросповідання тощо.
Історична пам’ять про зниклі упродовж XX ст. етноконфесії
щойно починає усвідомлюватися українською більшістю в
Галичині через інтегрування до колективної пам’яті нових
комеморативних практик, впровадження заходів з впорядкування
занедбаних пам’яток культури, цвинтарів майже зниклих етнічних
спільнот. У більшості випадків такі заходи все ще ініціюються та
спонсоруються зарубіжними, а виконуються українськими
неурядовими організаціями.
Соціологічні дослідження дозволяють на регіональному рівні
з’ясувати характер впливу релігійного та етнокультурного
чинників на рівень міжетнічної толерантності жителів тих чи
інших земель. Моніторинг Інституту соціології НАН України,
проведений у квітні 2006 р., засвідчив загалом у країні високий
Сергацкова Екатерина. Центр и окраины. Как Львов стал успешным
туристическим центром и почему львовян это бесит (5.10.2015). URL:
http://life.pravda.com.ua/culture/2015/10/5/201217/
61
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рівень психологічної відокремленості населення, наростання
почуттів ксенофобії. Особливо високий інтегральний індекс
національного дистанціювання (ІІНД) було зафіксовано стосовно
мусульманських народів (5,9 за шкалою Богардуса, де значення
ІІНД від 5 до 6 балів говорить про відсутність толерантності та
приховану форму ксенофобії)62. Для порівняння: стосовно євреїв
ІІНД становив 5,2 бала, поляків – 5,0. Соціологи Є. Головаха та
Н. Паніна зазначали, що антисемітизм та ізоляціоністські
настанови були найбільш поширеними серед населення Західного
регіону України – 60% (тоді як у Центрі до нього були схильними
50% населення, на Півдні – 43%, на Сході – 39%)63.
На цьому тлі релігійний зріз міжетнічної толерантності мав
такий вигляд: толерантно до євреїв ставилися 26% православних і
6,8% греко-католиків. Приховану та неприховану форму ксенофобії
щодо євреїв (імпліцитно юдеїв) виявили 52,2% православних та
76,8% греко-католиків. До поляків (імпліцитно римо-католиків)
толерантно ставилися 28,4% православних та 35,8% греко-католиків,
відчували ксенофобію – відповідно, 56,1% та 53,0%. Аналізуючи
релігійний вимір міжетнічної толерантності громадян України,
Л. Рязанова також звертала увагу на зниження рівня толерантності у
напрямку зі Сходу на Захід: “Найвищий рівень ізоляціонізму та
ксенофобії і найнижчий рівень толерантності демонструють респонденти, які заявили, що вони є прибічниками Греко-католицької церкви.
При тому, якщо відхилення від загального рівня ізоляціонізму,
ксенофобії та толерантності у групах “нерелігійних” і “православних” незначні, то група “греко-католиків” щодо низки позицій
вирізняється значною радикальністю”64.
Рязанова Людмила. Влияние религиозной и конфессиональной
идентичности
на
этнонациональную
толерантность/интолерантность
(украинский контекст). С. 246–247.
63 Головаха Евгений, Панина Наталья. Национальная толерантность и
идентичность в Украине. Национально-гражданские идентичности и
толерантность. С. 63–64.
64 Рязанова Л. Влияние религиозной и конфессиональной идентичности.
С. 249–251.
62
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Коментуючи результати Європейського соціального дослідження (2008 р.), М. Паращевін зазначав, що “менша толерантність жителів західних областей буде помітнішою навіть у разі,
якщо виключити з аналізу громаду греко-католиків. Адже можна
було припустити, що на рівень толерантності віруючих на заході
впливає саме значна представленість там греко-католиків, які
демонструють менший рівень релігійної толерантності. Проте
навіть за умови порівняння самих лише православних менша
терпимість заходу зберігається”65.
Зафіксований дослідженнями феномен меншої толерантності
не лише греко-католиків, але й православних віруючих Заходу
України пояснюється характером домінуючих у цьому регіоні
православних Церков – УПЦ КП і УАПЦ, – ідеологія яких, так
само як і УГКЦ, містить елементи етнонаціоналізму. У випадку
дослідження рівня міжетнічної та міжрелігійної толерантності
населення Західного регіону показовішим було би порівняти
місцеві етноорієнтовані релігійні організації з такими самими
місцевими, для яких етнічність іррелевантна у ціннісному і
світоглядному вимірах, зокрема, з місцевими протестантськими
спільнотами. А після того – порівняти протестантів Західного
регіону з їхніми одновірцями в Центрі, на Півночі та Сході. Проте
для такого аналізу на сьогодні бракує емпіричного матеріалу66.
Традиціоналістська свідомість аграрного суспільства, притаманна більшості жителів Галичини, де релігійний чинник виявляється
тісно пов’язаним з етнічним, живиться есенціальним “своїм”:
“своєю” історією і культурою, “своєю” Церквою”, “своїм” націоналізмом (що тлумачиться як синонім патріотизму), а тому має
труднощі зі сприйняттям “іншого”, – стереотипізує цього “іншого” як
“чужого”, відторгує його, інколи агресивно. Такого типу свідомість
обернена у минуле, яке постає ідеалізованим, міфологізованим,
65 Паращевін Максим. Релігія і релігійність в Україні. / За ред. С. Макеєва.
Київ: Інститут політики, Інститут соціології НАН України, 2009. С. 13.
66 Кочан Наталія. Особливості взаємодії релігійного і етнокультурного
чинників. Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості / авторський
колектив: М. Панчук (керівник), В. Євтух, В. Войналович та ін. Київ: ІПіЕНД
ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2011. С. 353–355.
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героїзованим і віктимізованим водночас; суміш, що ускладнює
раціональне артикулювання реальних проблем сьогодення.
Традиціоналістську парадигму розхитують чинники, потужніші від тих, що працюють на її відтворення: демографічні та
міграційні процеси, що слабо підлягають контролю та регулюванню, а також економічна, культурна, мережева тощо глобалізація, коли глобальне у своїх розмаїтих проявах несподівано
виявляється частиною локального, регіонального, національного,
впливаючи на них і змінюючи їх. Очевидно, що проблема меншин
полягає не тільки у здатності представників більшості толерантно
сприймати феномен багатокультурності. Проблеми функціонування етнорелігійних та релігійних меншин в Галицькому регіоні
висвітлюють набагато серйознішу загальнонаціональну проблему,
що полягає у відсутності в українському соціумі культури
плюралізму, зокрема, й здатності обмежувати власні права там, де
легітимно починаються права іншого, у тому числі “іншого”.
У випадку Галичини необхідно враховувати, що розмаїття
етнорелігійних спільнот у краї, з їхніми відмінними історіями,
контекстами, сьогоднішніми обставинами функціонування, потребує
диференційованого підходу в реалізації етнополітичних завдань
державного управління. У випадку практично зниклої юдейської
меншини вкрай актуальним залишається завдання збереження її
історії та пам’яток культури; польської – задоволення майнових
претензій на конфісковане в радянський час нерухоме майно
Римо-католицької церкви та здійснення дієвого нагляду за
дотриманням чинного законодавства тими представниками духовенства РКЦ, які свідомо чи ні інструменталізують суперечливі
питання в українсько-польських відносинах. Не менш актуальним
залишається завдання з деполітизації політики пам’яті у питаннях
українсько-польських стосунків, застосування превентивних
заходів для недопущення провокацій, спрямованих на розпалювання напруги в українсько-польських взаєминах; мусульманської – упередження анклавізації мусульманських спільнот та
поширення у цьому середовищі радикальних ідеологій, сприяння
їхній інтеграції до українського соціуму.

306 Розділ IV. СУЧАСНА ГАЛИЧИНА…

Нерозв’язаність тих чи інших проблем, пов’язаних із
життєдіяльністю міноритарних етнорелігійних спільнот у краї,
навіть де-факто зниклих, відлунює на міжнародному рівні, коли
певні країни, міжнародні організації, зарубіжні громадські
товариства або лідери думок порушують питання про виконання
Україною норм і міжнародного, і внутрішнього законодавства у
справі захисту прав меншин, збереження історичної пам’яті,
відновлення майнових прав.
3. Основні гравці релігійного поля: греко-католики,
православні, римо-католики
На зламі 1980–1990 рр. певна лібералізація політичного
режиму в Радянському Союзі мала одним із наслідків формування
й зміцнення національно-демократичних суспільно-політичних
сил в Галичині, складовою політичних програм яких був захист
прав місцевої “національної Церкви” – Української греко-католицької. Майже двохсоттисячна маніфестація у Львові, проведена
17 вересня 1989 р. з вимогою легалізації Греко-католицької
церкви, продемонструвала не тільки масову підримку галичанами
катакомбної Церкви, але й їхній спротив політичному режиму,
партійно-державній владі в центрі та на місцях.
Релігійний чинник виступив невід’ємною складовою українського національно-демократичного руху, що стрімко набирав
сили в регіоні й випереджав аналогічні процеси в інших частинах
країни, змагаючися наввипередки із центром. У результаті перших
у радянській Україні відносно вільних виборів до місцевих органів
самоврядування у березні 1990 р. у трьох галицьких областях
(і лише в них) сталася безпрецедентна подія – демократичним
волевиявленням місцевих жителів було усунено від влади
комуністів. У березні 1991 р. під час Всесоюзного референдуму за
збереження СРСР у трьох областях Галичини було додатково
поставлено питання щодо ставлення жителів краю до набуття
Україною державної незалежності; на це питання 88,3%
респондентів дали позитивну відповідь. А вже в грудні того самого
1991 р. Україна вибирала президента незалежної держави серед
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двох кандидатів – голови Верховної Ради України, представника
комуністичної партійної номенклатури Леоніда Кравчука, який
щойно у серпні 1991 р. вийшов з лав Компартії України і вправно
перехопив націонал-демократичний порядок денний та його
риторику, і голови Львівської обласної ради, “автентичного” представника національно-демократичних сил, політв’язня, уродженця
Київщини В’ячеслава Чорновола. На тих виборах лише Галичина
віддала перевагу В. Чорноволу67, який уособлював шлях якнайшвидшого і найбільш радикального розриву України з радянською
спадщиною.
Характеризуючи суспільно-політичні настрої у тогочасній
Галичині, американський історик українського походження Роман
Шпорлюк зазначав, що “потенційно Львів міг бути місцем катастрофи, міг бути політичним Чорнобилем. Але він ним не став. […]
Були різні надужиття, всякого роду зловжиття, але не було того,
що би могло провокувати кровопролиття”68. Чи не найпотужнішим
вибухонебезпечним чинником такої напруги стало на початку
1990-х рр. поєднання, практично ототожнення етнічного з
релігійним у націонал-демократичному політичному середовищі
регіону (українець греко-католик), розуміння поняття “націядержава” переважно в етнічних термінах.
Легалізація рішенням Ради у справах релігій при Раді Міністрів
УРСР 20 листопада 1989 р. Української греко-католицької церкви
призвела до радикального переформатування релігійного поля в
регіоні, драстичного скорочення структур Української
православної церкви в юрисдикції Московського патріархату,
67
Характер, гостроту та ймовірність до радикалізації націоналдемократичного руху в Україні на зламі 1980–1990 рр. характеризують такі висновки
Р. Шпорлюка, висловлені в одному з інтерв’ю у 2009 р.: “Якби в 1991 році виграв не
Кравчук, а Чорновіл, то я не відкидаю, що була б громадянська війна –
міжреґіональна, міжнаціональна, міжрелігійна. Україна справді розпалася б. І далеко
не мирним шляхом. […] Просто, проблема України ранніх 90-х – це ще й відсутність
патріотично налаштованих і досвідчених кадрів із прагматичним широкомасштабним
мисленням та розумінням реальної ситуації”. Цит. за: Шпорлюк Роман. У пошуках
майбутнього часу: статті та есеї. К.: Грані-Т, 2010. С. 21.
68 Шпорлюк Р. Роздуми й рефлексії історика про сучасну Україну (1992 р.).
У пошуках майбутнього часу: статті та есеї. С. 41.
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запеклої боротьби упродовж 1990-х рр. між церквами за майно, яка
була позначена ескалацією міжконфесійної ненависті та супроводжувалася ексцесами із застосуванням фізичної сили. Тісна взаємодія
націонал-демократичних сил, а невдовзі й місцевої влади з УГКЦ
стала наріжним каменем формування й усталення нових обрисів
суспільно-політичної, етнорелігійної специфіки Галичини в
незалежній Україні. Початкове неприховане фаворитизування з боку
влади виключно УГКЦ з часом оборнулося на її залежність від цієї
Церкви і відчутну клерикалізацію суспільно-політичного простору
регіону вже в незалежній Україні.
Вагомо вплинув на формування етнорелігійного та етнополітичного ландшафту Галичини новопосталий феномен “національних церков”. До складу “національних церков” входила не
лише УГКЦ як Церква української більшості краю, але самопроголошені українські православні Церкви (як антитези УПЦ в
юрисдикції Московського патріархату). Національні православні
Церкви стали серйозним конкурентом УГКЦ у боротьбі не лише
за доступ до політичного ресурсу в регіоні, а й за душі віруючих й
формування нових етноконфесійних самоідентифікацій галичан,
коли бути українцем-православним стало не менш органічним,
аніж українцем греко-католиком.
Феномен “національних церков”. Упродовж 1990-х рр.
галицьке націонал-демократичне середовище помітно впливало на
дискурсивні практики націонал-демократів у центрі, які були
зачаровані міфом “Галичини – українського П’ємонту”. За браком
політичного досвіду будівництва демократичної держави тодішній
політичний істеблішмент схильний був вважати, що галицький
регіональний п’ємонтизм буцімто містить дієвий, ефективний і на
національному рівні рецепт побудови незалежної держави. За
аксіому було взято й твердження про те, що утвердження
незалежної “національної” церкви є неодмінною складовою
побудови “нації-держави” (теза президента Л. Кравчука “у
незалежній державі – незалежна Церква”).
Розуміння сутності “нації-держави” (або у тодішній термінології “національної держави”) також залишалося архаїчним, не
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виходило за межі романтизованого націоналізму XIX ст., що
“осучаснювався” й контекстуалізувався в Галичині вкрапленнями
ідей ідеологів інтегрального націоналізму міжвоєнного періоду та
творенням пантеону національних героїв з лав ОУН та УПА. При
тому, нерозв’язаним залишалося питання стосовно того, яка саме
з Церков, що претендують на статус “національної”, має набути
такого статусу на загальнодержавному рівні. В Галичині такою
Церквою беззаперечно вбачали греко-католицьку в уявній єдності
з іншими православними “національними” Церквами та спільній
разом із ними єдності з Ватиканом. “Національні” православні
Церкви заперечували у принципі можливість того чи іншого
поєднання з греко-католиками і, зі свого боку, претендували на
одноосібну репрезентацію церковного виміру “національної
держави”.
Перші соціологічні опитування, проведені Інститутом філософії АН України у 1991 р., показали, що до ідеї створення “єдиної
національної Церкви” у середовищі “національних” Церков
схвально поставилися 77,1% віруючих УАПЦ та 56,3% УГКЦ.
Прикметно, що на поставлене у 1993 р. аналогічне питання, коли
держава вже неприховано протегувала новоствореному
Київському патріархату, позитивно відповіли лише 37,8% грекокатоликів, усвідомлюючи ілюзорність можливості для УГКЦ бути
виключним репрезентантом “національної” Церкви69.
У цілому ж обернене в минуле націонал-демократичне бачення суверенної України виявилося редукованим до утвердження
зовнішніх атрибутів “національної держави” й таких її реінтерпретованих у дусі примордіального націєтворчого наративу складників,
як мова, культура, історія, релігія тощо. Релігійний чинник, з
одного боку, був наріжним каменем націонал-демократичного
порядку денного, а з другого, у процесах державотворення
заповнив ідеологічний та світоглядний вакуум, що постав разом із
крахом
комуністичної
ідеології.
Націонал-демократична
парадигма не залишала місця ліберально-демократичній
69 Сучасна релігійна ситуація в Україні: стан, тенденції, прогнози. Київ,
1994. С. 272, 274.
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альтернативі з сутнісної трансформації структури успадкованої
від СРСР політичної системи, а відтак і економіки як основи
подальших суспільно-політичних змін.
Дві “національні” Церкви – Українська греко-католицька
(УГКЦ) та Українська автокефальна православна (УАПЦ) –
дістали можливість офіційно розпочати діяльність ще в радянській
Україні. УГКЦ було надано дозвіл на легальне функціонування в
останні дні листопада 1989 р. Цій події безпосередньо передували,
з одного боку, двохсоттисячна демонстрація 17 вересня 1989 р. у
Львові з категоричною вимогою легалізації УГКЦ та різкою
критикою комуністичної влади в області та республіці, а з другого,
візит 1 грудня того ж року президента СРСР М. Горбачова до
Ватикану й зустріч з папою Іваном Павлом II. За іронією, факт
легалізації УГКЦ став яскравою ілюстрацією до популярної в
СРСР ленінської характеристики революційної ситуації: низи не
бажають жити по-старому, а верхи не можуть.
Улітку 1989 р., втретє упродовж XX ст., постала Українська
автокефальна православна церква, яка здобула офіційну
реєстрацію у 1990 р. Якщо діяльність відновленої УАПЦ в Центральній Україні мала свою передісторію, то в Галичині, де вона
ніколи не існувала, структури УАПЦ поставали спонтанно як
вибір колишніх греко-католиків на користь українського
православ’я (наголос на українському). Ідейним натхненником
“відновлення” УАПЦ в Галичині став колишній греко-католик,
настоятель храму свв. Петра і Павла у Львові Володимир Ярема
(незабаром самопроголошений патріарх УАПЦ з ім’ям Димитрій,
1993–2000).
Для галицьких автокефалів-православних принципово було
розірвати з підпорядкуванням православ’я в Україні Московському патріархату. А як колишні греко-католики, вони вважали
для себе неможливим повернення до лав УГКЦ через її залежність
від іншого зовнішнього центру – Рима, тобто центр української
Церкви бачився ними ані в Москві, ані в Римі, а виключно у Києві.
І це питання було визначальним у їхному релігійному виборі. На
інтуїтивному,
екзистенційному
рівні
вони
відчували
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політологічну максиму, що стояла за їхнім вибором, і що її трохи
згодом сформулював, аналізуючи релігійнно-політичну ситуацію
в Україні, американський політолог Ян Бжезінський: якщо
принаймні 20% релігійної мережі в країні контролюються ззовні,
то таку країну важко назвати незалежною.
Улітку 1992 р. постав третій гравець на “національному”
релігійному полі – УПЦ Київського патріархату. УПЦ КП було
створено під гаслом “у незалежній державі – незалежна церква” за
підтримки тодішнього президента Леоніда Кравчука та депутатів
Верховної Ради з націонал-демократичного та націоналрадикального таборів. Київський патріархат постав унаслідок створення штучного поділу всередині в УПЦ (МП) та конфліктного
поглинання ним УАПЦ (що до літа 1995 р. позбавило структури
УАПЦ легального статусу і майнових прав). Першим де-юре
очільником УПЦ КП, самопроголошеним патріархом став також
галичанин з греко-католицької родини, який у радянський час був
священиком РПЦ Володимир (Романюк) (1993–1995). Мотором
створення УПЦ КП був предстоятель УПЦ митрополит Філарет
(Денисенко). Сильна й безмірно амбітна особистість, досвідчена у
церковно-політичній боротьбі, митрополит Філарет де-факто (де-юре
з 1995) став главою самопроголошеного Київського патріархату, за
що Руською православною церквою був позбавлений духовного сану
(1992) та відлучений від церкви (1997).
У зв’язку з постанням “національних” українських церков
важливо зазначити, що один із перших імпульсів до автономізації
українського православ’я – хоча були й інші – походив з грекокатолицького середовища Галичини: україноцентричного, націоналдемократичного та націонал-радикального, зорієнтованого на
будівництво “національної” Церкви в незалежній державі.
Усі три церкви – УГКЦ, УАПЦ та УПЦ КП – позиціонували
себе “національними”. У цих церквах релігійне виявилося тісно
пов’язаним з етнокультурним та етнополітичним. Від початку
діяльності й упродовж тривалого часу етнокультурні самоідентифікації домінували у цих церквах. Лише після Революції Гідності
(2013–2014), що дала відчутний поштовх зміні у суспільній
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свідомості парадигми нації з етнокультурної до громадянської,
відповідні зрушення почали відбуватися й у середовищі “національних” церков. Станом на кінець 2015 р. відносна більшість
жителів Західного регіону країни (49,7%) вже підтримувала
громадянське визначення нації (найменше у Львівській обл. –
44%), ототожнюючи націоналізм з ідеологією державотворення, а
не мовою, культурою чи релігією. Проте понад третини жителів
Львівської (37%) та Івано-Франківської (36%) областей усе ще
віддавали перевагу етнокультурному визначенню нації (всі
громадяни України, які спілкуються українською мовою, дотримуються українських традицій), що становило найвищі показники
по регіону (в цілому в регіоні – 27,9%)70.
Підставовим елементом самоідентифікацій “національних”
церков виступало їхнє співвіднесення з українською державністю.
Якщо у випадку УГКЦ правомірно говорити про глибоку
історичну закоріненість такого співвіднесення, а УАПЦ – про
логічне адаптування до політичних реалій, то у випадку створеної
УПЦ КП – про політичну технологію, що покликала цю релігійну
організацію до життя. Новостворена церковна структура вправно
перехопила націонал-патріотичні гасла інших двох “національних” церков-попередниць й за максимального сприяння держави
почала змагатися за монопольне право стати атрибутом держави
на загальнонаціональному рівні.
Кількісні характеристики “національних” православних церков у
Галичині, що враховують реально діючі, а не “паперові” громади,
згідно зі статистичними даними Департаменту у справах
національностей і релігій станом на 1 січня 2016 р. виглядали так:
Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова 11–23
грудня 2015 р. в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій
Донецької та Луганської областей. Опитано 10 071 респондент віком від 18 років.
Теоретична похибка вибірки – 1%. До Західного регіону віднесено Волинську,
Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Рівненську, Тернопільську, Чернівецьку
області. Див.: Ідентичність громадян України в нових умовах: стан, тенденції,
регіональні особливості (Інформаційно-аналітичні матеріали за результатами
першого етапу проекту Центру Разумкова “Ідентичність громадян України: тенденції
змін, виклики та перспективи для національної єдності”)” // Національна безпека і
оборона. 2016. № 3–4 (161–162). С. 39, 59.
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у Львівській області діяло 489 громад УПЦ КП та 385 – УАПЦ,
Тернопільській – 340 УПЦ КП та 213 – УАПЦ, Івано-Франківській
– 236 УПЦ КП та 128 – УАПЦ. Принципово відмінне від офіційного співвідношення віруючих УПЦ КП та УАПЦ в Галичині
дають самоідентифікації її жителів: 28,0% вважають себе членами
УПЦ КП і лише 1,0% – УАПЦ71.
Разом узяті громади УПЦ КП та УАПЦ становлять 29,96% від
загальної кількості громад у Львівській області, 21,32% – ІваноФранківській, 31,6% – Тернопільській (див. табл. 7). Кількісно і деюре, і де-факто в регіоні переважають громади Київського патріархату, який упродовж останніх десятиліть неухильно й наступально
зміцнював позиції в регіоні. Сприяли такому поступу УПЦ КП в
регіоні перманентні кризи всередині УАПЦ, через що її прибічники
робили вибір на користь Київського патріархату. Відтак, вже наприкінці 2015 р. 51,7% жителів Галичини вважали УПЦ КП “Церквою
українського народу” (найвищий показник у країні) і лише для 0,7%
(найнижчий) з них мала значення неврегульованість статусу
самопроголошеного Київського патріархату. Українське православ’я
для жителів Галичини стало переконливою альтернативою
підпорядкованим Московському патріархату структурам УПЦ (з
якою тожі ж ідентифікували себе 0,5% галичан72).
У сучасній Галичині між “національними” церквами точиться
конкуренція як у релігійно-церковній, так і суспільно-політичній
площині. Внаслідок конкуренції ними створено ринок українських
ідентичностей з відмінними конфесійними (православні, грекокатолики),
та
суб’єктивно-особистісними
перференціями
споживачів на цьому ринку (вибір між УАПЦ та УПЦ КП).
Конкуренція, що триває, між цими церквами в Галичині, як і в
Дослідження проведено Фондом “Демократичні ініціативи імені Ілька
Кучеріва” спільно з соціологічною службою “Ukrainian Sociology Service” з 25
грудня 2014 р. по 15 січня 2015 р. в 11 регіонах України (без Криму та окупованих
районів Луганщини та Донеччини. Всього опитано 4413 респондентів; у кожній
з трьох галицьких областей – по 400 респондентів. Див.: URL:
http://dif.org.ua/article/bilshist-naselennya-ukraini-vidnosit-sebe-perevazhno-dopravoslavnoi-tserkvi-kiivskogo-patriarkhatu
72 Там само.
71
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цілому у країні, ускладнює формування спільної української
ідентичності внаслідок актуалізації поділу українців як за
релігійною ознакою на греко-католиків і православних, так і
інституційно закріпленим “розмиванням” православної ідентичності. З приводу розмаїття релігійних ідентичностей важливо
зазначити, що воне не становило би жодної суспільно-політичної
проблеми, якщо би в країні невідворотно діяв принцип сили
закону.
Конфліктні відносини між УПЦ КП та УАПЦ, які грали на
спільному полі українського православ’я та між якими як церквами немає відмінностей, привносили у це (потенційно однорідне
з віровчительної точки зору) середовище додаткові лінії поділів та
протистоянь. Київський патріархат системно й агресивно поглинав громади автокефалів, зосередившися на розбудові, зміцненні
та закоріненні власних структур у регіоні. Така конкуренція була
серйозною перешкодою до консолідації україноцентричного
православ’я в історично обумовленому процесі його церковнополітичної емансипації та виходу з-під юрисдикції Московського
патріархату, допоки вольовим рішенням світської влади в Україні
за участі Вселенської патріархії у січні 2019 р. не було створено
об’єднану Православну церкву України. Україноцентричне православ’я отримало потенційно канонічну альтернативу УПЦ у складі
Московського патріархату, а поділ у православ’ї в Україні –
поглибився. Проте такий поділ щонайменше заторкатиме
Галичину, де практично не залишилося громад УПЦ (МП).
За наявності супермаркету конкуруючих українських
ідентичностей, що їх пропонують провідні церкви в регіоні, не має
дивувати той факт, що відносини між цими церквами у багатьох
випадках залишалися суголосними гобсівській парадигмі “війни
усіх проти усіх”. Унаочненням того стала війна за храмові
споруди. Проте навіть розв’язання раніше чи пізніше майнових
питань не зменшить рівня конкурентної боротьби між “українськими” церквами, а лише перенаправить її в інше русло, насамперед, за доступ до політичного ресурсу.
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Позаяк релігійний чинник в особі найвпливовіших україноцентричних церков виступав у суспільно-політичних процесах
Галичини, як і в цілому України, як такий, що гальмував процес
гомогенізації та консолідації української нації як громадянської
спільноти. Саме тому в теорії та практиці державного управління в
Україні релігійний чинник має бути винесений поза рамки цього
процесу у приватну сферу з метою нейтралізації його дезінтеграційного потенціалу.
“Національні” церкви, насамперед УГКЦ та УПЦ КП, залишаються активними учасниками політичних процесів у Галичині.
Усталеною практикою стала участь представників духовенства
цих церков у виборчих кампаніях до обласних да місцевих органів
влади, публічній агітації на підтримку того чи іншого кандидата.
Зокрема, в Галичині у місцевих виборах 25 жовтня 2015 р. брала
участь найбільша в країні кількість кліриків-кандидатів: 45
висуванців у Тернопільській області, близько 40 – Львівській, 19 –
Івано-Франківській. Такі цифри є приблизними, тим більше, що не
в усіх випадках було можливим ідентифікувати конфесійну належність духовенства, оскільки в партійних списках вона не
зазначається. В УГКЦ духовенству офіційно заборонено брати
участь у виборах (хоча так було й не завжди); в УПЦ КП така
заборона поширювалася на вибори до Верховної Ради, на відміну
від виборів на обласному та місцевому рівнях.
У місцевих виборах 2015 р. у Львівській області із 347
священнослужителів Львівсько-Сокальської єпархії УПЦ КП
брали участь у виборах 22 особи, які виявилися надто нерозбірливими у політичних преференціях. Вони представляли широкий
спектр партій: від право-консервативного Конгресу націоналістів
до партії “Наш край” – спільного проекту колишніх членів Партії
регіонів та СДПУ(о). Від “Нашого краю” йшли на вибори 10
кліриків Київського патріархату, при чому 1 із них
(В. Бачинський) активно агітував у медіа за цю силу. Від – УАПЦ
балотувалося 8 осіб (двоє від партії “Наш край”), від УГКЦ,
всупереч церковній забороні, – 2 (від партій “Воля” та “Батьківщина).
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Від УПЦ (МП) кандидати не висувалися. За рейтингом присутності
духовенства у партійному списку друге місце, після “Нашого краю”,
посіла “Батьківщина” (5 священнослужителів), слідом за
“Батьківщиною” – “Солідарність” (3), від КУНу, Радикальної партії
Ляшка, Громадянської позиції, ХДСУ, НРУ балотувалося по 2
священнослужителі, по 1 було у списках Української Галицької
партії, ВО “Свобода” та “Народний контроль”73.
На Івано-Франківщині у виборах до обласної, міських та
районних рад брали участь 19 священиків: 10 – від УПЦ КП, 7 –
УАПЦ, 2 – УГКЦ. Від “Батьківщини” балотувалися 8 осіб, по 3 –
від НРУ та ВО “Свобода”, по 1 – від Радикальної партії Олега
Ляшка, Блоку Петра Порошенка, УРП, УНП і Громадянської
позиції. Причому членство у партії задекларували троє священиків
УАПЦ і один УГКЦ. Напередодні виборів був змушений зняти
свою кандидатуру священик УГКЦ Михайло Арсенич, який
балотувався на посаду голови м. Коломиї74.
На Тернопільщині найбільша кількість представників духовенства балотувалася до місцевих рад від УПЦ КП, менше – від
УАПЦ, УГКЦ, а також один кандидат від УПЦ. Представники
духовенства йшли на вибори переважно за партійними списками
Блоку Петра Порошенка, “Батьківщини”, Радикальної партії Олега
Ляшка, Громадянської позиції, УКРОПу, партії “Соціалістів”.
Колишні члени Партії регіонів йшли на вибори під
християнськими гаслами, зокрема, у складі “Соціально-християнської партії” та створеної напередодні виборів партії “Добрий
самарянин” (зареєстрована 25.02.2015 р.)75.

Вибори–2015: На Львівщині балотується понад 30 священиків
(16.10.2015).
URL:
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/
community/religion_and_policy/61412/
74 На Івано-Франківщині депутатами хочуть стати 19 священиків
(19.10.2015).
URL:
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/religion_and_policy/61432/
75 Тернопільщина: священики йдуть на вибори (16.10.2025). URL:
http://risu.org.ua/ua/index/exclusive/journalistic_investigations/61413/
73
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Участь греко-католицьких священиків у виборчій кампанії як
кандидатів супроводжувалася конфліктами з церковною владою,
включно з погрозами виведення таких кліриків поза штат за
порушення дисципліни. Незважаючи на це, деякі з них робили
вибір на користь політичної діяльності.
Участь духовенства в політиці не завжди сприймалася позитивно депутатським корпусом на місцях. Суспільного розголосу
набув протест депутатів Трускавецької міськради проти обрання
до складу міськвиконкому священика УГКЦ. Депутати наголошували, що “Церква має бути відділена від держави, від політики.
Священику пригадали, як на одній з попередніх сесій він виступав
проти виділення земельних ділянок для будівництва храмів УПЦ
КП та УПЦ, мотивуючи це тим, що “там живуть наші [тобто грекокатолицькі. – Н.К.] парафіяни”. Проте під тиском міського голови
греко-католицький священик Петро Івасівка усе ж таки увійшов до
складу міськвиконкому76.
Активна участь представників “традиційних” православних
церков у виборах до місцевих органів влади є чи не поодиноким
легальним механізмом, що уможливлює їхній доступ до
політичного ресурсу в регіоні. Тоді як попри обмежені можливості
безпосередньої участі греко-католицького духовенства у виборах
УГКЦ має достатньо інших неформальних важелів впливу на
обласну владу та органи місцевого самоврядування.
До конкуренції ідентичностей “національних” Церков
додається їхня конкурентна участь у регіональних політичних
процесах. Прагнення до влади робить, зокрема, православних
кандидатів неперебірливими у засобах: змушує їх на місцях
балотуватися у складі антиукраїнських політичних партій, тоді як
керівництво їхніх Церков у центрі публічно демонструє проукраїнську позицію та суперпатріотизм. Політичний цинізм на
практиці мав би нівелювати в очах місцевого населення
На Львівщині священик УГКЦ увійшов до складу міськвиконкому, а
священик УПЦ КП під час сесії відпустив гріхи колишньому “регіоналу”
(23.11.2015).
URL:
http://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/31058-nalvivshhini-svyashhenik-ugkc-uvijshov-do-skladu-miskvikonkomu-a-svyashhenik-upckp-pid-chas-sesiyi-vidpustiv-grixi-kolishnomu-regionalu.html
76
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(квазі)патріотичну риторику “національних” Церков, однак
соціологічні опитування не дають підстав для такого умовиводу,
радше змушують констатувати низький рівень критичності
громадської думки в регіоні стосовно “своїх”.
Особливості присутності Української православної церкви (в
юрисдикції Московського патріархату). Відмінний варіант української православної ідентичності, що спирається на постулати
“східнослов’янської єдності” – а у версії політизованого православ’я
присутній увесь спектр міфологем ідеології “русского мира”, –
пропонує УПЦ в юрисдикції Московського патріархату – антагоніст
УГКЦ, жорсткий опонент УПЦ КП та УАПЦ. Вплив УПЦ в регіоні
набагато перевищує малу кількість її членів. Частка громад УПЦ
(тоді Українського екзархату РПЦ) в Галичині значно скоротилася
під час останніх років існування СРСР. Лише у Львівській області з
1986 до 1990 рр. цей показник упав з 87,5% до 76,0%.
До зміни кількісних параметрів основних церков у Галичині
спричинилася радянська політика кінця 1980-х рр. з
унеможливлення повноцінного відновлення структур УГКЦ, коли
стало зрозумілим, що важелів й надалі тримати Церкву під
забороною режим уже не має. Від початку 1988 р. й до моменту
легалізації УГКЦ влада активізувала передачу структурам
Українського екзархату РПЦ храмових споруд, аби недопустити
претензій на них греко-католиків. З початку 1988 р. до вересня
1989 р. кількість храмів у користуванні громад Українського
екзархату РПЦ зросла з 579 до 1 200. Передумови майнового
конфлікту, який невдовзі вибухнув в Галичині з надзвичайною
силою, закладалися, у тому числі, й такими рішеннями
комуністичної влади77.
Запрограмованість майнових конфліктів політикою центру не знімає
відповідальності з їхніх підбурювачів, організаторів та учасників на місцях. До
прикладу, можна навести свідчення очевидця, демократично обраного голови
Львівської міськради Василя Шпіцера, якому жодним чином неможливо
висунути закиди щодо упередженості стосовно греко-католиків і якому за
посадовими обов’зяками доводилося залагоджувати конфлікти між церквами:
“Пам’ятаю, як у суботу 30 червня 1990 року я прийшов у Ратушу раненько
з наміром попрацювати, оскільки у вихідний день не сподівався нашестя
77
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Від другої половини 1989 р. за негласним наказом Києва православним громадам у Галичині влада надавала сприяння у виході зі
складу Українського екзархату РПЦ й їхньому утвердженні як
українських автокефальних громад з метою недопущення повернення до греко-католицизму. У червні–липні 1989 р. у Львові була
проведена нарада за участю секретаря ЦК Компартії України
Ю. Єльченка, голови КДБ УРСР М. Голушка, першого секретаря
Львівського обкому КПУ Я. Погребняка та начальника обласного
управління КДБ С. Малика, головним на порядку денної якої стояло
питання необхідності відновлення контролю, що слабшав, за
релігійно-політичними процесами в регіоні.
Політика центру створила сприятливе підґрунтя для виникнення, зростання й подальшої інституціоналізації УАПЦ, тобто
постання в Галичині українського православ’я як однієї з православних альтернатив українському греко-католицизму за рахунок, як
зазначалося вище, відтоку до нього як колишніх греко-католиків, так
і православних з юрисдикції Московського патріархату.
відвідувачів. […] Біля дверей кабінету мене вже чекали до краю знервовані
представники двох церковних конфесій, очолювані своїми душпастирями, і запекло
сперечалися за якийсь храм. Довелося пропустити їх досередини і вислуховувати їхні
претензії, минуло кілька годин, а згода не наступала. Хоча якби вони лише мізинцем
лівої ноги стояли на засадах християнської моралі, то цю суперечку можна було б
вирішити за п’ять хвилин. Та ні! Я бачив перед собою не братолюбів-християн, а
гладіаторів – дякувати Богу, без мечів. Наближалася дванадцята година і незабаром
повинен був розпочатися мітинґ, присвячений Акту проголошення незалежності
України в 1941 році. Я запросив священиків до вікна й кажу: “Подивіться на людей, що
прийшли на мітинґ. Вони прийшли сюди будувати Україну, ви ж її руйнуєте. Ви
зворогували між собою віруючих людей, боретеся за паству, а попросту за кусок хліба
для себе. Невже вам не соромно, адже у нас один Бог, один Ісус Христос, одна Матір
Божа, одна віра, одна Україна? Звідки така ненависть?”. Їм не було соромно, вони й далі
запекло боролися кожен за своє і навіть не відпустили мене виступити на цьому мітинґу.
Це був для мене перший серйозний психологічний, моральний удар, що похитнув мою
віру в цих “святих” людей. […] Досі не можу зрозуміти, чому ж “слуги Божі” її [Україну.
– Н.К.] роз’єднували і роз’єднують. Демократична влада дала вірним та їхнім отцям
[священикам. – Н.К.] повну свободу, а вони вмент забули і теперішнє добро, і колишнє
зло. Забули, як їхніх дітей ще недавно не пускали до церкви, забули, як мучилися в
підпіллі, як часом навіть плазували перед власть імущими”. Цит. за: Записки-спогади.
Василь Шпіцер, голова міста Львова (1990–1994) (6.06.2012). URL: http://www.voxpopuli.com.ua/rubriki/chto-e-chto/rikoupamaticastina9avtorspicervasil [Останній доступ
10.09.2016].
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Політика влади на мінімізацію негативних для цієї влади
можливих наслідків відновлення діяльності Греко-католицької
церкви в Галичині не стала на перешкоді вибуховому,
тріумфальному, не позбавленому елементів реваншизму виходу цієї
церкви з підпілля: упродовж першого року її легального існування
кількість офіційно зареєстрованих в Україні громад УГКЦ налічувала
1 912 (станом на 1 січня 1991 р.); їхня частка в загальній кількості
релігійних громад Львівщини злетіла з 11% до 54,1%78. 1989–1991
роки стали найінтенсивнішим періодом зростання кількості громад
УГКЦ в Галичині, відбувалося це переважно за рахунок
самовизначення або розділення колишніх парафій Українського
екзархату РПЦ.
Ескалацію жорсткого конфлікту довкола стрімкого скорочення
структур УПЦ (МП) у Галичині живило активне й тривале пропагандистське задіяння у ньому Московського патріархату з його
усталеною практикою відстоювання на міжнародному рівні інтересів радянського, а по тому російського, політичних режимів під
виглядом чи то безпосередньо церковно-релігійних питань, чи то
“боротьби за мир в усьому світі” та “розрядку міжнародної
напруги”. Заявами зі звинуваченнями “уніатів”-націоналістів у
розгромі та переслідуванні православних у Галичині з року в рік
рясніли сторінки офіційного органу РПЦ “Журналу Московської
патріархії”. Ця тема стала лейтмотивом у відносинах РПЦ з Римокатолицькою церквою, що різко ускладнилися з цього приводу, а
також міжнародними церковними організаціями (насамперед,
Всесвітньою Радою Церков, надто вразливою до російських
впливів від радянських часів). Тема “розгрому православ’я” в
Галичині використовувалася в російській пропаганді й для
звинувачень Української держави у потуранні націоналістам. За
такими закидами стояла лише частина правди. Опоненти
ігнорували травмовану історичну пам’ять галицьких українців про
78 Кучабський Олександр. Релігійна сфера Львівської області: сучасні
трансформаційні процеси. Поступ. 2000. № 84 (13–14 травня). С. 9–10 [те саме:
URL: http: postup.brama.com/000513/84_9_1.html]. Про становлення УГКЦ після
легалізациї див.: Пащенко В. О. Греко-католики в Україні: від 40-х років XX ст.
до наших днів. Полтава: Полтавський державний педагогічний університет
ім. В. Г. Короленка, 2002. 615 с.
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репресивну політику Російської імперії стосовно “уніатів” та
трагічний досвід існування населення Галичини та його Грекокатолицької церкви за радянської влади.
Уособлюване Українським екзархатом РПЦ православ’я було
надто тісно пов’язане з політикою радянського режиму, щоби мати
шанс на закорінення у такому специфічному регіоні, як Галичина.
Станом на 1989 р., коли ще навіть не були легалізовані УГКЦ та
УАПЦ, у Львівській єпархії з 1 237 громад у складі Українського
екзархату РПЦ залишилося 1579. А впродовж перших кількох років
після легалізації цих церков кількість громад УПЦ в Галичині
скоротилася на дві третини. Негативна динаміка кількісного
складу громад УПЦ корелювалася зі змінами у соціокультурних
самоідентифікаціях населення регіону, зафіксованими всеукраїнськими переписами населення 1989 та 2001 рр. У Львівській та
Івано-Франківській областях кількість населення, яке визнавало
себе етнічними росіянами, скоротилася упродовж дванадцяти
років більш ніж на половину (відповідно, 56% та 53%), що
становило найбільший показник по країні (в інших областях він
коливався в межах 40–47%80).
Процес зміни етнічних самоідентифікацій населення Галичини
за рахунок відкинення опції “росіянин” тривав упродовж перших
кількох декад від часу проголошення незалежності України. Але
найпотужнішого імпульсу, що майже суцільно переартикулював
російську ідентичність у краї, у тому числі церковну, на
українську, цьому процесу було дано розв’язаною Російською
Федерацією у 2014 р. війною проти України. Станом на грудень
2015 р. 96,1% населення Західного регіону України визнавали себе
українцями і лише 1,1% росіянами (1,3% – важко відповісти і ще
1,3% вибрали опцію “інший”)81.
Львівська єпархія. Офіційний сайт УПЦ (останній доступ 12.12.2016)
URL:
http://orthodox.org.ua/http%3A/%252Forthodox.org.ua/uk/istoriya_eparhiy/2007/08/24/1681.html
80 Національний склад населення та його мовні ознаки за даними
Всеукраїнського перепису 2001 року. Київ: Державний комітет статистики
України, 2003. С. 8.
81 Ідентичність громадян України в нових умовах: стан, тенденції,
регіональні особливості (Інформаційно-аналітичні матеріали за результатами
79
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Хоча структури УПЦ та чисельність її членів зазнали суттєвих
скорочень, їхня кількість на теперішній час цілком відповідає
реальним потребам віруючих цієї Церкви, а подеколи й перевищує
їх. На такий висновок наштовхує порівняння кількості громад
УПЦ, що реально функціонують у Галичині, з їхньою офіційно
зареєстрованою кількістю. У Львівській області станом на 1 січня
2016 р. діяло 37 громад із 72, що мали реєстрацію, Івано-Франківській
– 21 із 37, Тернопільській – 118 (в обласному статистичному звіті
реальні громади не відокремлено від “паперових”, а подано їхню
загальну кількість). Через два роки, станом на 1 січня 2018 р., у
Львівській області перебували на офіційному обліку 75 громад,
Івано-Франківській – 37, Тернопільській – 122. Кількісна
стабільність громад УПЦ у Західній Україні у 2016–2018 рр.
очевидно відбиває недосконалість статистичного обліку структурами виконавчої влади на місцях і в центрі.
Набагато більша кількість громад УПЦ на Тернопільщині,
порівняно з Львівщиною та Івано-Франківщиною, має історичне
підґрунтя, пов’язане з колишньою належністю частини її території до
Російської імперії. До сьогодні у трьох північних районах області –
Кременецькому, Лановецькому та Шумському – кількісно домінує
представлене УПЦ православ’я, адже де-факто вихід зі вкладу УПЦ
триває.
З початком агресії Росії проти України саме у цих районах
Тернопільщини (та сусідніх районах Рівненщини) відбувався найактивніший перехід громад (або їхніх частин) з УПЦ до Київського
патріархату82. З цього приводу Московською патріархією та
підпорядкованою їй Київською митрополією УПЦ була піднята
потужна інформаційна хвиля щодо “переслідування” постмайданною владою в Україні православних Московського патріархату. Моніторингові місії ОБСЄ (упродовж 2015–2017 рр.), ООН,
першого етапу проекту Центру Разумкова “Ідентичність громадян України:
тенденції змін, виклики та перспективи для національної єдності”). Національна
безпека і оборона. 2016. № 3–4 (161–162). С. 39.
82 Про динаміку переходу громад УПЦ до Київського патріархату див. на
сайті РІСУ за тегом “Перехід громад з УПЦ (МП) в УПЦ КП”. URL:
https://risu.org.ua/ua/index/articlesbytag?tag=12335. Див. також інтерактивну карту
виходу
громад
з
підпорядкування
УПЦ:
URL:
Zb9mYx3nAlrbdQ&ll=49.19337644534723%2C30.33944264999991&z=5
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Всесвітньої Ради Церков та інших міжнародних організацій
виїжджали в регіони для верифікації “переслідувань” православних, що їх (про-)російська пропаганда пов’язувала з політикою
української влади, розгулом українських націоналістів і крайньоправих радикалів83.
Синхронізовано з російською пропагандою діяла Київська
митрополія УПЦ. Лише упродовж першої половини 2015 р. до
Генерального секретаря Ради Європи, комісара Ради Європи з прав
людини та голови Європейської комісії з протидії расизму та
нетерпимості керівництвом УПЦ було скеровано звернення з проханням відреагувати на факти переслідувань УПЦ84, організовано
візит делегації Всесвітньої Ради Церков до України, а делегації
УПЦ – до Ради Європи. Питання “переслідувань” церкви незмінно
порушувалося на зустрічах керівників УПЦ з іноземними дипломатами та іншими поважними особами, яким вручалися заздалегідь перекладені англійською мовою меморандуми стосовно
“порушення прав віруючих” УПЦ85.
Про важливість для Московського патріархату збереження
присутності структур УПЦ на Тернопільщині свідчить факт
фінансування з Російської Федерації побудови храмів для громад,
більшість членів яких перейшла до УПЦ Київського патріархату (у
двох селах Збаразького р-ну). Коштом бізнесмена з Донеччини, якого
підозрюють у фінансуванні проросійських бойовиків на Сході
України, зводиться храм у с. Катеринівка Кременецького р-ну86.
Розташована на північному заході Тернопільщини, СвятоУспенська Почаївська лавра (УПЦ МП) історично була і
83 Приклад російської пропаганди та дезінформації, зорієнтованої на
міжнародну дискредитацію політики Української держави стосовно УПЦ після
Революції Гідності (2013–2014), див.: Maltsev Vladislav. Civil War Victims.
Persecution of the Ukrainian Orthodox Church During the Ukrainian Conflict 2014–
2015. Moscow: Russkaya kniga, 2016. 143 p.
84 Церковна православна газета. 2015. № 3. С. 3. Отриману відповідь з Ради
Європи було надруковано у цьому офіційному органі УПЦ (№ 7) двічі: на сс. 10 і 15.
85 Див. Церковна православна газета. № 2. С. 4; № 3. С. 3; № 4. С. 2, 3; № 9. С. 3.
86 В Росії збирають кошти для будівництва храму УПЦ на Тернопільщині
(18.05.2017). URL: http://www.religion.in.ua/news/ ukrainian_news/36442-v-rosiyizbirayut-koshti-dlya-budivnictva-xramu-upc-na-ternopilshhini.html
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залишається форпостом православ’я на так званому лімесі між
католицькою та православною цивілізаціями. Тут плекається
мобілізаційний дух оплоту й захисту “русского” православ’я перед
загрозою, що пов’язується як з образом демонізованого Заходу,
так і “українськими націоналістами” та “уніатами”. Останніми ж
на південному заході тієї ж Тернопільщини вже у незалежній Україні
було відновлено й розбудовано найбільший в УГКЦ паломницький
центр у Зарваниці, до якого щоліта організовуються багатотисячні
прощі.
Унікальним в історії лаври став короткий період у 1991–1992
рр., коли за намісництва єпископа Почаївського Якова (Панчука)
там почали відправляти богослужіння українською мовою. Проте
невдовзі монастирська братія вигнала намісника геть за намір
перепідпорядкувати лавру УПЦ КП. Натомість книгарні лаври
заполонила привезена з Росії література не лише релігійного
змісту, але й провокаційно-полемічного, російсько-шовіністичного, де вихвалялася мілітарна велич російської держави,
перемога російської зброї у війні з Грузією 2008 р. тощо. Чимало
публікацій розпалювали нетерпимість до інших конфесій, містили
образи на адресу греко-католиків, українських православних
церков із неврегульованим статусом87.
Місцеві націонал-патріотичні сили упродовж десятиліть
раз-у-раз вимагають від Тернопільської влади покласти край
проросійській пропаганді, явній та опосередкованій, центром якої
виступає Почаївська лавра, а також передати комплекс лаврських
будівель, що знаходяться у користуванні УПЦ, “національній”
церкві. Від 1990-х рр. і до сьогодні час від часу на Кременеччині
вибухають рецидиви відкритого протистояння між українськими
націонал-патріотичними силами та зорієнтованою на РПЦ лаврою.
Для зменшення суспільно-політичної напруги навколо
Почаївської лаври з формулюванням про необхідність збереження
національної історико-культурного спадщини рішенням Кабінету
міністрів України у травні 2001 р. було створено Крем’янецько87 Янкель Роман. Канонічний ювілей. Дзеркало тижня. Україна. 2015. 14
серпня (див. також: URL: http://gazeta.dt.ua/internal/kanonichniy-yuviley-_.html].
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Почаївський історико-архітектурний заповідник, до складу якого
увійшов увесь комплекс споруд Почаївського монастиря. Проте
розпорядженням від 17 липня 2003 р. тодішнього прем’єр-міністра
В. Януковича (який згодом на посаді президента України у 2011 та
2013 рр. особисто брав участь у Різдвяних богослужіннях у
Почаєві) шість будівель монастиря було вилучено з офіційно
затвердженого переліку споруд.
Депутати Тернопільської облради зверталися до прем’єрміністрів України Ю. Тимошенко та А. Яценюка (до останнього –
двічі) з проханням скасувати розпорядження В. Януковича,
аргументуючи свою позицію тим, що “національні святині повинні
належати українському народу”. Вчетверте щодо цього питання
депутати облради 12 травня 2016 р. звернулися до президента
України та Кабінету міністрів, вимагаючи повернути пам’ятки
архітектури комплексу Почаївської лаври до спільної власності
територіальних громад Кременецького району та Кременця, а
також надати можливість представникам інших православних
церков відправляти в лаврі богослужіння.
На адресу Почаївської лаври депутати облради висунули
політичні звинувачення: “Йдучи у фарватері московського православ’я на чолі з патріархом Кірілом, який благословляє путінську
війну проти України, за сприяння ворожих комісарів Лавра стає
дедалі активнішим осередком міжконфесійної і міжнаціональної
ворожнечі і розбрату, вже спричинила до прямого протистояння
між вірними різних конфесій на Кременеччині, яке може перекинутись і у інші регіони держави”88.
Вимога депутатів надати доступ до використання лаврських
споруд представникам “українського” православ’я з посиланням
на необхідність надання усім сторонам рівних прав і можливостей
ігнорує ту обставину, що у цьому разі йдеться про церковних
антагоністів, запрограмованих на конфлікт, мирне співіснування
між якими на сьогодні неможливе. Треба враховувати також, що
88 Цит. за: Томчишин Ю. Повернути Почаїв (13.06.2016) / Юлія Томчишин
URL: http://zbruc.eu/node/52643
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запроваджений державою механізм почергового користування
храмами виявився недієвим у випадку УПЦ. Посилаючися на
внутрішньоцерковні правила, церква категорично заперечує саму
можливість спільного з “розкольниками” користування храмами.
Проте справа полягає не стільки у внутрішніх церковних правилах,
переважна більшість яких – у разі необхідності та доброї волі – у
православ’ї доволі гнучка (там це має назву ікономії), а у способах
їхньої ad hoc інтерпретації на підримку безкомпромісної, а тому й
потенційно конфліктної позиції, яку УПЦ зайняла з приводу
питання почергових богослужінь.
На державному рівні десятиліттями ігнорувався і до сьогодні
залишається без належної уваги конфлікт між домінуючими в
Галичині суспільно-політичними настроями та “русскомірскою”
позицією лаври. Не опрацьовано шляхи його мінімізації, не задіяні
юридичні механізми врегулювання конфлікту, включно з веріфікацією звинувачень, які систематично лунають на адресу лаври і
навпаки з боку лаври, з відповідними правовими наслідками.
Нерозв’язаність цього питання перетворює його на інструмент
мобілізації з одного чи другого боку, джерело суспільнополітичної нестабільності в регіоні, що незмінно відлунює на
національному рівні.
Тим часом керівництво лаври не полишає спроб приватизувати комплекс: 1) отримати від Почаївської міської ради дозвіл
на виготовлення технічної документації на земельну ділянку під
приміщеннями монастиря, що стало би першим кроком для
передання монастирських споруд у церковну власність (останні
звернення були у 2014 та 2016 рр.); 2) ініціює візити спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ на Тернопільщину (де найінтенсивніше в Україні відбувається перехід громад УПЦ з Московського
до Київського патріархату) у зв’язку з “затягуванням реєстрації
статутів релігійних громад”, у яких всупереч чинному законодавству право розпорядження майном громади передається від
громади до єпархіального управління (тобто громада
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позбавляється права переходу до іншої церкви разом зі своїм
храмом)89.
Питання легітимного і безконфліктного користування комплексом Почаївської лаври непросте для розв’язання і не може бути
вирішене шляхом передачі лаври з рук “російської” церкви до рук
“національної” або ж виділення кожній з них окремих буді-вель на
території монастиря, або ж запровадження почергового
користування. Конфлікт має багатовимірний характер, що містить
у собі не лише етнополітичний та етнорелігійний компоненти, але
й питання вдосконалення державної політики стосовно релігії та
церкви в цілому та запровадження дієвого контролю за дотриманням чинного законодавства обох сторін – церкви та органів влади
на місцях і у центрі.
Крім того, за лаврською стороною конфлікту стоять політичні
інтереси країни-агресора – Російської Федерації, яка використовує
конфлікти довкола лаври як один з інструментів провокування
соціально-політичної дестабілізації всередині України. Це
переводить комплекс питань, пов’язаних із Почаївською лаврою,
на рівень захисту національної безпеки.
Шлях до розв’язання проблеми буде довшим і складнішим,
ніж це бачиться націонал-патріотам і на місцях, і в центрі. У
демократичній та правовій державі він має пролягати у юридичній
площині, тобто передумовою розв’язання питань, пов’язаних із
функціонуванням Почаївської лаври, має стати запровадження
сили закону. Вкотре повторимо, що за умови дотримання навіть
нині діючого корпусу законів, що регулюють державно-церковні
відносини (від пам’яткоохоронних до забезпечення громадського
порядку, недопущення розпалювання воржнечі на релігійному,
етнічному ґрунті, захисту національної безпеки тощо), та задіяння
механізму контролю за дотриманням релігійними організаціями
виконання чинного законодавства й належним виконанням
Місія ОБСЄ ініціює на Тернопільщині переговори між громадами УПЦ
(МП) і УПЦ КП для врегулювання конфліктів (30.03.2017). URL:
http://www.religion.in.ua/news/vazhlivo/36020-misiya-obsye-iniciyuye-naternopilshhini-dvostoronni-peregovori-mizh-gromadami-upc-mp-i-upc-kp-dlyavregulyuvannya-konfliktiv.html
89
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обов’язків органами місцевого самоуправління, багатьом
конфліктам, що вирують довкола лаври, можливо запобігти чи
звести до мінімуму вже на місцевому рівні.
З етнополітичної точки зору самоідентифікація віруючих
УПЦ в Галичині варіюється від суто російської (у діапазоні від
обожнення царя Миколи II до сакралізації політичного міфу
“Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні”,
глоріфікації особи Й. Сталіна тощо за режиму В. Путіна) до
спільнослов’янської, “руської/русской” (що інтерпретує українців,
росіян і білорусів як один народ чи принаймні “братні” народи).
Такі дискурси входили у гострий конфлікт як з домінуючими в
регіоні україноцентричними настроями, так і настановами
проукраїнського крила всередині самої УПЦ, яке після смерті
митрополита Володимира (Сабодана) у 2014 р. цілеспрямовано
витіснялося новим керівництвом церкви на марґінес.
Конструйована виваженими методами митрополитом Володимиром українська соціокультурна та суспільно-політична ідентичність УПЦ з його відходом виявилася фактично демонтованою
й переорієнтованою на обслуговування російської новітньої
парадигми “русского мира”. Такий напрям розвитку УПЦ входить
у конфлікт із дедалі зростаючими в українському соціумі україноцентричними громадсько-політичними настроями. УПЦ зазнала
серйозних втрат щодо суспільної підтримки саме через неприховану проросійську церковно-політичну позицію під час Євромайдану 2013–2014 рр. та розв’язваної Російською Федерацією
війни проти України, що триває від зими2014 р.
На відміну від Почаївської лаври на Тернопільщині, громадам
УПЦ в Галицькому регіоні притаманний один з найвищих рівнів
українізації всередині цієї церкви, що також вносить внесок у
процес трансформації самоідентифікації цих громад на моноукраїнську та перехід віруючих до “українських” церков з церкви
“країни-агресора”.
Після короткого, але інтенсивного періоду скорочення структур УПЦ в Галичині на зламі 1980–1990 рр. цей процес поновився
з початком війни Російської Федерації проти України у 2014 р.
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Віддавна притаманні регіону антиросійські/антирадянські фобії
вкотре в його історії набули реального підґрунтя. На питання про
ставлення до УПЦ (з можливістю дати лише одну відповідь)
жителі Галичини наприкінці 2014 р. – початку 2015 р. відповіли
так: 41,7% респондентів підтримали твердження, що це “Церква
держави-агресора, що здійснює в Україні шкідливу діяльність” (це
найвищий показник по регіонах; підтримка такого твердження в
середньому по країні – 19,2%); 30,2% характеризують її як “одну з
багатьох церков України”; важко було відповісти для 9,5%
респондентів;
байдужими
виявилися
18,2%
опитаних.
Врегульованість канонічного статусу, на чому наголошує УПЦ як на
безумовній конкурентній перевазі, мала значення лише для 0,3%90
опитаних. Відсутність суспільної підтримки свідчить про те, що УПЦ
фактично втратила потенціал для розвитку в Галичині. При тому,
навіть така мінімальна присутність структур УПЦ в регіоні дозволяє
активно їх інструменталізовувати в церковно-політичних інтересах
Московської патріархії, тісно пов’язаної з режимом В. Путіна і
залежною від нього, у розв’язаній проти України війні.
Свого часу правлячий з 2012 р. єпископ Львівський і
Галицький Філарет (Кучеров) доводив, що “Галичина – край, який
був і залишається православним”91. Ієрарх мав рацію у тому, що
православ’я набуло закоріненості в регіоні і збережеться як постійний елемент релігійного ландшафту краю. Інша річ, що воно
майже незворотно позбувається зв’язку із Московським патріархатом. Тенденції розвитку структур УПЦ в Галичині в роки
російсько-української війни, а також новий імпульс, даний
православ’ю разом із постанням автокефальної Православної
церкви України (ПЦУ) у 2019 р., дають більш ніж вагомі підстави
Дослідження Фонду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва”
спільно з соціологічною службою “Ukrainian Sociology Service”, 25 грудня 2014
р. – 15 січня 2015 р. URL: http://dif.org.ua/article/bilshist-naselennya-ukrainividnosit-sebe-perevazhno-do-pravoslavnoi-tserkvi-kiivskogo-patriarkhatu
91 “Галичина – край, який був і залишається православним” – єпископ
Львівський і Галицький Філарет (28.05.2013). URL: http://2010.orthodoxy.org.ua/content/galichina-krai-yakii-buv-i-zalishaetsya-pravoslavnim-episkop-lvivskii-igalitskii-filaret-74509
90
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прогнозувати витіснення структур УПЦ в юрисдикції Московського патріархату структурами української церкви. За короткий
проміжок часу від 15 грудня 2018 р., дня проведення об’єднавчого
собору ПЦУ, до 5 січня 2019 р., коли Вселенський патріарх
офіційно затвердив незалежність ПЦУ, від УПЦ до новопосталої
УПЦ на Львівщині перейшло 5 громад, серед яких першою стала
парафія свв. Петра і Павла у Жовкві.
На початковому етапі становлення ПЦУ процес зміни парафіями
УПЦ юрисдикції в Івано-Франківській та Тернопільській областях
розвивався доволі інтенсивно92. Логіка подій підказувала, що
раніше чи пізніше такі процеси мають витіснити на марґінес юрисдикційно підпорядковане РПЦ православ’я в краї. Поодиноким
джерелом суспільно-політичної та релігійно-церковної напруги в
регіоні залишатиметься довший час Почаївська лавра – західний
форпост “русского мира” на пострадянському просторі. Знову ж
таки, за умов створення правової держави ризики, що можуть
походити з цього середовища, цілком піддаються мінімізації.
Особливості функціонування Римо-католицької церкви.
Радянські примусові обміни населенням по Другій світовій війні –
де-факто депортації польських українців до України, а
українських поляків до Польщі – драматично скоротили кількісний склад поляків-галичан та присутність у краї їхньої Римокатолицької церкви. У 1946 р. на загальних підставах, як
етнічний поляк, був депортований до Польщі останній римо-католицький архієпископ в Україні, уродженець Тернополя, Євґеніуш
Базяк*. Адміністрацію та архів Львівської архієпархії ще у 1945 р.
за розпорядженням архієпископа Є. Базяка було перенесено до
Любачева, який після встановлення радянсько-польського
кордону опинився на території Польської Народної Республіки.
Див. інтерактивну карту переходів парафій УПРЦ (МП) до ПЦУ: URL:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=16f-2XNiv0j5-wYGcXeyttff2512lzYt&hl=en_US&ll=49.568568921466166%2C23.214764764906022&z=5
* Архієпископ Євґеніуш Базяк у 1952–1953 рр. перебував під арештом, за
станом здоров’я був достроково звільнений комуністичною владою ПНР. Від
1958 р. керував Краківською дієцезією, де у 1958 р. висвятив на єпископа
майбутнього папу Івана Павла II. Помер у 1962 р. у Варшаві, похований у
Вавельському кафедральному соборі (Краків).
92
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Відтак у межах Радянської України не залишилося жодного
римо-католицького ієрарха, кількість діючих костелів на території
Львівської архідієцезії скоротилася на кінець 1950-х рр. до 13, а у
1988 р. їх налічувалося 7. Згідно з даними польського дослідника
А. Хлєбовича на середину 1970-х рр. на території разом узятих
Львівської та Луцької архідієцезій функціонувало 10 римокатолицьких громад, що становило 1,8% до їхньої кількості перед
Другою світовою війною93. На початку 1990-х рр. Римо-католицька церква в Україні вступала в етап свого відродження у критично
знекровленому стані – практично без організаційної структури,
духовенства та ієрархії, – коли основним ресурсом її відновлення
були вцілілі переважно по містечках і селах українські поляки, які
плекали надію на допомогу з боку історичної батьківщини –
Польщі, польського костелу та Римо-католицької церкви в цілому,
що її від 1978 р. очолював папа-поляк Іван Павло II.
16 січня 1991 р., у час, коли внутрішній розпад СРСР переходив у незворотну фазу, папським декретом в Україні були
відновлені римо-католицька ієрархія та структури колишніх
Львівської архідієцезії, Кам’янець-Подільської та Житомирської
дієцезій*. Львівську архідієцезію очолив архієпископ-митрополит
93 Hlebowicz Adam. Kościół odrodzony. Katolicyzm w państwie sowieckim
1944–1992. Gdańsk, 1993. S. 142–144. Про перші роки відновлення діяльності РКЦ
в Україні див. також: Dzwonkowsky Roman, SAC. Polacy na dawnych kresach
wschodnich. Z problematyki narodowościowej i religijnej. Lublin, 1994. S. 47–102.
* Тим самим декретом від 16.01.1991 р. папа Іван Павло II затвердив усі
католицькі структури в Україні, у тому числі ієрархію Греко-католицької церкви
в Закарпатті та ієрархію Української греко-католицької церкви в Галичині,
зокрема, архієпископа Володимира Стернюка було номіновано locum tenens
(місцеблюстителем) глави зарубіжної Української католицької церкви кардинала
Мирослава Любачівського. Затвердження мало юридично впорядкувати де-факто
“двовладдя” в УГКЦ, що настало після прибуття кардинала Любачівського в
Україну на церемонію перепоховання кардинала Йосипа Сліпого з собору св.
Софії в Римі до крипти львівського собору св. Юра. Прибуття кардинала
Любачівського до Львова, яке спочатку бачилося як тимчасове, за фактом
переросло у постійне. Переважна більшість місцевих греко-католиків
прподовжували вважати главою УГКЦ єпископа Володимира Стернюка, який
очолював підпільну церкву від 1972 р., та іменували його митрополитом, хоча
офіційно такий титул не був за ним затверджений Ватиканом.
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кардинал Мар’ян Яворський (1991–2008, громадянин Польщі),
родина якого по війні була депортована зі Львова до Польщі. До
складу відновленої архідієцезії увійшли території Львівської,
Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької (римо-католицькі парафії на Буковині до Другої світової війни входили до
складу Ясської дієцезії в Румунії), а також Волинської та
Рівненської областей (Волинська і Рівненська області відійшли у
1996 р. до складу відновленої Луцької дієцезії). Поза новими
адміністративними межами Львівської архідієцезії РКЦ залишилися польські Любачевські та Перемишльські землі, які історично
входили до її складу (станом на 1945 р. там залишилося 22
парафії). Саме на тих землях у Польщі єпископ М. Яворський за
призначенням папи Івана Павла II, з яким був у приятельських
стосунках, у травні 1984 р. почав виконувати обов’язки
адміністратора Львівської архідієцезії з осідком у Любачеві. У
1998 р. М. Яворський був номінований папою Іваном Павлом II
кардиналом іn pectore (у серці, тобто без офіційного оприлюднення
факту призначення), а у 2001 р. – публічно; Мар’ян Яворський став
першим в історії латинської Львівської архієпархії главою у сані
кардинала. У грудні 1996 р. ним було відновлено діяльність
архідієцезіальної Вищої духовної семінарії у Брюховичах, яку у
1945 р. також було перенесено з радянського Львова до Кальварії
Зебжидовської у Польщі і вже там у 1950 р. – ліквідовано.
Кардинал Яворський став першим ректором відновленої в
незалежній Україні семінарії.
У листопаді 2008 р. кардинал Яворський передав управління
архідієцезією архієпископу-коад’ютору Мечиславу Мокшицькому
(громадянину Польщі). Станом на 2016 р. згідно з офіційними
даними Римо-католицької церкви в Україні Львівська архідієцезія
мала таку структуру: 12 деканатів (Городок, Львів, Мостиська,
Самбір, Золочів, Жовква Львівської обл., Чортків і Тернопіль
Тернопільської обл., Івано-Франківськ і Галич Івано-Франківської
обл., м. Чернівці), 1 семінарію, 3 єпископи (єпископ-ординарій
митрополит М. Мокшицький, вікарний єпископ Л. Малий,
епископ-емерит кардинал М. Яворський), 271 парафію. Загальна
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територія архієдіцезії становила 68 тис. км2, кількість віруючих –
154 тис. осіб, яких обслуговували 95 дієцезіальних священиків та
45 чернечих94. Офіційна державна статистика станом на 1 січня
2016 р. у чотирьох західноукраїнських областях фіксувала 281
римо-католицьку парафію, а саме: у Львівській – 136, Тернопільській – 89, Івано-Франківській – 25, Чернівецькій – 31 парафію.
Від початку відновлення у 1990-х рр. в Україні діяльності
Римо-католицької церкви постало питання про її адаптування до
нових демографічних, соціальних і політичних реалій у ситуації, з
одного боку, високого рівня асиміляції польської меншини, а з
другого, лібералізації політичного режиму в Українській державі,
яка щойно проголосила незалежність. Галицьке римо-католицьке
середовище, представлене старшим поколінням, – у свідомості
якого було глибоко закорінене кліше про непорушний зв’язок
етнічності та віросповідання (поляк–римо-католик), що його
радянські переслідування як етнічних поляків, так і Римо-католицької церкви лише підсилили, – це покоління передбачувано
виявилося найбільш традиціоналістськи налаштованим опонентом
будь-яким спробам контекстуалізувати діяльність РКЦ не просто
за нових історичних обставин, але й з урахуванням усіх тих змін,
що відбулися в країні та церкві упродовж її майже піввікового
існування в умовах радянських переслідувань, репресій, дискримінації95.
І Ватикан, і вище керівництво Римо-католицької церкви в
Україні вважали за доцільне адаптувати РКЦ до нових реалій,
українізувати її функціонування у якнайширшому розумінні цього
слова, у тому числі з урахуванням політичних змін, що відбулися
у країні, прив’язання її соціального служіння до українських
реалій, розгортання пастирської діяльності з акцентом на
94 Історія Львівської архідієцезії. Офіційний сайт Львівської Архідієцезії
РКЦ в Україні. URL: http://rkc.lviv.ua/category_1.php?cat_1=6&lang=1
95 Рубльова Наталія. Суспільно-політичні та соціокультурні вияви розвитку
етноконфесійних спільнот. Релігійний чинник у процесах націє- та
державотворення: досвід сучасної України / авт. колектив: В. Войналович,
В. Єленський, Н. Кирюшко, Н. Кочан та ін. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН
України, 2012. С. 157–171.
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інкультурованій, контекстуалізованій євангелізації. Йшлося про
відхід від стереотипів, що відійшли в історичне минуле (коли
римо-католиками в Україні могли бути лише поляки), й коригування самоідентифікації римо-католиків у католицьких категоріях
вселенськості, коли сáме вірі віддається пріоритет над будь-якими
іншими ідентифікаційними маркерами, серед яких знаходиться й
етнічність.
Стратегічно така позиція дозволяла Римо-католицькій церкві
через зняття етнокультурних обмежень створити нові перспективи
її розвитку в Україні. Тактично така позиція надавала до рук РКЦ
дієвий інструмент з нейтралізації та уникнення – як у польському
римо-католицькому середовищі, так і серед історичних опонентів
РКЦ з-поміж українського греко-католицького загалу – конфліктів
на етнорелігійному та етнополітичному ґрунті, коріння яких
сягало тривалої історії українсько-польського протистояння в
Галичині.
Одним з чинників мобілізації традиційних віруючих РКЦ
проти таких змін виступило, насамперед, мовне питання: йшлося і
про мову відправлення богослужінь, і про мову внутрішньоцерковного спілкування, включно з церковними медіаресурсами,
хоч якими скромними вони на той час були.
Перший нунцій в Україні Антоніо Франко (березень 1992 –
травень 1999), приступаючи до виконання обов’язків, однозначно
окреслив засади політики Ватикану стосовно розвитку РКЦ в
Україні: “[…] сьогодні ми знаходимося на початку нової фази
історії України, яка починає жити як незалежна держава, якої
кордони є визнані на міжнародному рівні. Всі, що постійно живуть
на цій території, є українськими громадянами, навіть, коли вони
іншої національності. Церква латинського обряду, хоч складається
здебільшого, але не виключно, з вірних польської національності,
має бути Церквою латинського обряду в Україні і для України.
Вона повинна зберігати культурні надбання більшості своїх
вірних, але мусить також подбати про Богослуження в мові інших
груп віруючих, що також існують, і муситиме служити Богослуження в українській мові, головно для молодих, бо багато з них
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з роками будуть завжди більше говорити по-українськи, мовою,
яку вживатимуть у школі, в праці, а завжди менше по-польськи.
Це душпастирська вимога, яку єпископи і священики мають
задовільнити. І вживання української мови у літургічних богослуженнях не можна вважати середником перетягування грекокатолицьких або православних вірних до Латинської Церкви”96.
Заява нунція була сприйнята в Галичині зі застереженнями в
обох католицьких Церквах – Римо- і Греко-католиицькій. У польському римо-католицькому середовищі у Костелі воліли й надалі
бачити один із засобів розбудови й утвердження польськості. А у
греко-католицькому, власне, того ж самого: бачити РКЦ редукованою до польського етноконфесійного гетто, а не потенційним
конкурентом у вигляді українізованої Церкви, що має потенціал до
зростання й розвитку не лише в Галичині, а в цілому в Україні.
Опонуючи закидам глави УГКЦ кардинала Л. Гузара з приводу
“українізації” РКЦ, кардинал М. Яворський змушений був
нагадати колезі підставові засади католицизму: “Ми є спільнотою
ані польською, ані українською, тільки римо-католицькою. Ми
належимо до вселенської Церкви. […] ми просто намагаємося
задовольнити потреби наших віруючих. Там, де мешкають римокатолики польської національності, ми відправляємо св. Месу
польською, де розмовляють українською – по-українськи, а,
наприклад, на Закарпатті – словацькою або угорською”97.
Кардинал Яворський зауважував, що демографічна ситуація у
відновленій РКЦ – етнічна, демографічна, соціально-професійна –
відмінна від довоєнної: “РКЦ перестала бути “польською
Церквою”. Нинішнє молоде покоління не знає польської мови,
крім парафій при кордоні з Польщею та на Житомирщині, де є
польськомовні спільноти. В цьому разі ми стаємо перед дуже
делікатною проблемою. Дехто із старших волів би, аби все було як
до війни, тобто по-польски. На жаль, молодь і діти не знають
Антоніо Франко: ми є сучасниками нової ери в історії України (інтерв’ю
взяла О. Потупа). Мета (двотижневик Львівської архиєпархії УГКЦ). 1992. Ч. 12
(25 жовтня). С. 2.
97
Więcej światła. Metropolita łaciński odpowiada metropolicie
greckokatolickiemu Lwowa. Dziennik Kijowski. 2003. № 4 (Luty).
96
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польської мови, тому св. Меси й катехизи відбуваються здебільшого
українською. Крім того, нам бракує вірних з вищою освітою.
Більшість інтелігенції виїхала по Другій світовій війні до Польщі,
а за радянських часів заохочувалося навчання “представників
народу””98.
Архієпископ-митрополит Мокшицький продовжив церковну
політику свого попередника кардинала Яворського, що мала
виразні етнополітичні експлікації. “Ми намагаємося донести до
вірних, що вони належать до Католицької Церкви латинського
обряду, що це не польська католицька місія, якби декому хотілося
так представити”99. В іншому інтерв’ю голова РКЦ в Україні
вкотре наполягав, що “не можна ділити народ України на поляків,
євреїв, росіян, українців тощо. Більшість громадян України,
особливо молодь, відчувають себе українцями, хоча їх і відрізняє
культурний та національний [тобто етнічний. – Н.К.] спадок.
Відмінності за походженням, особливості культури та/або мови не
мають бути причиною незлагоди між громадянами України. […]
Не можна ділити вірних на тих, що мають польське походження,
українське походження тощо. Обряд або віровизнання не дорівнює
національності! Прикро, коли чуєш, що латинники – це поляки,
греко-католики – українці, а росіяни – православні. […] Ми маємо
розуміти та шанувати різноманітність українців, яка є багатством
краю, взаємозбагачуватися цією різнорідністю, а одночасно ми
маємо показати, що ми – діти одного Бога…”100.
З огляду на те, що РКЦ є ієрархічною структурою з жорсткою
централізованою вертикаллю, адаптаційну політику вищого
церковного проводу зобов’язані були проводити і єпископи в
Чудо воскресіння. Інтерв’ю кардинала Мар’яна Яворського з нагоди 15річчя відновлення церковних структур в Україні (інтерв’ю взяв К. Томасік).
Парафіяльна газета (орган римо-католицьких парафій в Україні). 2006. № 3 (12
лютого). С. 4.
99 “Наша Церква вселенська, а не національна”, – митрополит Мокшицький
(2.07.2013) (інтерв’ю брала Ю. Завадська). URL: http://www.credo-ua.org/2013/07/85711
100 “Ми діти одного Бога” (інтерв’ю з архієпископом та митрополитом
Львівським Мечиславом Мокшицьким) (інтерв’ю брала І. Максименко).
Католицький вісник. 2010. № 8 (25 квітня). С. 15.
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регіонах, і місцеве парафіяльне духовенство. Така церковна політика у 1990-х рр. працювала на формування тенденції, що
актуалізується в українському суспільстві набагато пізніше, з
формування української громадянської нації. Тільки у 2015 р., після
досвіду двох Майданів – 2004 р. та 20013–20014 рр., трохи більше
половини населення України (56%) визнали для себе прийнятним
громадянське визначення нації як спільноти усіх громадян України,
незалежно від етнічного походження, мови спілкування, традицій,
тоді як у недалекому 2006 р. такох було ще тільки 43%101.
Польська меншина в Україні зазнала форсованого асиміляційного впливу, що розпочався після Другої світової війни разом із
примусовим обміном населення між УРСР та Польською
Народною Республікою. Останні радянські переписи населення
1979 р. та 1989 р. свідчили про неухильний поступ асиміляційних
процесів: навіть у Львівській області кількість етнічних поляків,
які вважали польську мову рідною, скоротилася з 50,5% до 47,7%,
відповідно, натомість зросла кількість тих із них, хто вважав
рідною мовою українську – з 42,7% до 45,0% або російську – з 6,7%
до 7,1%102. Перший і досі останній перепис населення в незалежній
Україні 2001 р. зафіксував зміни в етнічних самоідентифікаціях
польського населення. Порівняно з 1989 р. кількість поляків в
Україні, які ідентифікували себе українцями, зросла з 90,4% до
94,8%, росіянами – скоротилася, відповідно, з 7,2% до 3,6%,
поляками – з 1,0% до 0,7%103. У 2001 р. 71% українських поляків
101 Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова
11–23 грудня 2015 р. в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих
територій Донецької та Луганської областей. Опитано 10 071 респондентів віком
від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 1%. Див.: Ідентичність громадян
України в нових умовах: стан, тенденції, регіональні особливості. Інформаційноаналітичні матеріали до Фахової дискусії “Формування спільної ідентичності
громадян України: перспективи та виклики”, 7 червня 2016 р. Центр Разумкова.
Київ, 2016. С. 12.
102 Дані наведено згідно з аналітичною довідкою Комітету міжнародних
відносин Львівської обласної державної адміністрації “Актуальне положення
польської національної меншини у місті Львові та Львівській області” від серпня
1993 р. [Архів автора]. С. 2.
103
Державний
комітет
статистики
України.
URL:
http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/
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задекларували рідною мовою українську, 15,6% – російську і лише
12,9% – польську104.
Водночас, географія поширення римо-католицьких громад у
Галичині, як і в країні в цілому, була й залишається найбільш
насиченою в районах традиційного проживання українських
поляків, де їхня частка в структурі населення є найвищою. Зокрема,
в Тернопільській області такими є Підволочиський (станом на
1.01.2008 р. 11 громад РКЦ), Гусятинський (10), Чортківський (10)
та Борщівський райони (9)105. У Львівській області переважна
частина етнічних поляків зосереджена у Львові та (за зменшенням
кількості) Мостиському, Самбірському, Старосамбірському,
Пустомитівському, Золочівському, Дрогобицькому та інших
районах. Польська мова домінує не в усіх римо-католицьких
громадах, де переважають представники польської мешини, а
лише в тих, що розташовані на заході Галичини, уздовж
невеличкої смуги українсько-польського кордону.
Від початку діяльності Римо-католицької церкви в Україні її
керівництво обстоювало такі засади діяльності, що випливали
насамперед з понаднаціональної (позаетнічної) природи церкви
(тобто її трансцендентності), яка водночас передбачає культурну
інтеграцію (інкультурацію) до середовища, в якому церква працює; критерієм використання однієї, другої чи третьої мови у житті
громад мав виступати рівень її розуміння, володіння віруючими106.
Попри окремі ексцеси з боку непримиренно налаштованих
віруючих-поляків переважно старшого віку на початковому етапі
відновлення Римо-католицької церкви – коли, зокрема, перед
центральним входом до львівської латинської катедри могли
демонстративно знищуватися україномовні церковні періодичні
Національний склад населення та його мовні ознаки за даними
Всеукраїнського перепису 2001 року. С. 11.
105 Барна І. Прогнозна оцінка сучасної конфесійної структури населення
Тернопільської області. С. 114, 116.
106 Див.: Католицький вісник (Київ). 2008. № 9. С. 6; “…Латинська Церква
в Україні є спільнотою українською чи польською?” Інтерв’ю кардинала
М. Яворського. Tygodnik Powszechnу. 2003. 5 Stycznia. Парафіяльна газета (Київ).
2003. 26 січня. С. 2–3 [передрук].
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видання або ж парафіяни протестували проти використання
української мови поряд із польською у богослужіннях, – церковним лідерам вдалося за доволі короткий час подолати такого роду
настрої, що живилися спогадами про минуле й намаганням попри
змінені реаліїї його реанімувати. Цьому сприяла послідовна
політика церковного керівництва з перекладу українською мовою
корпусу літургійних книг, Римського месалу, требників, лекціонарія, навчальної, катехитичної літератури тощо. Вперше
упродовж своєї історії РКЦ в Україні отримала практично повний
корпус необхідної для її життєдіяльності літератури українською
мовою. Реалізація перекладацького проекту відбувалася на тлі
позитивної динаміки зростання РКЦ за рахунок віруючих непольського походження та розбудови структур церкви далеко за
межами районів історичного поширення римо-католицизму.
Польська мова неухильно втрачала монопольне й домінуюче
становище у внутрішньоцерковному житті, а мовне питання –
свою початкову гостроту.
До практики римо-католицьких парафій в Україні було запроваджено мультилінґвізм. Не тільки у великих містах, але й малих
містечках у костелах, залежно від складу віруючих, почергово стали
відправлятися меси українською, польською, російською, німецькою,
угорською, словацькою мовами; lingua franca, або універсальним
засобом літургійної мови залишається латина, насамперед, у випадках
відправи богослужінь священослужителями з-за кордону. У Бучачі на
Тернопільщині поряд із українською та польською мовою у костелі
використувується російська та поде-коли латина; у буковинському
с. Тереблече, на кордоні з Румунією, – польська, оскільки місцеві римокатолики (гурали, тобто мешканці гір), які переселилися до цього краю
до початку Другої світової війни, в умовах певної анклавізації зберегли
польську етнокультурну та релігійну ідентичність107. Польська мова
домінує у літургійному житті римо-католиків у місцях традиційного
поселення польської меншини, зокрема, й в Галичині. Проте вона
незворотно втратила колишній ексклюзивний статус. Мовне розмаїття
107 Див.: Католицький вісник. 2010. № 1 (17 січня). С. 8; там само. № 5
(14 березня). С. 8.
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сьогоднішньої РКЦ в Україні характеризує стан речей у київському
костелі св. Олександра: у 1994 р. упродовж семи днів тижня
відправлялося 28 мес польською мовою, 14 – українською, 3 –
російською, по одній – чеською, англійською та іспанською108.
Упродовж перших десятиліть свого функціонування Римокатолицька церква зазнала стрімких і суттєвих адаптаційних
трансформацій; змінився і характер її сприйняття громадською
думкою, і її самоусвідомлення. Змінився етнічний і соціальний
склад громад. Із “польської церкви” РКЦ перетворювалася на
структуру, до складу якої приєднувалися нові члени без огляду на
етнічне походження, мову спілкування, історико-культурне підґрунтя. Тут вони знаходили декларовану церквою вселенськість і
можливість відчувати себе частиною європейської цивілізації.
Вже через десять років після відновлення діяльності РКЦ в Україні
дослідники констатували, “що римо-католицизм уже не можна
розглядати як щось зовсім чуже українському народові, він також
поступово стає релігійним надбанням українців, а не лише
конфесією однієї етнічної меншини”109.
На тлі традиціоналізму та консерватизму домінуючого в
українському релігійному полі православ’я та, особливо, перманентних внутрішньоправославних конфліктів та протистоянь,
міжусобної боротьби між православними церквами за доступ до
політичного ресурсу, Римо-католицька церква – не менш консервативна й уражена внутрішніми проблемами (з якими ширший
суспільний загал ознайомлений значно менше, ніж з українськими
церковними та церковно-політичними проблемами) – сприймається в українському суспільстві дещо ідеалізовано, якщо не
сказати наївно. У РКЦ справедливо вбачається структура відкритіша, толерантніша, менш заангажована до політики порівняно з
православними церквами. Однак перебільшенням та некритично
буде вбачати у РКЦ один із можливих шляхів “реінтеграції”
Парафіяльна газета. 1994. № 14. С. 8.
Кирюшко Микола. Українські римо-католики і проблема європейського
вибору України. Історія релігій в Україні. Праці X Міжнародної наукової
конференції (Львів, 16–19 травня 2000 р.). Кн. 1. Львів, 2000. С. 210.
108
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українців у “природне для них європейське коло народів”110. Надто
неоднозначним явищем в європейській політиці з її ліберальнодемократичним підґрунтям є феномен католицького консерватизму.
Як надто спрощені видаються стереотипізовані висновки
деяких професійних релігієзнавців111, про “польськість” римокатолицизму в сучасній Україні, що начебто “зберігає свої
історично польські витоки, генетично пов’язаний з польською
нацією, має патріотичну польську налаштованість”112, і які
висувають на адресу Ватикану політичні звинувачення, що той “не
виявляє якусь зацікавленість у становленні незалежної Української держави”113. Зміна етнонаціонального складу віруючих РКЦ,
що сталася внаслідок етнодемографічних та асиміляційних
процесів у середовищі польської меншини в Україні упродовж
останнього півстоліття, та врахування керівництвом РКЦ у своїй
діяльності нових реалій, що, своєю чергою, підсилювалося
відповідною політикою Ватикану, покликали до життя феномен
оновлюваного римо-католицизму. Такий римо-католицизм унаслідок демографічних та асиміляційних процесів у середовищі
українських римо-католиків поволі дрейфував від колишнього
етнічного, а водночас і етнополітичного, маркера “польськості”.
При тому цей римо-католицизм продовжував зберігати “польськість” переважно як пам’ять про багату й глибоко закорінену
історико-культурну спадщину РКЦ, спадщину, що вже відходила
у минуле і яку в незалежній Україні підживлювали відмінні від
минулих часів чинники. До таких чинників можна віднести, з
одного боку і незмінну увагу до розвітку РКЦ в Україні з боку і
Ватикану і Польщі, а з другого, тривале домінування серед римокатолицького духовенства громадян Польщі, а пізніше – дедалі
потужніше зростання економічної еміграції українців до Польщі.
Недавня Ольга. Римо-католицизм у контексті релігійних шукань
українців. Вісник НАН України. 2001. № 4. С. 55.
111 До наукової неспроможності редукування сучасної РКЦ в Україні до
“польської церкви” привернула увагу Н. Рубльова, див.: Суспільно-політичні та
соціокультурні вияви розвитку етноконфесійних спільнот. С. 158.
112 Україна релігійна. Кн. I: Стан релігійного життя України / гол. ред.
А. Колодний; автор тексту П. Яроцький. К., 2008. С. 257.
113 Колодний Анатолій. Україна в її релігійних виявах. Київ, 2005. С. 32–33.
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Важко не помітити, що Ватикан надавав Українській державі
системну підтримку на шляху подолання нею наслідків
радянського минулого, утвердження суверенності та демократичного вибору розвитку країни, починаючи від послідової підтримки
переслідуваних у СРСР Греко- та Римо-католицької церков, заяв
на підтримку побудови демократичної України, висловлених
папою Іваном Павлом II у 2001 р. під час візиту в Україну,
папських послань 2003 р. з нагоди 60-ї річниці трагічних подій на
Волині та 70-ї річниці Голодомору, а з початком агресії Росії проти
України – численних заяв на підтримку територіальної цілісності
України, створення благодійного фонду “Папа для України” для
допомоги переселенцям з Донбасу тощо114.
Іншим питанням, що гостро постало перед Римо-католицькою
церквою в Україні разом із відновленням її діяльності, став
дефіцит кадрів священнослужителів з-поміж місцевих жителів,
громадян України. У Радянському Союзі у повоєнні роки кількість
римо-католицьких семінарій дорівнювала двом: у Каунасі в Литві
та Ризі в Латвії. У 1980-х рр. загальна кількість слухачів у цих
семінаріях трохи перевищувала 200 осіб (важливо враховувати, що
серед семінаристів були й приховані греко-католики, які тільки у
такий спосіб могли легально отримати католицьку освіту). З
початком політики перебудови в СРСР було відкрито ще дві
семінарії і станом на початок 1991 р. у них навчалося 343
семінаристи; на той час у СРСР було зареєстровано 1 465 римокатолицьких громад115. Духовенства бракувало римо-католицьким
громадам на усій території Радянського Союзу, але найкритичнішою ситуація була в Україні, де репресії проти РКЦ зазвичай
були жорстокішими, ніж в інших республіках116.
Див.: Вітаю тебе, Україно! Пастирський візит Святішого Отця Івана
Павла II в Україну 23–27 червня 2001 р. Промови і проповіді. Львів: Свічадо,
2001. 107+3 с.; Етерович Микола, архієпископ. Розділ V. Діяльність Католицької
Церкви в Україні. Святий Престол і Україна. – Київ: [б.в.], 2004. С. 168–211.
115 [Інтерв’ю з головою Ради у справах релігій при Раді Міністрів СРСР
Ю. М. Христорадновим] Возврата к прежним подходам не будет. Наука и
религия. 1990. № 1. С. 7.
116 Див.: Войналович Віктор. Партійно-державна політика щодо релігії та
релігійних інституцій в Україні 1940–1960-х років. Політологічний дискурс.
Київ: Світогляд, 2005. С. 603–647.
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На допомогу відновленню діяльності Римо-католицької церкви в
Україні не могло не прийти духовенство з інших країн, насамперед із
Польщі. На середину 1993 р. у Львівській архідієцезії, що охоплювала
тоді шість областей України, згідно з даними РКЦ працювало 76
священиків, з яких 55 були громадянами Польщі117. У 1993 р. на
Львівщині із 40 римо-католицьких священиків 29 були приїжджими з
Польщі; на Івано-Франківщині, відповідно, із 6, що працювали, троє
були польськими громадянами, а на Тернопільщині усі 27 ксьондзів
були громадянами Польщі118. У 1995 р. із 306 священиків, які працювали на тій самій території Львівської архідієцезії, 112 були громадянами України, 194 – іноземцями, з яких 174 – громадянами Польщі119.
Такий склад римо-католицького духовенства мав як позитивні
аспекти, особливо у питаннях кваліфікованого відновлення та розбудови церковних структур, пастирської опіки над віруючими, плекання
ідентичності української полонії через інтенсифікацію зв’язків з
історичною батьківщиною, так і негативні, коли окремі ксьондзи
надихалися для праці в Україні ідеологією польських консерваторів та
радикалів, “кресов’яцького” середовища, а також польським
“месіанізмом”, утвердженням “польськості” на “історично польських
землях”, роз’ятрюючи тим незагоєні рани драматичних українськопольських стосунків на порубіжних землях, провокуючи в Галичині (і
не лише там) напругу на етнорелігійному та етнополітичному ґрунті.
Назовні “пропольська” діяльність прибулого духовенства
могла мати такий вигляд: під час меси на вівтарі майорів
національний прапор Польщі або ж серед оздоблення костелу
можна було побачити символи польської державності, на які вкрай
гостро реагувало місцеве українське населення. В Галичині
Актуальне положення польської національної меншини у місті Львові та
Львівській області. С. 3.
118 Дані наведено за службовими записками: Львівська державна обласна
адміністрація. Служба Президента України з питань внутрішньої політики
(31.08.1993); Тернопільська державна обласна адміністрація. Служба Президента
України з питань внутрішньої політики (02.09.1993); Івано-Франківська державна
обласна адміністрація. Служба Президента України з питань внутрішньої
політики (06.09.1993). [Архів автора].
119 Католицька Церква в Україні. Статистичні дані. Бюлетень Центру
релігійної інформації. Київ, 1997. С. 35.
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йшлося не стільки про неприпустимість політичних символів у
храмі, скільки про категоричне несприйняття сáме польських, адже
греко-католицькі богослужіння у той самий час рясніли українськими
націоналістичними політичними символами, включно з “іконами” у
храмах провідників галицького націоналістичного руху та
ОУНівськими червоно-чорними прапорами. З плином часу кількість
ексцесів такого ґатунку скорочувалася, але ще й улітку 2016 р. жителі
Бродів змусили ксьондза прибрати з ново-встановленої брами костелу
Воздвиження Св. Хреста зображення польського орла з короною
(символ польської державності); настоятель парафії пообіцяв замінити
зображення орла об’єднувальним християнським символом –
хрестом120. Болісне українсько-польське минуле раз-у-раз дається
взнаки у подібного роду інцидентах на низовому рівні між римо- і
греко-католиками, і важливо, щоб у поступках на шляху до взаємопорозуміння назустріч одна другій йшли обидві сторони. Компроміси
і толерантність – це не коли одна сторона тріумфально святкує перемогу над другою, а коли, як слушно зауважив львівський історик
Ярослав Грицак, унаслідок взаємних поступок болить усім сторонам.
У табл. 8 наведено динаміку формування у 1996–2015 рр. низових
структур Римо-католицької церкви в Галичині, мережи католицьких
релігійних орденів та конгрегацій, а також змін, що відбулися у складі
духовенства відповідно до його громадянської належності. Останній
показник – переважання громадян Польщі у складі римо-католицького
духовенства в Україні – упродовж перших десятиліть існування
незалежної Української держави викликав занепокоєння з боку
виконавчих органів влади усіх рівнів, які вважали за вкрай необхідне
зміну такого співвідношення на користь громадян України. Наведені у
табл. 8 показники дозволяють побачити тенденцію до зростання
кількості священнослужителів РКЦ-громадян України за рахунок
скорочення духовенства, представленого громадянами інших країн.
Проте навіть такі зміни, самі по собі доволі незначні, не дозволяють
говорити про можливість здійснення умоглядних бажань української
бюрократії стосовно остаточної заміни духовенства з Польщі
українським.
120 У Бродах на огорожі римо-католицького костелу встановили герб Польщі
(8.08.2016). URL: http://www.rkc.lviv.ua/category_2.php?cat_1=1&cat_2=6&lang=1
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Таблиця 8.
Динаміка змін у кількісному складі громад, монастирів та
духовенства Римо-католицької церкви в Галичині (1996–2015 рр.)*

Область

Рік

Кіль- Кількість Кіль- Кількість священнокість
монаскість
служителів/з них
громад
тирів
ченців іноземних громадян

1996
Львівська
Тернопільська
ІваноФранківська

113/3**
66
24

5
2
1

39
4
11

58/46
38/28
9/4

123/1
71
25

5
4
2

48
20
7

74/53
27/16
10/5

130
80
30

8
7
3

101
29
20

88/39
29/16
22/16

136/1
89
25/1

18
6
4

107
33
13

106/71
26/—
26/7

2000
Львівська
Тернопільська
ІваноФранківська
2006
Львівська
Тернопільська
ІваноФранківська
2015
Львівська
Тернопільська
ІваноФранківська

* Таблицю укладено на підставі щорічних статистичних звітів
Департаменту/комітету у справах релігій України. Окремі статистичні дані щодо
РКЦ див.: Католицька Церква в Україні. Статистичні дані. Бюлетень Центру
релігійної інформації. Київ, 1997. 40 с.; Доброєр Олександр. Католицька Церква
в Україні 2001-й рік. Статистика, аналізи, коментарі. Київ: Видавничий відділ
Київського коледжу католицької теології св. Томи Аквінського, 2001.
** Дріб у показнику в різних роках у статистичних звітах мав різні значення:
інколи після риски зазначалася кількість недіючих громад, але з часом набуло
усталення зазначати у такий спосіб кількість громад, які діяли без набуття статусу
юридичної особи.
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При аналізі складу римо-католицького духовенства за ознакою
громадянства, важливо не потрапити у пастку політизації факту
громадянства, а також адекватно оцінювати це явище з точки зору
його розуміння безпосередньо у середовищі Католицької церкви.
По-перше, римо-католицьке духовенство і чернецтво за природою
своєю є інтернаціональними, і в кожній країні, насамперед там, де
римо-католики становлять віросповідну меншину, частка
іноземних
громадян
у
складі
професійного
духовенства/чернецтва, як правило, зберігається доволі високою.
По-друге, у Польщі від 1980–1990 рр. набирав сили процес
“перевиробництва” кадрів професійного духовенства/чернецтва,
що змушувало останніх шукати місце працевлаштування поза
межами країни, у тому числі в історично близькій Україні, де
польський римо-католицизм мав глибокі корені.
По-третє, екстенсивний розвиток римо-католицьких структур
в незалежній Україні дійшов межі вичерпаності упродовж першої
декади 2000-х рр., відтоді ж почав набирати сили пов’язаний із ним
процес скорочення покликань до духовного сану з-поміж місцевих
українців. Понад те, на скорочення кількості покликань і зниження
якості кандидатів до священства нарікають усі без винятку основні
релігійні організації України. Разом узяте, це означає, що у складі
римо-католицького духовенства й надалі залишатиметься помітною частка негромадян України, насамперед з культурно, ментально й географічно близької Польщі, а отже, існуватиме зовнішній
чинник відтворення “польськості” в римо-католицькому середовищі
в Україні. Проте цей чинник не варто переоцінювати, оскільки
тривале перебування представників польського духовенства в
Україні також не може не позначатися на їхній “українізації”. Факт
того чи іншого громадянства римо-католицького духовенства як
такий становить питання внутрішнього життя РКЦ, що
організується згідно з конкретними потребами та можливостями
віруючих і церкви.
Водночас, від початку 2000-х рр. у життєвих стратегіях чималої
кількості не лише галичан, але й українців з усіх регіонів держави,
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популярність “польськості” зростає з мірою поглиблення
соціально-економічної кризи в країні, зневіри населення у
спроможності влади до зміни політичної системи та здійснення
ліберально-демократичних реформ.
Потік з України до Польщі трудових ресурсів та молоді,
привабленої якісними і недорогими освітніми програмами польського
уряду, невпинно зростає і загрожує сягнути критичних для демографічних характеристик України позначок. Ідеться не про етнічних
поляків, які мають від польського уряду картку поляка, що надає
преференції для еміграції до Польщі, але про українців, які,
переїжджаючи туди на працю чи навчання, роблять на користь
успішної сусідньої держави особистий соціально-економічний,
політичний, життєвий вибір.
Реальною проблемою функціонування Римо-католицької церкви
в Україні, що має не лише внутрішньоцерковний, але й зовнішньополітичний вимір, залишається незавершеність вирішення питання
повернення церкві конфіскованого радянським режимом нерухомого
майна; рухоме майно РКЦ у 1945 р. майже повністю було евакуйовано
з Львівської архідієцезії до Польщі. Частину польських костелів
місцевою владою під тиском УГКЦ було передано греко-католикам121
та окремим громадам УАПЦ та УПЦ КП.
Серед тактик тиску УГКЦ на місцеву владу на початку 1990-х рр. з метою
отримання нерухомого майна, згадуваний вище тодішній голова Львівської
міської ради Василь Шпіцер наводив і таку: “[…] сестри-василіянки увірвалися в
мою приймальню, вигнали звідти секретарку, повісили образИ, поставили свічки
і два тижні бешкетували, заважаючи працювати. Оголосили голодівку й вимагали
не більше й не менше, як віддати їм приміщення Лісотехнічного інституту, тобто
закрити виш, у якому навчалися тисячі студентів. Запустили в бій і “клумбу”,
завсідники якої, що з невідомих мені причин стали вважати себе господарями
міста, тепер перемістилися до входу в Ратушу і взялися ображати мене й моїх
співробітників різними нехорошими словами. Були серед них і жіночки, котрі на
Чернечій горі [вулиця у Львові, тодішній Шевченківський гай, Музей народної
архітектури ті побуту. – Н.К.] – втікали від мене, від моєї жовтої кокарди. Тоді
вони сахалися українських національних кольорів, а тут готові були розірвати
мене на шматки.
Щодо голодування сестриць, то якось я прийшов дуже раненько і,
заглянувши до приймальні, побачив як вони весело і зі смаком споживали наїдки,
які в ті часи безпросвітнього дефіциту подавали хіба що на банкетах найвищого
121
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Лише під тиском Ватикану й на тлі гострої зацікавленості
режиму Л. Кучми у виході з глухого куту дипломатичної ізоляції
внаслідок “справи Гонгадзе” й “касетного” та “кольчужного” скандалів Римо-католицькій церкві в Україні напередодні візиту папи
Івана Павла II у 2001 р. було повернено будівлю палацу Львівських
архієпископів (але відмовлено у поверненні прилеглого до нього
будинку духовної семінарії).
Окремим римо-католицьким громадам, яким упродовж
десятиліть не вдавалося відстояти в судовому порядку право на
історичне майно, доводилося звертатися по допомогу до: польських президентів (востаннє президент Польщі звертався до президента України з проханням про повернення будівель трьох костелів римо-католицьким громадам під час візиту в Україну у
грудні 2015 р. Ішлося про костели Марії Магдалени у Львові, св.
Миколая у Києві та костел у Білій Церкві122); українсько-польської
міжпарламентської групи (повернення прилеглого до храму св.
Антонія у Львові церковного будинку, в якому наразі розміщено
дитячу музичну школу і нове приміщення для якої міська влада не
забезпечує вже понад двадцять років, лютий 2017 р.); консульства
Республіки Польщі в Україні (стосовно права власності на прилеглу до монастиря сестер Непорочного Зачаття Діви Марії у
с. Язлівець Бучацького району земельну ділянку, яка входить до
складу території протитуберкульозного санаторію, лютий 2017 р.).
У вересні 2016 р. міська рада міста Кракова зверталася до
львівських колег з проханням повернути римо-католикам костел
св. Магдалени, будинки при парафії св. Антонія, костел Матері
рівня. Витерпіти це було надзвичайно тяжко, особливо після усього доброго, що
Міська рада зробила для УГКЦ. […] терпіти від своїх, здавалось би, ідейних
однодумців, які просто знущаються над тобою, це справді боляче”. Див.: Запискиспогади. Василь Шпіцер, голова міста Львова (1990–1994) (6.06.2012). URL:
http://www.vox-populi.com.ua/rubriki/chto-e-chto/rikoupamaticastina9avtorspicervasil
122 “Prezydent Duda do Polaków na Ukrainie: Wiem, że mieliście poczucie, że Polska o
was zapomniała. Chciałbym bardzo, aby to się zmieniło” (15.12.2015). URL:
http://wpolityce.pl/swiat/275209-prezydent-duda-do-polakow-na-ukrainie-wiem-zemieliscie-poczucie-ze-polska-o-was-zapomniala-chcialbym-bardzo-aby-to-sie-zmienilo
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Божої Громничої (у руках греко-католиків це храм Стрітення
Господнього на вул. Винниченка, 30). “Радянського Союзу немає,
але комунізм ще залишився у головах деяких політиків”, –
коментував справу зі зволіканням владними структурами повернення
майна римо-католикам єпископ Віталій Скоморовський123.
У цілому ж, задіяння зовнішньополітичних чинників з метою
реалізації прав римо-католицьких громад в Україні на повернення
майна (кричущий випадок – обіцянки на рівні президентів Л. Кучми та В. Ющенка повернути київській громаді костел св. Миколая)
залишається недієвим.
У Галичині процес повернення РКЦ майна блокувався й
блокується органими місцевої влади, тісно пов’язаної з УГКЦ. Від
початку 1990-х рр. влада системно передавала “польські” костели у
користування/володіння “українським” греко-католицьким громадам.
Методи активного/силового перебрання греко-католиками римокатолицьких костелів ставали предметом розгляду у Ватикані
(зокрема, костел у Бродах), але не в Україні. Свідок тих подій
домініканець О. Гауке-Ліговські згадував спротив, який чинила
УГКЦ поверненню римо-католикам конфіскованих радянською
владою храмів, привласнюючи їх без порозуміння з колиш нім
власником, інколи силою виганяючи римо-католиків з уже
повернених їм храмів. Римо-католицький священик посилався при
тому на “антиполонізм, коли на Західній Україні Римо-католицька
церква цілковито ототожнювалася з церквою польською”, і зазначав, що проблеми у міжцерковних відносинах існують сàме на
регіональному рівні, в Галичині, оскільки “чим далі на схід, тим
меншою буде ворожнеча” 124.
123Цит.

за: Горичева Юлия. Исаакий по-киевски: почему власти Украины не
отдают католикам храм в столице (3.03.2017). URL: http://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/35764-isaakij-po-kievski-pochemu-vlasti-ukrainy-ne-otdayutkatolikam-xram-v-stolice.html
124 Hauke-Ligowski Aleksander K., OP. Kościół Katolicki na wielonarodowej,
wielokulturowej i wielowyznaniowej Ukraine postsowieckiej. Polska wobec
transformacji na Wschodzie. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej,
Poznań, 6–7 czerwca 1995 roku. Poznań: Wyd. Poznańskie, 1996. S. 207.
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У 1990 р. на Львівщині, а услід за нею й в інших галицьких
областях обласними радами, склад яких радикально змінився після
перемоги на виборах націонал-демократичних сил, було “ухвалено
рішення передавати храми за більшістю голосів віруючих, –
пригадував В. Шпіцер. – Отой буцімто демократичний принцип
став для релігійних громад і їх духовних провідників як постріл
стартового пістолета у боротьбі за храми, культові споруди, за
приміщення. […] Протистояння часом бували настільки гострими,
що могли перерости у кровопролиття”.
Василь Шпіцер, який прийшов до політики з націоналдемократичних Народного Руху та “Просвіти”, пропонував
“дієвіше” розв’язання майнового питання в області: “Католицькі
храми повинні були бути повернені католикам, а православним
належало б повернути храми, побудовані після Собору 1946 р.” 125.
За пропонованих В. Шпіцером умов ескалація війни за храми
розвивалася б по висхідній, оскільки тоді дискримінованою виявилася б категорія українських православних з-поміж тих колишніх греко-католиків, що влилися до складу новопосталої Української автокефальної православної церкви, а згодом і УПЦ
Київського патріархату. Ці колишні греко-католики робили свій
вибір на користь незалежного від Москви українського православ’я, оскільки управлінський центр української Церкви вони
бачили тільки в Києві, і саме через це вони поривали з підпорядкованою Ватикану УГКЦ. “Геть від Москви і Риму” було популярною максимою і аксіомою у цьому середовищі. Ця категорія
новопосталих українських православних мала не менше прав на
колишні греко-католицькі храми, ніж, безпосередньо грекокатолики. Аргумент “батьки будували” у їхньому випадку був не
менш справедливий, ніж у випадку тих, хто зберігав тяглість
греко-католицької ідентичності.

Записки-спогади. Василь Шпіцер, голова міста Львова (1990–1994)
(6.06.2012).
URL:
http://www.vox-populi.com.ua/rubriki/chto-echto/rikoupamaticastina9avtorspicervasil
125
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Негативні наслідки вибіркового ставлення влади до релігійних організацій підсилювалися дисфункціональністю судової
системи на усіх рівнях. Разом узяте, це унеможливлювало захист
римо-католицькими громадами своїх прав навіть на ті споконвічні
будівлі костелів, що століттями визначали історико-культурне обличчя Львова і які передавалися їм владою лише у користування.
Питання повернення Римо-католицькій церкві конфіскованого радянською владою майна було порушено керівництвом церкви
відразу ж після відновлення її діяльності в Україні. Восени 1993 р.
органи виконавчої влади трьох галицьких областей доповідали
Адміністрації президента України про такі майнові вимоги з боку
РКЦ: 1) у Львівській області – низка костелів у Львові (св. Марії
Магдалени, де розміщено органний зал), Трускавці (розміщено
Показовим є перебіг процесу судового захисту права римо-католицької
громади костелу св. Марії Магдалени у Львові (вул. Бандери, 10) на володіння
костелом, замість його аренди з визначеним терміном закінчення строку дії.
Будівля костелу перебуває у власності громади м. Львова і в ній розташований
концертний зал Будинку органної та камерної музики. Справа громади проти
обласної та міської влади тягнеться третє десятиліття.
Відмова Київським господарчим судом (2014 р.) громаді костелу св. Марії
Магдалени у Львові містила таке обґрунтування: 1) значну частину документа
присвячено з’ясуванню абсурдного питання стосовно того, чи парафія св.
Магдалени є “релігійною громадою” чи ні, оскільки лише “релігійна громада”
має право претендувати на культову будівлю; 2) експертний висновок на користь
громади судом піддано дискваліфікації. Суд ухвалив, що експертний висновок
Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз про те, що костел
XVII–XVIII ст. є дійсно культовою спорудою (і на цій підставі підлягає
поверненню власнику. – Н.К.), “не є висновком судової експертизи” (тобто
визнано недоведеним факто того, що костел є костелом. – Н.К.); 3) повернення
майна у власність релігійним організаціям передбачено лише у тому разі, якщо
воно перебувало у їхній власності та було вилучено у цих організацій
безпосередньо державою. Державну реєстрацію юридичної особи – релігійної
громади костела св. Марії Магдалени здійснено 27 грудня 1991 р. Це свідчить,
що державна реєстрація цієї юридичної особи проведена вже після набуття
чинності Закону “Про свободу совісті та релігійні організаці” (6 червня 1991
року). Документально підтверджених відомостей щодо належності релігійній
громаді спірного майна “на момент переходу у власність держави” суду не
надано. Тому суд відмовив у задоволенні позову. (Див.: Рішення Господарського
суду м. Києва. Справа № 51/421 21.05.14). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39115864).
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планетарій), Бродах (розміщено спортивний зал), Комарно
Городоцького р-ну, Старому Роздолі Миколаївського р-ну, Перемишлянах Перемишлянського р-ну, Краковці Яворівського р-ну;
2) Тернопільській області – костел у райцентрі Монастириська
(у 1991 р. переданий православній громаді), домініканський
костел у Тернополі (у 1989 р. переданий греко-католицькій
громаді), костели у райцентрах Бережани (розташовувалася
дитяча спортивна школа) та Теребовлі (використовувався як
Будинок культури), прицерковний будинок (пробство) у с. Лосяч
Борщівського р-ну.; 3) Івано-Франківській області – костели в
Єзуполі Тисменецького р-ну (використовувався обласним штабом
цивільної оборони), райцентрі Калуші (використовувався
громадою УПЦ КП), селищі Більшівці Галицького р-ну (будівля
перебувала в аварійному стані)126.
Крім зазначених вище храмових споруд, РКЦ у 1992 р.
претендувала на повернення у Львові: Палацу латинських архієпископів з прилеглим до нього будинком духовної семінарії,
костелів Стрітення, Неустанної помочі Діви Марії, костелу та
монастиря оо. францисканців, монастиря сс. францисканок
Родини Марії, костелу Серця Ісуса, костелу сс. кларисок, костелу
Марії Сніжної, костелу сс. сакраменток Вічної Адорації, костелу
св. Войцеха. У Львівській області РКЦ претендувала на два
костели в Олеську, костели в Бережанах та Бориславі; церква
вимагала також повернути прихрамові приміщення у Самборі та
при костелі св. Антонія у Львові.
На той час, на осінь 1993 р., у Львівській області діяло 102
римо-католицькі громади, яким було передано 81 храмову
споруду, з них 49 у власність, 17 громад не мали храмів, а костели,
на які вони претендували, використовувалися іншими організаціями – релігійними або світськими. У Тернопільській області
126 Дані наведено за службовими записками: Львівська державна обласна
адміністрація. Служба Президента України з питань внутрішньої політики
(31.08.1993); Тернопільська державна обласна адміністрація. Служба Президента
України з питань внутрішньої політики (02.09.1993); Івано-Франківська державна
обласна адміністрація. Служба Президента України з питань внутрішньої
політики (06.09.1993). [Архів автора].
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було зареєстровано 63 громади РКЦ, яким було передано 18
костелів, Івано-Франківській – 18 громад і 3 перебувало в процесі
реєстрації, їм було повернено 15 костелів127.
Для порівняння, станом на 1 січня 2016 р. у Львівській області
діяло 136 римо-католицьких громад, у їхній власності перебувало
94 храмові споруди, з яких повернено церкві – 84 (з них пам’яток
архітектури – 25) і новозбудованих – 10; у користуванні – 20 храмових будівель (з них пам’яток архітектури – 5). Тобто на початок
2016 р. 22 римо-католицькі громади на Львівщині все ще не мали
культових будівель.
У Тернопільській області станом на 1 січня 2016 р. діяло 89
громад, у їхній власності перебувало 37 храмових споруд, з яких
повернено церкві – 35 (з них пам’яток архітектури – 24) і новозбудованих – 2; у користуванні – 47 храмових будівель (з них
пам’яток архітектури – 22). Отож, на Тернопільщини 5 римокатолицьких громад не мали культових будівель.
В Івано-Франківській області тоді ж діяло 25 громад, що мали
у власності 15 костелів, з яких повернені Церкві – 12 (з них
пам’яток архітектури – 10) і новозбудованих – 3; у користуванні –
14 храмових будівель (з них пам’яток архітектури – 1, а ще 1 храм
використовувався почергово). Отож, на 25 громад в області
припадає 29 храмових приміщень.
Римо-католицька церква продовжує наполягати на поверненні
в цілому мізерної частини майна, що їй належало перед конфіскацією радянським режимом: це, насамперед, близько десяти храмів,
які на початку 1990-х рр. були передані місцевою владою грекокатоликам. Для унаочнення її вимог варто пригадати, що лише на
Львівщині напередодні Другої світової війни у власності РКЦ
перебувало 272 костели, з них більше 40 – у Львові. Сàме у
Львівській області на сьогодні найбільше проблем з поверненням
127 Дані наведено за службовими записками: Львівська державна обласна
адміністрація. Служба Президента України з питань внутрішньої політики
(31.08.1993); Тернопільська державна обласна адміністрація. Служба Президента
України з питань внутрішньої політики (02.09.1993); Івано-Франківська державна
обласна адміністрація. Служба Президента України з питань внутрішньої
політики (06.09.1993) [Архів автора].
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римо-католикам костелів, які у 1990-х було передано місцевою
владою Греко-католицькій церкві.
Нині в Галичині по селах є низка громад, що складаються з
кількох осіб, для яких не тільки фінансово неможливо та недоцільно зводити нові костели або ж реставрувати вцілілі рештки старих,
але й навіть немає сенсу офіційно реєструвати їх як громади. РКЦ
не має коштів на відновлення усіх тих костелів, що колись їй
належали, а наразі перебувають в інших руках або руйнуються, або
піддаються демонтажу з перепродажем все ще якісної їхньої
цегли, або виставляються Фондом державного майна на продаж з
правом приватизації (2017 р., костел св. Трійці у селищі Магерові
Львівської обл.). Проте для римо-католиків принципово важливо
повернути ті кілька історичних споруд (зокрема, у Львові
семінарський костел Стрітення Господнього біля Палацу
єпископів та 2 інші костели, якими користуються греко-католики),
які вона конче потребує для ефективного функціонування128.
Зневірившись у можливостях українського судочинства повернути частину костелів правовласнику, РКЦ вдається з цією метою й
до іншої тактики: тиску на УГКЦ через Ватиканські структури 129,
однак і такий тиск не дає бажаного результату.
У намаганні відновити справедливість Римо-католицька церква
наштовхується на опір, з одного з боку, греко-католиків, що
відмовляються повертати костели, мотивуючи це тим, що у їхнє
відновлення вкладено чималі кошти і навколо храмів сформувалися громади й усталене релігійне життя, а римо-католиків –
обмаль і вони можуть обійтися й без тих костелів130.
Архиєпископ Мечислав Мокшицький: Ми не є польська місія в Україні
(27.02.2015) (інтерв’ю брали Т. Антошевський, А. Бабинський). URL:
https://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/interview/59281/
129 Львівські римо-католики проситимуть Державного секретаря Ватикану,
щоб греко-католики повернули їм два храми (15.06.2016). URL:
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/land_and_property_problems/63699/
130 Бендик Мирон, ректор Дрогобицького духовної семінарії УГКЦ.
Враження греко-католика після ознайомлення з інтерв’ю Львівського римокатолицького митрополита (27.09.2011). URL: http://dds.edu.ua/ua/articles/2/rizne/855-vrazhennja-vid-interviju-vl-mechyslava.html
128
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З другого боку, РКЦ на початковому етапі відновлення стикалася із вкрай агресивною реакцію з боку місцевих українських
націонал-патріотів, опанованих обсесією зведення історичних
порахунків з поляками. Із цього середовища лунали заклики не
передавати “польській” РКЦ жодного майна: “…ніхто не вправі
вимагати “повернення” колишнього церковного майна чи сплати
оренди іншій конфесії за користування таким майном. Слід також
пам’ятати, що до 1945 діяла РКЦ в Польщі, яка, до речі, в Галичині
була послушним інструментом польської окупаційної адміністрації і здійснювала політику полонізації українців. Як юридична
особа, РКЦ в Україні була зареєстрована вже у незалежній державі
і мала б стати також Національною Церквою, якою вона є в
Польщі. […] Вимога “повернути” майно – щонайменше безпідставна: з етичного боку вона не християнська, а з юридичного –
абсолютно неправомірна. Сам намір “передачі” майна означав би
зраду національних інтересів”131.
Для розв’язання майнових проблем Римо-католицька церква
стала на шлях будівництва нових костелів і лише там, де в них явно
відчувалася потреба, де громади були спроможними взяти на себе
утримання парафії та будівлі костелу. Вже у 1991 р. було збудовано
2 костели, у 1992 р. – 14, 1993 р. – 10, а у 1994 р. по усій території
України у процесі будівництва був 71 костел132. Будівництво нових
костелів відповідно до сьогоднішніх потреб віруючих триває: у
2015 р. у Львові та передмісті планувалося зведення 4 нових костелів
(на Левандівці, Майорівці, Рясне-2 та у Брюховичах).
Водночас РКЦ приділяла увагу реставрації окремих костелів
з метою їхнього збереження як історичних пам’яток з можливістю
використання для культурних або соціальних потреб (костел
францисканців у Раві Руській, костели у Тартакові, Язловці,
Підгайцях, 2 костели біля Бучача та ін.). За особистий внесок у
131
Див., наприклад, “Відкритий лист Високопреосвященному
митрополитові РКЦ в Україні кардиналові М. Яворському” (за підписами І. Геля,
М. Голубця, Л. Крушельницької, Р. Іваничука, Ю. Шухевича). Молода Галичина.
2003. 13 лютого.
132 Koczan Natalia. Kościoł Katolicki na Ukrainie. Ład Katolikom na Wschodzie
(Warszawa). 1994. № 5 (94). S. 2.
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справу збереження історико-культурної спадщини української
полонії Львівської аріхідієцезії, зокрема, організацію реставраційних робіт з відновлення костелів архієпископ Мокшицький
отримав у вересні 2013 р. почесну польську церковну нагороду
Conservator Ecclesiae.
Реставрації історичних культових пам’яток в Галичині приділяє
увагу Міністерство культури і національної спадщини Республіки
Польща. У 2017 р. міністерством було виділено 1,2 млн польських
злотих (8,2 млн грн) на проведення відновлювальних робіт у
Латинському кафедральному соборі, Вірменському кафедральному соборі, гарнізонному храмі св. апп. Петра і Павла, костелі
св. Антонія Падуанського та на Личаківському цвинтарі у
Львові133. Послідовно реалізовує реставраційні проекти на ІваноФранківщині польська “Кульчик Фаундейшн”: коштом фундації
відновлено костел у Михальче, у Городенці плануються масштабні
роботи у монастирі театинців з належним йому костелом XVII ст.,
пам’яткою архітектури національного значення.
Моніторинг автором регіональних ЗМІ, світських та грекокатолицьких, засвідчив, що опоненти РКЦ та претенденти на її
конфісковане радянським режимом майно не розглядали питання
його повернення правовласнику в юридичній площині, не
аналізували методи вирішення цього питання місцевою владою на
відповідність міжнародним нормам права. Поширений в Україні
та підтримуваний у регіоні стереотип про більшу “європейськість”
Галичини, порівняно з іншими регіонами, не витримує випробування базовою нормою європейської демократії стосовно верховенства права. Хоча й тут не без винятку: зокрема, у Жовкві
правлячий єпископ УГКЦ перед тим, як звернутися до влади з проханням про передачу греко-католикам колишніх римо-католицьких
посілостей, спочатку заручився згодою його колишніх власників і
нинішніх правонаступників – ордену домініканців в Україні.
133 Понад 8 млн грн від Польщі отримано на реставрацію львівських
історичних культових пам’яток (17.05.2017). URL: http://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/36464-ponad-8-mln-grn-vid-polshhi-otrimano-narestavraciyu-lvivskix-istorichnix-kultovix-pamyatok.html
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На сьогодні майновий конфлікт не має перспектив розв’язання шляхом досягнення порозуміння між УГКЦ та РКЦ в Галичині.
Задіяння до його розв’язання місцевих органів влади, через
вибіркове ставлення яких до норм закону й постав цей конфліктз
метою виправлення ними власних помилок (порушень закону)
раніше чи пізніше постане на порядку денному діяльності органів
місцевого самоуправління. Йдеться не про запровадження
феномену реституції в українське правове поле, що його через
скомплікованість українських реалій неможливо буде реалізувати
на практиці в усій його повноті. Доцільніше говорити про необхідність доопрацювання відповідних правових норм із передбаченням пріоритетності вимог легітимних правовласників, які
претендують на відновлення майнових прав.
Актуальність задоволення легітимних майнових вимог РКЦ
підсилюється через використання антиукраїнськими силами в
Польщі “питання реституції” для підриву українсько-польського
партнерства у протистоянні російській агресії проти України .
Успішність інтегрування РКЦ до українського суспільства на
національному рівні та принципове дистанціювання від будь-яких
питань, пов’язаних із українсько-польськими конфліктами в
минулому, на регіональному рівні завдячували виваженій позиції
її першого очільника в Україні кардинала Мар’яна Яворського.
Навіть у найзапекліші періоди суперечок навколо відкриття у
Львові польського меморіалу “Орлят” митрополит втримував
рівновагу, не допускаючи втручання РКЦ в Україні в політичні
українсько-польські баталії та провокації з обох боків.

Улітку 2016 р. польською контррозвідкою був заарештований за шпигунство
на користь Росії лідер проросійської (офіційно незареєстрованої) партії “Зміна”
(“Zmiana”), депутат Сейму (від 2015 р.) Матеуш Піскорський, партія якого
підтримувала в Україні зв’язки з “Українським вибором” Віктора Медведчука,
Партією Регіонів, комуністичною партією “Боротьба” (у 2014 р. визнана
сепаратистською). Правою рукою М. Піскорського К. Рекасом було створено навесні
2015 р. організацію “Реституція кресів” (“Powernictwo Kresowe”), що разом із
“Українським вибором” розгорнула в Галичині кампанію з залякування місцевих
жителів реституцією усього історично належного полякам майна, включно з
церковним, у разі поглиблення в Україні євроінтеграційних процесів (Рупіцький
Фелікс. Украинский след российского шпиона в Польше (13.06.2016). URL:
sprotyv.info/ru/news/kiev/ukrainskiy-sled-rossiyskogo-shpiona-v-polshe
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Ситуація змінилася із приходом у 2008 р. до керівництва
Римо-католицькою церквою архієпископа Мечислава Мокшицького. Вихідець із польсько-українського порубіжжя, новий
митрополит львівський активно, але вкрай невдало, втрутився у
полеміку щодо українсько-польського минулого й сучасного, чим,
на відміну свого попередника, нажив чимало опонентів з
українського боку, загострив й без того непрості відносини РКЦ з
УГКЦ, збурив етпополітичну та етноконфесійну напругу в регіоні,
хоча інколи й робив реверанси в український бік (зокрема, регулярно
беручи участь у вшануванні пам’яті жертв “Голодомору–
геноциду” 1932–1933 рр.).
Без відповідних фахових знань і досвіду політичної діяльності
М. Мокшицький амбітно коментував різноманітні події в
українському суспільно-політичному житті, активно апелював до
влади стосовно врегулювання тих чи інших питань, дотичних до
історії польської меншини в Україні. Зокрема, блискавичний
протест митрополита у 2017 р. викликало осквернення монумента
на згадку про масове винищення у лютому 1944 р. поляків у Гуті
Пеняцькій Бродівського р-ну німецькими поліційними підрозділами, до складу яких, очевидно, могли входити й колаборанти
з-поміж етнічних українців. Націоналістичні “ревіндикаційні”
польські кола без застережень і сумнівів звинувачують у знищенні
польського населення Гути Пеняцької підрозділи української
дивізії СС “Галичина” та українських націоналістів з УПА.
Характерно, що, на відміну від злочину із руйнуванням монумента
в Гуті Пеняцькій, римо-католицький митрополит жодного разу
публічно не відреагував на випадки наруги над пам’ятками,
наприклад, єврейської чи української історії краю.
Мечислав Мокшицький, громадянин Польщі, є кар’єрним чиновником, за
плечими якого лише три роки безпосередньої душпастирської праці на парафії
(1987–1990). Після здобуття докторату з теології духовності у Папському
університеті св. Фоми Аквінського “Angelicum” (1991–1996) він працював на
високих посадах у Ватикані (серед яких посада особистого другого секретаря
папи Івана Павла II, секретаря папи Бенедикта XVI та ін.) аж до номінації на
архієпископа-митрополита Львівського. Світську освіту М. Мокшицький здобув
в аграрному технікумі в Олешичах, поблизу Любачева в Польщі.
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У публічних дискурсах М. Мокшицького виокремлення
етнічних поляків від решти українських римо-католиків
поєднується із запевненнями у понаднаціональному характері
Католицької церкви. Глава РКЦ в Україні послідовно, але
однобічно, виступає з критикою українського націоналізму та його
ідеології, злочинів, скоєних українськими націоналістами проти
поляків у роки війни, передбачувано збурюючи проти себе
галицьке суспільство.
Архієпископ Мокшицький артикулював в Україні позиції
польських консерваторів-клерикалів з партії “Право і справедливість” та більш радикальних націоналістичних антиукраїнських
“кресов’яцьких” кіл, якнайменше орієнтованих на українськопольське порозуміння. Беззастережна підтримка М. Мокшицьким
резолюцій польського Сейму від 22 липня 2016 р. про визнання
Волинської трагедії “геноцидом” та “Про встановлення 11 липня
Днем пам’яті поляків, жертв геноциду, вчиненого ОУН-УПА”134,
випливає з його вихопленого з ширшого контексту однобічного
бачення Волинської трагедії 1943 р., що зводиться до повтору
стереотипів ідеології польського державницького реваншизму
(“найконсервативнішого у світі” за делікатним визначенням
Я. Дашкевича), не кращих від подібного ґатунку його українських
аналогів.
134 Глава римо-католицького єпископату України підтримав ухвалу
польського Сейму, ЗМІ (1.08.2016). URL: https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/religion_and_policy/64118/

В інтерв’ю від 20 червня 2013 р. польській католицькій аґенції КАІ
архієпископ Мокшицький митрополит Львівський доводив: “…На сьогоднішній
день в Україні, особливо на позначеній стражданнями Західній Україні,
націоналізм сприймається як державотворча ідеологія, а націоналістичні лідери
возносяться до рівня героїв. А відсутність знань про минуле і, що випливає,
суспільної вразливості на страшні злочини, зокрема на націоналістичні етнічні
чистки на Волині у 1943 році, дуже ускладнює впорядкування тієї частини
спільної історії в дусі правди, справедливості, любові і пам’яті, просто кажучи –
примирення.
В українській історіографії говориться про переселення поляків, а не про
вбивства. Часто про польсько-український конфлікт. Але це не була проблема
лише характеру польсько-українських відносин, а передусім етичного характеру.
Трагедію породив злочинний план побудови власної держави, зокрема, за
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Для порівняння підходів, характеру дискусій та оцінки
глибини суперечностей між РКЦ та УГКЦ в Україні в оцінці
Волинської трагедії наведемо думку єпископа УГКЦ Софрона
Мудрого, висловлену на спільній зустрічі представників єпископатів РКЦ з Польщі та УКГЦ, що відбулася у липні 2003 р. у Львові
і на якій С. Мудрий очолював українську делегацію “…хтось
кинув кістку, щоб ми, наче голодні пси, жерлися між собою через
Волинську трагедію. Чому не святкують ювілеїв кривавого
знищення незалежної Польщі гітлерівськими німцями, спалення і
знищення столиці Варшави, ювілеїв совєтських вивезень
мільйонів цивільних і військових поляків у Сибір? Одностороннє
політичне вибачення волинської трагедії перед Польщею – це
серцевий удар для українства і української ідеї, якого допустився
політикум України, визначаючи весь національно-визвольний рух
України злочинним. Тому одностороннього акту для такої трагедії
Волині і подібних їм допускати не можна” [стиль автора
збережено. – Н.К.]135. Замість критичного переосмислення подій
Волинської трагедії польського населення краю і ролі у цих подіях
українських націоналістів, керівники УГКЦ воліли переключати
увагу на страждання українського населення порубіжних
польських земель унаслідок проведення прорадянським
допомогою усунення всіх “чужих”. За таких визнано поляків, переважно римокатоликів, які упродовж віків жили на тих землях. Але жертвами різанини були
не лише поляки, а й усі, хто не поділяв ідеології ненависті. Були серед них
християни всіх сповідань, що були на тих землях. Зрозуміло, що, з огляду на
ситуацію, найбільших втрат зазнала Римо-католицька Церква. Наприклад,
повністю була знищена Луцька дієцезія, яка мала багатовікову історію.
Спустошена була й Львівська архідієцезія. Було мордовано теж священиків
греко-католицьких і православне духовенство. Конфлікт торкався не тільки поля
відносин між народами, але й сфери життєвих позицій та цінностей.
Думаю, що основою примирення повинно бути однозначне й радикальне
засудження ідеології екстремального націоналізму і вчинків, які вона породила.
Формула, якою в Україні пробують пояснити чи обґрунтувати, наприклад, те що
відбувалося на Волині 70 років тому, є хибною […]”. Див.: Архієпископ
Мечислав Мокшицький, митрополит Львівський, про ставлення до трагічних
подій на Волині 1943 року (21.06.2016). URL: https://risu.org.ua/ua/index/monitoring/society_digest/52722/
135 Агенція релігійної інформації. 2003. № 7 (31 липня). С. 3–4.
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комуністичним польським урядом операції “Вісла” у 1947 р.,
вириваючи цю операцію з контексту усього комплексу українськопольських відносин у Галичині136. Очевидно, що неподоланий тягар
націоналізму все ще живив ресентиментні почуття у середовищі
церковних опонентів, які раз-у-раз проривалися назовні.
Скандальний резонанс у Галичині викликала критика архієпископом Мокшицьким звернення Синоду єпископів УГКЦ з приводу
70-х роковин Волинської трагедії (березень 2013 р.), задуманого як
спільне звернення греко- та римо-католицького єпископату в Україні,
і якого досягнути не вдалося. М. Мокшицький привертав увагу до
того, що у посланні не згадується ідеологія українського націоналізму,
яка стала основною причиною трагедії. Він характеризував як
нонсенс запропоновану греко-католиками формулу примирення
“пробачаємо і просимо пробачення”: “Чи кожна зі сторін, яка мала б
підписати листа, має моральне право на такі заяви? Потрібно знайти
інші слова: перепрошуємо і просимо про вибачення. […] Я боюся, що
така ініціатива спільного листа може бути черговим “політично
коректним” кроком, який не принесе пояснення великого зла, яке
призвело до загибелі більше 120 тисяч цивільних осіб”137. Зауважимо,
що у 2011 р. не змогли ухвалити спільну заяву з цього питання
польський Сейм та Верховна Ради України, що закономірно, оскільки
навіть серед фахових істориків з обох боків немає консенсусу й
тривають запеклі суперечки щодо оцінки Волинської трагедії.
Архієпископ Мокшицький, втрутившися у таку суперечку,
пристав до “кресов’яцького” дискурсу, піддаючи критиці виключно
українську сторону, начебто з польського боку жодних злочинів
супроти українців не чинилося, та ігноруючи при тому ширший
контекст українсько-польських відносин у повоєнні та воєнні
роки. За всієї небездоганності послання греко-католицького
єпископату глава Конференції римо-католицьких єпископів також
виявився непозбавленим тих самих однобічних етнополітичних та
Див., зокрема: Послання Блаженнішого Святослава у сімдесяту річницю
акцію “Вісла” (12.06.2017). URL: http://ugcc.ua/official/official-documents/zvernennya/doc2017/poslannya_u_sіmdesyatu_rіchnitsyu_aktsіi_vіsla_79720.html
137 Спільної заяви греко- і римо-католиків про Волинську трагедію не буде
(06.03.2013). URL: http://www.istpravda.com.ua/short/2013/03/6/116206/
136
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етноконфесійних стереотипів, які він закидає греко-католикам:
політизованого й націоналістично забарвленого підходу до вкрай
делікатного питання, яке мало би бути спочатку вирішене на рівні
фахових істориків, професійний рівень і політична культура яких
дозволяли би вийти за методологічні й світоглядні обмеження
апологетичних наративів “національної історії”.
Іншим разом українську громадськість навіть далеко за
межами Галичини збурили слова архієпископа Мокшицького з
інтерв’ю польському католицькому тижневику “Niedziela”138.
Митрополит Львівський твердив, що війну на Донбасі й пов’язані
з нею людські трагедії треба тлумачити у духовному вимірі, що
потребує з боку українського народу “певних саморефлексій”,
оскільки “на українському народі надалі висить гріх геноциду
[йдеться про Волинську трагедію. – Н.К.], до якого йому важко до
сьогодні признатися і від якого важко очиститися”, і “доки той
народ не визнає своєї вини, не стане у правді й не очиститься з того
гріха, доти не тішитиметься він благословінням [Божим]”139.
Слова митрополита набули в Україні широкого суспільного
розголосу і були потрактовані так, що той вважає війну на Донбасі
за “Божий знак про те, що українцям потрібно покаятися за Волинську трагедію”140. Львівська курія РКЦ у миттєво оприлюдненій
офіційній заяві спростовувала такого роду інтерпретації в
українських ЗМІ слів глави РКЦ в Україні141, проте невдовзі сам
138

Uczyłem się od nich. Z abp. Mieczysławem Mokrzyckim rozmawiał ks.
Robert Gołębiowski (17.05.2017). URL: http://niedziela.pl/artykul/130916/nd
139 Ibid.
140 Див.: Пиріг Володимир. Львівський митрополит РКЦ назвав війну на
Донбасі “Божим знаком” за Волинську трагедію (29.05.2017). URL:
https://zaxid.net/lvivskiy_mitropolit_rkts_nazvav_viynu_na_donbasi_bozhim_znako
m_za_volinsku_tragediyu_n1427120; Львівський митрополит розповів, що війна на
Донбасі – кара за “геноцид поляків” (29.05.2017). URL: http://life.pravda.com.ua/society/2017/05/29/224421/ [Тільки у Facebook лінком з цього одного з
найрейтинговіших інтернет видань в Україні поділилися 1 100 читачів].
141 [Офіційний сайт Римо-католицької церкви в Україні]. Митрополит
Мокшицький не вважає війну на Донбасі Божою карою за злочини народу.
Офіційна заява (29.05.2017). URL: http://www.rkc.lviv.ua/news_viewMutropolut_Mokshuckuj_ne_vvazhaye_vijnu_na_Donbasi_Bozhoyu_karoyu_za_zlochunu_narod
u__Oficijna_zayava-ua
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митрополит з цього приводу однозначно ствердив, “що непокаране і не назване по імені зло може стати чимось звичним, чимось,
що стане частиною нашої буденності. Спочатку була ІІ Світова
війна, потім Волинська трагедія, потім анексія Криму і війна на
Сході. Замовчування одного зла породжує наступне. Саме тому ми
не можемо мовчати” 142. Передбачуваною реакцією на позицію
глави РКЦ стала заява Української Галицької Партії
(зареєстрована 2015 р.) з вимогою оголосити М. Мокшицького
персоною нон ґрата в Україні143.
Образливі за формою заяви архієпископа Мокшицького
спочатку на адресу греко-католиків (у тому числі фраза, що
“Kościoł grekokatolicki […] poprostu zagrabił/вкрав nasze kościoły”
у Львові144), а згодом й усього українського народу, що їх він
зазвичай адресує аудиторії у Польщі, протиставили римо-католицького митрополита галицькому суспільству, створили негативний імідж католицького ієрарха в українському суспільстві.
Привнесені разом зі зміною у 2008 р. глави РКЦ в Україні
політизовані тенденції в діяльність цієї церкви спричинилися до
загострення й без того складних відносин між РКЦ та УГКЦ,
активізували польських та українських націоналістів по обидва
боки державного кордону. Провокування етнополітичної та
етнорелігійної напруги в галицькому соціумі ускладнило подальше інтегрування РКЦ до українського суспільства, насамперед, у
Галичині. Вправляння митрополита Львівського у політиці пам’яті
– попри його ритуальні заяви про вселенськість Католицької
142 Архієпископ Мокшицький пояснив, чому говорить про Волинську
трагедію (інтерв’ю брала Віта Якубовська) (1.06.2017). URL: http://credo.pro/2017/06/183590
(передрук
на
сайті
RISU:
(2.06.2017).
URL:
https://risu.org.ua/ua/index/monitoring/society_digest/67202/).
143 Заява Української Галицької Партії з приводу обурливих висловлювань
громадянина Польщі Мечислава Мокшицького в інтерв’ю журналу “Niedziela”
(7.06.2017). URL: http://uhp.org.ua/religiya-bez-polityky/
144 Див. випуск новин “Polonia 24” від 27.09.2011 р. (22:05) на каналі “TVP
Polonia” URL: http://www.tvp.pl/polonia/polonia-24/wideo/27092011-2205/5284334;
[Інтерв’ю кардинала Мокшицького] Grekokatolicy przejęli bezprawnie nasze
świątynie // Gość Lubelski 2016. 9 травня (передрук див. URL: http://risu.org.ua/ua/index/monitoring/society_ digest/63369/).
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церкви і направомірність редукування РКЦ в Україні до
“польської Церкви” – фактично реанімують зниклий етноконфесійний характер римо-католицизму в Україні. Така політика
наражається на критику з боку непольського сегмента римокатолицького середовища в Україні, але й багатьох етнічних поляків145. “Реполонізація згори” Римо-католицької церкви в Україні
відбувається всупереч тенденціям розвитку польської меншини в
Україні, а також цієї церкви, етнічний склад членів якої суттєво
змінився, не кажучи про суто церковний аспект – принципове
позиціонування РКЦ як вселенської церкви (у тому числі
позаетнічної церковної спільноти).
Очевидно також, що глава Львівської римо-католицької
митрополії виходить за межі релігійної, суспільної та соціальної
діяльності, визначеної законодавством України для релігійних
організацій, та втручається до питань політичних, ретранслюючи
в Україні позицію польських правих кіл, ототожнюючи інтерес
Католицької церкви в регіоні з польським національним інтересом
в інтерпретації останнього польськими націоналістичними,
консервативними, антиукраїнськими силами.
У цілому ж на розвитку РКЦ у Галичині позначається низка
до сьогодні неврегульованих питань: відсутність комплексного
українсько-польського порозуміння, особливо щодо вироблення
спільних засад в інтерпретації та імплементації політики пам’яті
на державному та регіональному рівнях; брак належного нагляду
за дотриманням представниками духовенства-громадянами інших
держав українського законодавства про свободу совісті та
віросповідання; юридично недосконале вирішення питання повернення/неповернення релігійним організаціям конфіскованого в
них радянським режимом майна; недієвість принципу верховенства права і неуникненності покарання в сьогоднішній Україні.
Українська греко-католицька церква. У суспільно-політичному житті Галичини, а отже, й етнополітичному та етнорелігійному, найчисленнішою та найвпливовішою релігійною організацією виступає Українська греко-католицька церква. Церква
145
Див.: Новікова К. Етнорелігійна пастка (28.10.2011).
https://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/open_theme/45112/

URL:
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відновила свою діяльність у 1989 р. після насильницької ліквідації
та понад сорока років переслідувань з боку радянського режиму, а
тому й вимушеного функціонування у підпіллі. Після легалізації
діяльності УГКЦ напрями її розвитку та дискурсивних практик
багато в чому були визначені прибулим до України з діаспори
духовенством та мирянами зарубіжної Української католицької
церкви, які посіли провідні позиції у відновленій церкві й
привнесли специфічний досвід повоєнної зарубіжної УКЦ до
катакомбного досвіду ГКЦ в Галичині. Зіткнення двох відмінних
досвідів відбувалося не без конфліктів, що даються взнаки у
внутрішньоцерковному житті до сьогодні.
Сучасна УГКЦ позиціонує себе “національною” церквою,
розуміючи під тим переважно церкву місцевого українського
населення краю, яка зробила вирішальний внесок у формування
етнорелігійної ідентичності українців-галичан, будучи підставовою складовою – духовною та ідеологічною (у поєднанні з
націоналізмом) – їхньої національно-визвольної боротьби за
створення незалежної Української держави.
Культурницьке розуміння означення “національна” поволі
починає витісняти у самоідентифікаціях сьогоднішніх українських
греко-католиків тісне пов’язання етнічного та релігійного
чинників. Такі зміни стають дедалі відчутнішими серед молоді, не
ураженої досвідом українсько-польського протистояння, галицького
інтегрального націоналізму та радянської системи у XX ст., тоді як
для старшого покоління точкою співвіднесення залишається
міфологізована
україноцентрична дорадянська
Галичина,
аґіографічні образи митрополита А. Шептицького та кардинала
Й. Сліпого, що заступили реальних осіб з усіма їхніми неоднозначностями, а також некритично героїзований національно-визвольний та релігійний опір польському та радянському режимам.
Релігійна мережа УГКЦ в Галичині інтенсивно зростала
напередодні та упродовж першої декади незалежності, після чого
досягла рівня насиченості й стабільності. У кількісному вимірі
станом на 1 січня 2018 р. УГКЦ в Галичині мала такий вигляд: у
Львівській області діяло 1 636 громад, Тернопільській – 835, ІваноФранківській – 709.
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Уже у незалежній Україні УГКЦ, як ніколи перед тим в
історії, розвинула свої структури, поширивши їх на усю територію
країни (рішення Апостольського престолу від 2000 р.). До
Львівської митрополії – яка охоплювала Греко-католицьку церкву
в Галичині напередодні її ліквідації у 1946 р. і яка складалася з
безпосередньо Львівської архієпархії та Станіславівської і
Перемишльської єпархій, – додалися такі: Київська митрополія (у
складі Донецького, Луцького, Одеського, Кримського та
Харківського екзархатів), Івано-Франківська митрополія (у складі
Івано-Франківськаї архієпархії та Коломийсько-Чернівецької
єпархії), Тернопільсько-Зборівська митрополія (у складі Тернопільсько-Зборівської архієпархії, Бучацької та Кам’янець-Подільської
єпархій), а до складу безпосередньо Львівської митрополії
увійшли Львівська архієпархія, Самбірсько-Дрогобицька, Сокальсько-Жовківська та Стрийська єпархії.
Поряд із безпрецендентним зростанням структур УГКЦ в
Україні керівництво Церкви не полишає зусиль отримати від
Ватикану визнання юрисдикції глави УГКЦ над зарубіжними
структурами Української католицької церкви в країнах Північної та
Південної Америки, Західної та Центральної Європи, Австралії,
вбачаючи у главі УГКЦ своєрідного етнарха, екстериторіальна влада
якого поширюється на певну етнорелігійну спільноту (що свідчить
про наявні у греко-католицькому середовищі проблеми у подоланні
зв’язку між релігією та етнічністю). Упродовж років незалежності
чималі, але безуспішні, зусилля докладалися керівництвом церкви
для інкорпорації до складу УГКЦ закарпатської Мукачівської грекокатолицької єпархії, яка має власну історію походження та існування,
ніколи не входила до складу ГКЦ в Галичині і яка твердо відстоювала
у Ватикані право на автентичність, самодостатність та окремішне
існування як церкви “свого права” (sui juris).
Станом на 1 січня 2018 р. у трьох галицьких областях діяло 3
180 громад УГКЦ, тоді як усіх разом греко-католицьких громад в
Україні було – 3 604. Тобто на усю територію України, за винятком
Галичини, припадало 424 громади УГКЦ. Такий показник
спростовує твердження керівництва Церкви про її загальнонаціональне поширення (тим більше, що кількісне наповнення громад
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віруючими в Галичині й поза нею неспівмірне). У цьому випадку
правомірно говорити хіба що про зростання географії поширення
УГКЦ. Очевидно, що за такими твердженнями і відповідними діями
керівництва УГКЦ (у тому числі перенесення у 2005 р. адміністративного центру УГКЦ зі Львова до Києва) стоїть більше політики та
амбіцій, ніж реальних потреб внутрішньоцерковного розвитку.
Історично, культурно, кількісно УГКЦ залишається галицьким феноменом, згуртовуючи також у громади поза межами регіону переважно вихідців з Галичини, приваблюючи “інших” притаманною їй
україноцентричністю (у діапазоні від етнокультурної до політичної).
Згідно з проведеним на рубежі 2014–2015 рр. Фондом
“Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва соціологічним
опитуванням у цілому в Україні вважали УГКЦ “церквою українського народу” 12,9% опитаних. Насамперед, це були галичани:
45,5% з них підтримали таке твердження, тоді як “однією з
багатьох церков України” вважали УГКЦ 33,5% опитаних галичан,
а “церквою галичан” – 14,5%. Крім Галичини, найбільше вважали
УГКЦ “церквою українського народу” на Південному Заході
країни (Закарпатська, Чернівецька області, де історично присутній
греко-католицизм) – 31,9%, Поліссі (Житомирська, Київська,
Сумська, Чернігівська області) – 12,5% та у м. Києві – 10,8%146.
Найменше тих, хто вважає УГКЦ “церквою українського
народу”, перебуває на неокупованій території Донецької області
(1,3%), у Причорномор’ї (Миколаївська, Херсонська, Одеська
області – 4,5%), на Слобожанщині (Харківська область – 5,0%).
“Церквою галичан” вважають УГКЦ переважно жителі Нижнього
Подніпров’я (Дніпропетровська/Дніпровська, Запорізька області –
19,0%), Волині (Волинська, Рівненська області – 16,8%), Києва
(16,5%), Центру (Черкаська, Кіровоградська/Кропивницька, Полтавська області – 14,7%)147.

Дослідження Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва
спільно з соціологічною службою “Ukrainian Sociology Service”, 25 грудня 2014
р. – 15 січня 2015 р. URL: http://dif.org.ua/article/bilshist-naselennya-ukrainividnosit-sebe-perevazhno-do-pravoslavnoi-tserkvi-kiivskogo-patriarkhatu
147 Дослідження Фонду «Демократичні ініціативи…».
146
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Як домінуюча, глибоко інтегрована у суспільно-політичне та
культурне життя Галичини церква, УГКЦ є неприховуваним фаворитом симпатій місцевої влади, має фактично ексклюзивний доступ до
регіонального політичного ресурсу і бере не просто активну участь, а
вагомо впливає на перебіг суспільно-політичних процесів у регіоні.
Специфіку суспільно-політичного простору Галичини визначає найвищий у країні рівень його клерикалізації, що сприймається більшістю жителів регіону як самоочевидний факт та
раціоналізується у категоріях “відродження батьківської традиції”, “відновлення справедливості” щодо УГКЦ тощо. Доступ
УГКЦ до регіонального політичного ресурсу, її намагання здійснювати соціальний, культурний, освітній контроль піддаються
критиці з боку небагатьох місцевих інтелектуалів. Ширший загал
висловлює протест переважно у цілком конкретних випадках,
зокрема, коли в межах прибудинкових чи паркових рекреаційних
зон УГКЦ планує зведення нових храмів чи храмових комплексів.
Окремо зазначимо, що у політології під клерикалізацією
розуміється архаїчна управлінська модель, яка існувала переважно
у міжвоєнний період і яка в деяких країнах виявлялася у
радикалізованих формах у вигляді чи то націоналістичного
клерикалізму, чи то клерикального націоналізму. Український
історик Святослав Юсов зазначав, що за клерикалізованої
управлінської моделі релігійні актори не просто мають контроль
за функціонуванням органів влади або справляють на їхню
діяльність визначальний вплив, але, насамперед, моделюють
структуру суспільної свідомості громадян у контексті релігійноцерковного світогляду з використанням переважно традиційних
засобів впливу на політичні процеси, суспільні настрої та
переконання широких верств населення148. У випадку
сьогоднішньої Галичини йдеться про релігійно-церковну інтерпретацію суспільно важливих подій та участь у них нарівні з
владою представників церков, вплив на формування історичної
пам’яті, запровадження викладання релігії та релігійних практик у
148 Юсов С. Л. Клерикалізм. Енциклопедія сучасної України: у 30-ти т. / ред.
кол. І. М. Дзюба та ін. НАН України, Наук. Т-во ім. Т. Г. Шевченка,
Координаційне
бюро
енциклопедії
сучасної
України.
URL:
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=7629
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державних закладах освіти та виховання, регулювання питань
сім’ї, шлюбу, виховання дітей, біоетики тощо.
Клерикалізована управлінська матриця великою мірою
визначає практику самоврядування у сьогоднішній Галичині, що
має наслідком поширення суспільно-релігійного популізму на усіх
щаблях органів місцевої влади, високий рівень опосередкованої
залежності політиків від впливу з боку УГКЦ та її віруючих.
Зокрема, створена міським головою Львова А. Садовим у 2012 р.
партія “Об’єднання Самопоміч”, що привела на виборах 2014 р. до
Верховної Ради України дванадцять депутатів і у такий спосіб вийшла
з обласного на національний рівень, у програмних документах не
декларує консервативних християнських засад своєї ідеології.
Водночас її лідер у публічних дискурсах незмінно наголошував на
особистих релігійних переконаннях і твердив, що у своїй діяльності
виходить з того, що “християнська ідеологія – це найсильніша
ідеологія, яка тільки може бути. Сильнішої не було, нема і ніколи не
буде”149.
Наслідки поєдання релігії і політики у діяльності Львівського
міського голови проявилися, зокрема, у випадку, що перейшов у
площину публічного обговорення на національному рівні. Восени
2015 р. була вимушена звільнитися з посади “за власним бажанням”
керівник Управління культури Львівської міської ради Ірина Магдиш.
Це сталося після її інтерв’ю з критикою надмірної присутності УГКЦ
у культурному просторі нецентральних районів Львова, тоді коли там
відсутня будь-яка світська культурно-освітня альтернатива присутності церкви, а у загальноосвітніх державних школах міста на
постійній основі здійснюються релігійні практики.
Андрій Садовий: Сьогодні слухають усіх. Люди, які мають відношення
до політики, до сфери управління, перебувають під дуже серйозним контролем
(інтерв’ю брав Є. Кузьменко) (09.12.2016). URL: http://censor.net.ua/resonance/418570/andryi_sadoviyi_sogodn_sluhayut_ush_lyudi_yak_mayut_vdnoshe
nnya_do_poltiki_do_sferi_upravlnnya_perebuvayut

З інтерв’ю І. Магдиш інтернет виданню “Українська правда”: “Є райони
[у Львові], де взагалі нічого немає – жодного культурного центру, жодної
бібліотеки, театру або кінотеатру. Це мертві райони в культурному сенсі. Єдина
розвага для людей в такому районі – церква. І церква починає на цьому жирувати
і зловживати страшним чином.
149
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Реакцією голови Львівської міської ради на слова І. Магдиш
було вибачення у пості на Facebook за “образу, якої зазнали вірні
та представники Церкви від слів керівника управління культури
міста Львова. […] Бо ті слова образили і мене особисто”, а також
заява, що він “навряд чи з нею зможе працювати в одній команді”150. Характеризує пануючі в регіоні суспільно-політичні настрої
той факт, що міський голова миттєво публічно зреагував на
питання уявної образи релігійних почуттів, у тому числі власних,
але жодним словом не обмовився про першопричину – занедбаний
стан культури у спальних районах Львова та порушення в
державних закладах освіти конституційної норми про
відокремлення школи від Церкви, відповідальність за дотримання
якої належить до його безпосередніх посадових обов’язків.
Іншою ілюстрацією характеру взаємодії влади і церкви в регіоні
може бути рішення Міжконфесійної ради при Івано-Франківській
обласній державній адміністрації (до складу якої входили виключно
“національні” церкви – УГКЦ, УПЦ КП та УАПЦ) від 14 червня
2010 р. про заборону “розповсюдження по школах літератури протестантського характеру”151. Де-юре таке рішення облрадою не було
ухвалене, але де-факто у школах регіону зберігає монопольну
присутність лише УГКЦ.
В одному такому районі у вестибюлі стоїть фігура Божої Матері, оточена
квітами, такий вівтар маленький. Інколи я там бачила, що під час занять діти
стояли як на лінійці перед цим вівтарем, а пастир відправляв службу. На моє
питання, чому діти тут, а не на заняттях, ніхто не зміг дати відповіді. Це їхні
[церковні. – Н.К.] гроші. Їхні парафіяни – це їхні гроші, а парафіян треба
виховувати змалечку. Якщо людина звикла ходити до церкви як на єдину розвагу
у своєму світі і вносити пожертви, то церква буде процвітати.
Я не проти релігії, це особиста справа людини. Але церква не має бути
єдиною інституцією і культурною пропозицією. Ми маємо пропонувати людям
інші можливості”. Цит. за: Сергацкова Елизавета. Центр и окраины: как Львов
стал успешным туристическим центром и почему львовян это бесит (5.10.2015).
URL: http://life.pravda.com.ua/culture/2015/10/5/201217/
150 Цит. за: Садовий вибачився за слова своєї підлеглої про церкви. Уривок
з інтерв’ю Ірини Магдиш викликав обурення в консервативних колах УГКЦ
(07.10.2015).
URL:
http://zaxid.net/news/showNews.do?sadoviy_vibachivsya_za_slova_svoyeyi_ pidlegloyi_pro_tserkvu&objectId=1368338
151 Нова Зоря (орган Івано-Франківської єпархії УГКЦ). 2010. № 13. С. 10.
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Ще один приклад. Представники 20 політичних та громадських організацій Івано-Франківщини на зустрічі 27 січня 1999 р.
зверталися до керівництва держави та області з вимогою обмежити
права “нетрадиційних церков” в Україні. Тоді ж представники
УГКЦ та УПЦ КП вимагали дозволити викладання у загальноосвітніх державних школах області предмету християнської етики
(евфемізм, що приховує викладання та практикування релігії)
виключно “канонічним церквам” (при тому, що УПЦ КП мала
неврегульований канонічний статус, тобто формально не була
визнаною Вселенським православ’ям канонічною Церквою). Крім
того, представники УГКЦ та УПЦ КП вимагали від обласної влади
зобов’язати вчителів та директорів шкіл відвідувати богослужіння152. — Подібних прикладів у сфері державно-церковних
відносин, коли на рівні регіонів не функціонують деякі навіть конституційні норми, у випадку Галичини можна наводити чимало.
Стосовно викладання й практикування релігії в школі треба
зазначити, що у загальноосвітніх школах трьох областей Галичини
від 1992 р. був введений як “вибірково-обов’язковий” (sic!)
компонент програми навчання предмет “Основи християнської
моралі”, пізніше названий “Християнською етикою” і який згодом
набув де-факто статусу обов’язкового153. У передмові до ухваленого Львівським управлінням освіти обласної держадміністрації
методичного посібника з християнської етики для 1–11-х класів
середніх шкіл зазначалося, що “школа покликана забезпечити
наповнення всіх ланок навчально-виховного процесу змістом,
який би […] спонукав школярів у єдності з Богом вирости корисними своєму народу”; що “релігійне виховання в школі не
суперечить її світському характеру і не розглядається як щось
окремішнє, а як складова національного виховання в цілому”.
Предмет християнської етики розглядався у посібнику як “виховний процес, який є дією виховних чинників, у ній [очевидно, в
152 Див.: Статті [б.а.] “Під знаменем хреста”, “Громадськість стурбована”.
Тижневик Галичини. 1999. 18 лютого.
153 Див.: Кочан Наталія. Відокремлення школи від церкви у координатах
відкритого суспільства. Людина і світ. 2000. № 9. С. 39–49.
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християнській етиці. – Н.К.] Христовою благодаттю прямує до
повноти особи і осягає її згідно з Божим покликанням”. Обласні
освітяни-методисти прикликали “Боже благословення на благочестиву справу виховання дітей, яке має допомогти “перелити в
них світло християнського вчення”154.
На Львівщині середні державні заклади освіти стовідсотково
охоплені викладанням “християнської етики” (крім Львівщини,
стовідсоткового охопленння зазнали школи також у Чернівецькій
області). Найвищі в країні показники щодо кількості шкіл і учнів,
охоплених викладанням цього предмета, демонстрували у 2016 р.
Львівська (1386 шкіл, 156229 учнів, 1257 вчителів), ІваноФранківська (647 шкіл, 125738 учнів, 1714 вчителів) та Тернопільська
області (688 шкіл, 69340 учнів, 799 вчителів). У цих областях
впровадження викладання предмета християнської етики до
шкільних програм було здійснено згідно з відповідними рішеннями
обласних рад155.
Відповідно до міжнародних стандартів релігійна освіта у
школах може запроваджуватися за умови, що вона будуватиметься
на засадах об’єктивності, недискримінації та безсторонності, а
отже, “такі курси не можуть включати вивчення настанов лише
однієї релігії чи вірування. Держава повинна поважати право
батьків на релігійне виховання своїх дітей”156.
У випадку викладання християнської етики в школах
Галичини цей принцип виявився порушеним. Курс “Основи
християнської етики” став де-факто обов’язковим у системі
державної освіти та виховання регіону. Релігія однієї конфесії не
154 [Б. а.] Християнська етика. Методичний посібник, 1–11 класи. Вид. 2-ге,
доопр. Львів: Свічадо, 1998. С. 5–7.
155
Решетніков Юрій. Викладання предметів духовно-морального
спрямування у загальноосвітніх навчальних закладах: стан і тенденції
(26.12.2016). URL: http://www.religion.in.ua/main/analitica/35189-vikladannyapredmetiv-duxovno-moralnogo-spryamuvannya-u-zagalnoosvitnix-navchalnixzakladax-stan-i-tendenciyi.html
156 Див. на сайті Інституту релігійної свободи: Права людини в Україні 2013.
Доповідь правозахисних організацій. Розділ “Свобода думки, совісті, релігії”.
URL:
http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1413%3A1&catid=37%3Aart&Itemid=64&lang=uk#_ftn39

Релігійний чинник етнополітичних процесів у Галичині…

373

тільки вивчається у школі (навіть якщо брати ширше і говорити
про християнство, то дискримінованими виявляються усі інші
релігії), але й практикується. Традиціоналістські домінуючі в
регіоні суспільні настрої не вбачають у такому стані речей ані
правової колізії, ані світоглядної.
Проте віднедавна в Галичині почали лунати голоси противників
як монопольної присутності УГКЦ у школі, так і викладання та
практикування там релігії як такої. У 2016 р. містянами ІваноФранківська (26–31 травня) та Тернополя (24 травня – 13 червня)
було подано до відповідних міських рад петиції “Про відокремлення освіти від релігії” з вимогою дотримання конституційного
принципу відокремлення школи і церкви. Петиції зібрали 260
голосів на підтримку в Івано-Франківську і 308 – у Тернополі.
Жителі Івано-Франківська висували вимоги “виключити з
навчальних планів освітніх закладів предмет “Християнська
етика”, відновити викладання предмета “Етика” або будь-якого
іншого, що не нестиме якого-небудь релігійного змісту чи навантаження з ухилом на конкретну релігію”, а також «розробити
письмове розпорядження стосовно необхідності неухильного
дотримання вимог ст.ст. 15, 23, 35 Конституції України, ст. 6
Закону України “Про освіту” та ст. 6 Закону України “Про
дошкільну освіту”» 157.
Тернопільчани у петиції до міської влади зазначали, що
“протягом тривалого часу поганою тенденцією стало масове порушення […] вимог законодавства всіма без виключення освітніми
закладами м. Тернополя та області в цілому. Так, у дитячих садочках є нормою навчання дітей молитвам християнського обряду і
здійснення виховного процесу в дусі християнських релігійних
норм. Предмет “Християнська етика” включено до навчальних
програм початкової освіти, нехай навіть в якості факультативу –
157 Електронні петиції до влади м. Івано-Франківська. Про відокремлення
освіти від релігії (щодо дотримання у закладах освіти вимог ст.ст. 15, 23, 35
Конституції України, ст. 6 Закону України “Про освіту” та ст. 6 Закону України
“Про дошкільну освіту” (створено 26.05.2016). URL: http://petition.mvk.if.ua/petition/про-відокремлення-освіти-від-релігії-щодо-дотримання-у-закладахосвіти-вимог-стст-15-23-35/SRRVLzg6

374 Розділ IV. СУЧАСНА ГАЛИЧИНА…

однак, в більшості випадків не в позаурочний час, а в якості одного
з уроків посеред навчального дня. У всіх без виключення освітніх
закладах присутня християнська релігійна символіка, у окремих з
них обладнані невеличкі культові кутки.
Внаслідок такої ситуації, – зазначали автори петиції, – відбувається пряма дискримінація прав дітей, в сім’ях яких сповідується
будь-яка інша релігійна традиція або не сповідується ніякої. Такі діти
(якщо батьки дізналися про факт порушення і заявили про своє
небажання такої практики стосовно їх дітей) фізично відокремлюються і, фактично, протиставляються іншим дітям. […]
Пояснення адміністрацій стосовно того, що все перераховане
вище є особистою ініціативою педагогічних працівників і вітається батьками, не може слугувати виправданням грубого порушення
вимог основного закону України і така практика повинна бути
припинена.
Наголошуємо на необхідності неухильного дотримання вимог
законодавства стосовно світськості освіти. Така вимога жодним
чином не є атавізмом радянської системи освіти. Така вимога
закладає засади рівності всіх громадян України, незалежно від їх
етнічного походження чи віросповідання, поваги та толерантного
ставлення до права громадянина на свободу сповідувати будь-яку
релігію або не сповідувати ніякої” [Збережено мову оригіналу. –
Н.К.]158.
Тернопільська міська влада дала миттєву та гранично
лаконічну відповідь на звернення містян, щойно було зібрано
необхідні 300 підписів під петицією: “За результатами розгляду
петицію відхилено”159. Міський голова С. Надал окремо підкреслив, що ініціатори постанови не відображають думки більшості й
висловив припущення, що боротьба з християнською етикою
може бути вигідною зовнішнім антиукраїнським силам та
158 Єдина система місцевих петицій. Тернопіль. Про відокремлення освіти
від релігії (щодо дотримання у закладах освіти вимог ст.ст. 15, 23, 35 Конституції
України, ст. 6 Закону України “Про освіту” та ст. 6 Закону України “Про
дошкільну освіту”) (створено 24.05.2016). URL: https://e-dem.in.ua/ternopil/Petition/View/383
159 Там само.
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“суперечить національним інтересам українців”, заперечив
примусовий характер навчання дітей цьому предмету160.
У коментарях до інтерв’ю Тернопільського міського голови
однією з найм’якших реакцій прибічників петиції була така: “Пане
Надале, а ви в курсі, що церква відділена від держави? Цей
предмет діти мають вчити в недільній школі при церкві! При тій
церкві, в яку вони ходять з батьками! […] Коли моя дочка ходила
в школу, мені прийшлось писати відмову від відвідування цього
предмета! І не розповідайте, що це факультатив! А відмова була
спричинена тим, що предмет викладала дячиха одної з конфесій
Тернополя, а моя дочка ходила в недільну школу при церкві
змалечку, і виявилось, що про церковні традиції моя дочка знала
більше, ніж викладач, та й “Отче наш” читала так, як її навчили в
церкві, а не так, як заставляла читати викладач у школі! При спробі
розрулити цю ситуацію, вчителька апелювала такими ж словами,
як і ви – про державність та національні інтереси! А як же стаття
Конституції “Про свободу віросповідання”? Чи Конституція це не
та книга, яку ви читаєте?” [Збережено мову оригіналу. – Н.К.]161.
Департамент науки і освіти Івано-Франківської міської
адміністрації, намагаючись обґрунтувати правові підстави
викладання християнської етики у школі, посилався виключно на
нормативні акти місцевої влади та різноманітні накази, листи,
рішення колегії тощо Міністерства освіти України, оминаючи
згадку про норми Конституції та зазначених у петиції законів
України. З відповіді департаменту випливає, що у школах міста не
лише викладається релігія, але й практикується. Учні
загальноосвітніх шкіл беруть участь у євхаристійних з’їздах,
тижнях Віднови Духа, у “школах здійснюється виховна,
позакласна робота, яка є логічним доповненням поглиблення
духовного світу учнів, формування у дітей та молоді
високоморальних якостей. У закладах освіти обладнано навчальні
160 Надал Сергій. У тернопільських школах продовжать викладати
християнську етику (31.05.2016). URL: http://ternopil.te.ua/serhij-nadal-uternopilskyh-shkolah-prodovzhat-vykladaty-hrystyyansku-etyku/
161 Там само. Коментар від 1.06.2016 об 11:30.
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кабінети, матеріальна і методична база яких відповідає типовому
переліку та вимогам навчальної програми з курсу “Основи
християнської етики”; оформлено кутки духовної культури;
створено каплички, які стали духовними центрами життя шкіл”162.
Прикладами викладання та здійснення релігійних практик у
загальноосвітніх школах Галичини рясніють регіональні ЗМІ.
Клерикалізація освітнього простору Галичини була би неможливою, з одного боку, без задіяння у цьому процесі місцевої влади,
яка у цьому випадку втрачає суб’єктність та виступає функцією
клерикальних сил, а з другого, без нехтування конституційними
нормами у центрі, зокрема, у Міністерстві науки і освіти.
З мірою наближення України до демократичних стандартів у
політиці вимоги з боку суспільства стосовно верховенства права
лунатимуть дедалі настійливіше, в тому числі ті, що вимагають
реального відокремлення церкви і держави. Приведення ситуації,
що склалася в освітній сфері в Галичині, до відповідності з
вимогами закону a priori містить у собі потужний конфлікт
інтересів держави і церкви, центру і регіонів, різних сегментів
українського суспільства між собою, врешті, сили закону супроти
права сили більшості та архаїчних норм звичаєвого права.

Високий рівень впливу УГКЦ на суспільно-політичне життя в
регіоні виходжить далеко за межі Галичини і навіть України за
своїми негативними наслідками. Йдеться, зокрема, про спочатку
безпосередній конфлікт, а згодом – перманентну напругу у
відносинах між греко-католиками та українцями-православними в
юрисдикції Московського патріархату, імпліцитну дискримінацію
віруючих УПЦ з боку місцевої влади. За цим проблемним
питанням стоїть підставове вкрай критичне, на межі фобії,
162 Електронні петиції до влади м. Івано-Франківська. Про відокремлення
освіти від релігії (щодо дотримання у закладах освіти вимог ст.ст. 15, 23, 35
Конституції України, ст. 6 Закону України “Про освіту” та ст. 6 Закону України
“Про дошкільну освіту” (створено 26.05.2016). URL: http://petition.mvk.if.ua/petition/про-відокремлення-освіти-від-релігії-щодо-дотримання-у-закладахосвіти-вимог-стст-15-23-35/SRRVLzg6
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ставлення до УПЦ як підпорядкованої Москві структури з боку
переважної більшості жителів регіону, травмованих не лише
негативним досвідом минулого, але й сучасного, коли УПЦ почала
використовуватися режимом В. Путіна в якості одного з
інструментів у неконвенційній війні проти України.
“Інший”/“чужий”/“ворог” в образі “російського православ’я”
(так іншують УПЦ) став однією з наріжних негативних, віктимних
складових самоідентифікації УГКЦ (другою важливою негативною складовою став образ “історичних кривдників” поляківкатоликів). Подібним чином одновимірний стереотип “переслідувань з боку уніатів”, що сформувався від кінця 1980-х рр.,
закарбувався у свідомості віруючих УПЦ в Україні, РПЦ в Росії та
в інших Церквах, чутливих до російської пропаганди. У тих роках
у громадах УПЦ по усій країні лунали підсилені молитви “за
християн, які в місті Львові та в інших містах землі Галицької від
уніатів страждають”163. У сучасній Галичині не спостерігається
ознак, що свідчили про відкритість сторін до деконструкції
релігійно-церковних пейоратвних стереотипів, що зміцнюють
лінії поділів у галицькому соціумі.
Взаємопов’язаність у Галичині органів місцевого управління
різних рівнів та УГКЦ унеможливлює упродовж майже двадцяти
років отримання Львівським єпархіальним управління УПЦ дозволу
на виділення у Львові земельної ділянки для будівництва
кафедрального собору та відповідних адміністративних споруд
(лишаємо осторонь питання про те, наскільки такі плани
відповідають реальним потребам УПЦ на Львівщині, адже за
подібних обставин – обмаль віруючих – аналогічний проект було
реалізовано УГКЦ в Києві побудовою патріаршого собору з
комплексом споруд). До сьогодні єпархіальне управління УПЦ
розташовується в історичному Свято-Георгієвському храмі на вул.
Короленка, 3 (дозвіл на будівництво якого дав ще австрійський
імператор Йосиф II у 1787 р., і громада якого з юрисдикції Польської
православної церкви була перепідпорядкована РПЦ лише у 1945 р.).
163 Цит. за: Дорошенко Юрій. Без догмату. Релігійні магістралі. К.:
Ярославів Вал, 2012. С. 602.
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Неодноразово, але безрезультатно, апостольські нунції в
Україні зверталися від імені папи до Львівської міської ради з
проханням задовольнити прохання Львівської єпархії УПЦ.
Гостроту подібної ситуації в Івано-Франківську нунцію в Україні
архієпископу А. Франко вдалося зняти лише шляхом купівлі за
кошти Ватикану будівель для нового осередку єпархіального
управління УПЦ, оскільки старі будівлі у доволі жорсткий спосіб
перебрали собі греко-католики164. В цілому ж, римо-католицькі
благодійні організації з усього світу навіть у найкризовіші періоди
у відносинах між греко-католиками та православними не
припиняли надавати суттєву гуманітарну допомогу галицьким
єпархіям УПЦ (про що останні воліли публічно не визнавати).
До сьогодні громади УПЦ в Галичині стикаються з неможливістю отримання дозволів на відведення земельних ділянок для
будівництва храмів у Стрию, Жидачеві, Миколаєві, Пустомитах та
с. Семенівка Пустомитівського р-ну. Ще у трьох населених
пунктах православні мають претензії щодо храмів, якими
користуються греко-католики.
Вище було наведено дані, які свідчили про обмаль віруючих
УПЦ у регіоні та наявність чималої кількості “паперових” громад
у цій церкві. При тому, що процес скорочення присутності
структур УПЦ в Галичині триває, не видається можливим покладатися на об’єктивність ані кількісних показників, що подаються
Львівським єпархіальним управлінням УПЦ, ані статистики місцевих органів самоврядування.
З урахуванням того, що тема “розгрому православ’я” в Галичині,
“переслідування/дискримінації православних”, у тому числі з боку
органів місцевої влади, становить незмінну складову гібридної війни
Росії проти України, вона потребує відповідної уваги, вивчення та
розв’язання з боку, насамперед, центральних органів влади. Місцева
влада виявилася надто залежною від УГКЦ у цьому питанні, а тому й
неспроможною посісти позицію арбітра, незаангажованої сторони,
що виходить з принципу верховенства права.
164 Етерович Микола, архієп., [Апостольський нунцій в Україні]. Святий
Престол і Україна. Київ: [б.м.], 2004. С.142.
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Два питання, пов’язані з функціонуванням УПЦ в Галичині –
задоволення її легітимних вимог та врегулювання комплексу
питань, пов’язаних із функціонуванням Почаївської лаври, –
належать до сфери захисту національної безпеки держави Україна
і мають вирішуватися сàме на рівні держави.
Іншу серйозну проблему, що дестабілізує етнополітичний та
етнорелігійний простір Галичини і впливає на міждержавні відносини між Україною та Польщею, становить комплекс питань,
пов’язаних з регіональними українсько-польськими/греко-римокатолицькими відносинами, корені яких сягають минулого
українсько-польських порубіжних земель. Порахунки з трагічним
минулим в історії двох народів представники обох сторін,
переважно з правого консервативно-популістського політичного
спектра, зводять до сьогодні. Упродовж десятиліть час від часу то
в Україні, то в Польщі спалахують провокації, що вносять напругу
до двосторонніх міждержавних відносин.
Свою міру відповідальності за перебіг процесів українськопольського та греко-римо-католицького порузуміння несуть
УГКЦ та РКЦ в Україні. Вище згадувалося про незалагоджені
конфлікти між УГКЦ та РКЦ на майновому ґрунті, які постали
внаслідок самоусунення центрального уряду від опрацювання
юридичного механізму повернення конфіскованого радянською
владою церковного майна правовласникам, а також запровадження
від початку неефективного механізму почергового користування
храмами.
У Галичині майнові питання згідно з рішеннями органів
місцевого самоврядування розв’язувалися шляхом надання переваги
громаді, що мала більшу кількість членів. Ухвала Львівської обласної
ради від 7 липня 1990 р. передбачала: “У випадку відмови від спільної
відправи зі сторони більшості, яка орендує храм, він опечатується до
підписання угоди про почергову відправу; якщо ж і таким чином не
вдається досягти згоди, він передається релігійній громаді, яка
погоджується на почергову відправу. У випадку відмови меншості
від почергової відправи – храм залишається у користуванні
більшості” [Збережено мову оригіналу. – Н.К].
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Реальними користувачами спірних храмів ставали більш
чисельні громади, тобто греко-католицькі. Рішення Львівської
облради, продубльоване на Івано-Франківщині та Тернопільщині,
створило легітимні підстави для перебрання греко-католиками не
лише належних їм до ліквідації Греко-католицької церкви
храмів165, але й римо-католицьких костелів. Коли православні в
юрисдикції Московського патріархату у 1995 р. оскаржували
перед нунцієм Ватикану в Україні насильницькі дії греко-католиків із захоплення храмів, то отримували лише безпорадну
відповідь, що останні так само чинять й щодо римо-католиків166.
У майновому питанні Ватикан не мав важелів впливу на
наступальну політику УГКЦ щодо перебрання колишньої
власності РКЦ. Проте ватиканська дипломатія непублічно не
припиняла докладати чималих зусиль на рівні керівництва обох
Церков для нормалізації відносин між УГКЦ та РКЦ, насамперед
у Галичині, де традиційні фобії українського населення було
підсилено імпортом законсервованої від часів Другої світової
війни полонофобії прибулих до України представників діаспорної
Української католицької церкви.
Багаторічний конфлікт між Львовом і офіційною Варшавою, з
одного боку, та Львівською міською радою і офіційним Києвом, з
другого, довкола відкриття військового некрополя “Львівських
орлят”, де поховано майже 2,5 тис. польських військовиків, які
загинули в боях за Львів під час польсько-української та польськобільшовицької воєн 1918–1920 рр., мав також і греко-католицький
вимір. Про нього згадував в одному з інтерв’ю багаторічний
депутат Львівської міськради, мер Львова (1998–2002) та депутат
Верховної Ради України (2006–2012) Василь Куйбіда. Він зазначав,
що ті в Галичині, хто блокував політичні ініціативи Варшави та Києва
165 Безпосередньо православних храмів у Галичині історично майже не
було: станом на 1 жовтня 1939 р. на території сучасної Львівської області
налічувалося 1 308 греко-католицьких і 5 православних храмів. Див.: Кучабський.
Олександр. Релігійна сфера Львівської області: сучасні трансформаційні процеси.
Поступ. 2000. № 84 (13–14 травня). С. 9–10; те саме: URL: http:
postup.brama.com/000513/84_9_1.html
166 Keston News. 2000. October 6 (Issue 10). Articles 7–9.
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з відкриття польського військового некрополя, “були переконані, що
виконують важливе моральне завдання, від розв’язання якого
відмовилася наша держава. […] мені важко їхню поведінку вважати
моральною у християнському контексті. Адже ті, які вважають себе
патріотами, наполягають на своїй відданості християнству”167.
Під час конфлікту стосовно цвинтаря “Орлят” на сторінках
періодики УГКЦ реанімувалося й нагніталося українсько-польське
протистояння: не можна “мовчати про злочини, вчинені супроти
українців у минулому, про те, хто з сусідів в якій іпостасі приходив
на нашу землю… Використовуючи такий підхід до поляків, можемо
назвати їх лише окупантами і ніяк інакше. Адже вони прийшли на
наші етнічні землі як завойовники ще в 14 ст. й такими залишалися
для нас і у 1918–1920 рр.”. Зацитований фрагмент взято зі статті,
опублікованій у церковному виданні під заголовком “До миру й
злагоди через покаяння”. Проте її зміст не залишав сумнівів стосовно
того, що каятися мала виключно польська сторона і за таких умов
українці греко-католики виступатимуть миротворцями168.
Миряни, лідери думок з націонал-патріотичного грекокатолицького середовища (І. Гель, М. Голубець, Л. Крушельницька, Р. Іваничук, Ю. Шухевич), у відкритому листі на ім’я
глави Римо-католицької церкви в Україні митрополита Яворського трактували польські підходи до упорядження меморіалу
“Орлят” як “приниження національної гідності”169. Керівництво
УГКЦ ігнорувало антипольські націоналістичні настрої в
церковному середовищі, а глава УГКЦ кардинал Гузар
безпідставно доводив, що “роздмухування політичної афери”
навколо цвинтаря “Орлят” начебто пов’язане виключно з
“недоладною радянською ментальністю”170.
167 Куйбида Василий: Нельзя сводить всю польско-украинскую политику к
обсуждению кладбищенских вопросов (интервью). Зеркало недели. 2002. 18 мая. С. 2.
168 Різун Тарас. До миру й злагоди через покаяння. Арка. 2002. № 11. С. 1.
169 Відкритий лист Високопреосвященному митрополитові РКЦ в Україні
кардиналові М. Яворському. Молода Галичина. 2003. 13 лютого.
170 Кардинал Любомир Гузар: Слабкість потребує молитви (інтерв’ю
польському католицькому тижневику Tygodnik Powszechny. 2002. № 46
(17 листопада); передрук у: Вірую (Львів, орган греко-католицької організації
“Українська молодь – Христові”). 2002. 30 листопада. С. 3, 5.
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Спротив львівського суспільно-політичного та церковного
істеблішменту відкриттю польського військового меморіалу тривав
понад п’ятнадцять років. Напругу було знято головним чином завдяки
підтримці польським урядом протестних сил в Україні під час
Помаранчевої ревоюції (2004–2005 рр.) та – меншою мірою, оскільки
представники “Нашої України” у Львівській міській та обласній радах
воліли не йти всупереч місцевим суспільно-політичним настроям, –
завдяки особистому втручанню президента В. Ющенка. Влітку 2005 р.
вдалося досягти компромісу з Львівською міською та обласною
радами і за участі президентів Польщі та України відкрити одночасно
меморіали польським воїнам “Орлят” та загиблим воїнам Української
Галицької Армії.
Рівень полонофобії у галицькому суспільстві початку 2000-х рр.
ілюструвало ставлення тієї самої Львівської міської ради до іншого
пам’ятника, що був пов’язаний з радянською спадщиною. На той час
заперечень з боку депутатів міськради не викликав розташований у
центрі міста меморіал радянській зброї “Холм Слави” та монумент
Радянській армії, з його мілітарною символікою, написами
російською (іноземною) мовою про вшанування “історичної батьківщини” та її захисників (меморіал демонтовано у 2019 р.)171.
Аналізу українсько-польських стереотипів, що до сьогодні
позначаються на сприйнятті один другого, було присвячено кілька
семінарів українських та польських дослідників. Історик Наталя
Яковенко припустила, що “в стереотипі чужинця-сусіда, окрім
комплексу “чужий”, присутня характеристика нас самих, тобто в
образі «“близького чужинця” є частка нашого власного
національного “я”»172. Польський науковець А. Кепінські

У травні 2002 р. фракція “Наша Україна” у Львівській міськраді
зігнорувала прохання лідера блоку В. Ющенка про прийняття виваженого
рішення стосовно цвинтаря “Орлят”. У 2005 р. для ухвалення міськрадою
позитивного рішення стосовно цвинтаря “Орлят” потрібно було 46 голосів, тоді
як до складу блоку Ющенка входило 60 депутатів.
171 Порівняння належить львівському журналісту А. Борковському. Див.: Борковський Антін. “Карусель” цвинтаря Орлят. Україна молода. 2005. 8 лютого. С. 7.
172 Яковенко Наталя. Образ поляка в українській історичній белетристиці.
Польсько-українські студії. Україна – Польща: Історична спадщина і суспільна
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привернув увагу до необхідності вивчення такого феномену, коли
час від часу упродовж історії “українці хиталися з боку в бік так,
що виглядали то як одне ціле з росіянами для поляків, то як одне
ціле з поляками для росіян”173. Польська дослідниця Л. Карпальська наголосила на формуванні у Другій Речі Посполитій подвійної ідентичності галицьких поляків, яку вона назвала “рутенізацією польських селян” через перехід до греко-католицизму.
Церковний обряд єднав їх з українцями, а мова спілкування – з
поляками. Асиміляція у селах відбувалася на релігійному, культурному, мовному ґрунті. Якщо у 1920 р. серед греко-католиків
нараховувалося 2,3% поляків, то у 1939 р. – 6,9% (430 тис. поляків
греко-католиків)174.
Підсумковий висновок дискусії українських та польських
інтелектуалів, увага яких була сфокусована на українських
стереотипах стосовно поляків, містив констатацію, що “існуючий
стереотип поляка у свідомості українця є компенсаторною реакцією на усвідомлені, а ще частіше неусвідомлені, але від того не
менш обтяжливі, наші власні національні вади”175.
Очевидно, що спрямування дискусій та досліджень з
проблематики українсько-польських відносин, яке передбачає
критичну саморефлексію та деконструкцію національних міфів і
стереотипів, має потенціал для нормалізації таких відносин та
подолання взаємних упереджень, на відміну від до сьогодні доволі
впливого в Галичині редукціоністського, селективного та імаментно
конфліктогенного через присутність ресентименту наративу
“національної” історії, який, зокрема, дозволяє без застережень
називати етнічну чистку польської меншини на Волині “другою
свідомість. Матеріали міжнарод. наук. конференції, Кам’янець-Подільський,
29–31 травня 1992 р. [б.м., б.д.]. С. 126.
173 Цит. за: Сисин Френк. З історії польсько-українських стереотипів.
Польсько-українські студії. Україна – Польща: Історична спадщина і суспільна
свідомість… С. 23.
174 Karpalska Łucja. Pluralism kulturowyj i etnichnyj a odrębność regionalna
Kresów południowo-wschodnich w łatach 1918–1939. Kraków: Nomos, 2006. S. 167.
175 Павлишин Андрій. Порозуміння на польсько-українському кордоні. Ї.
1998. № 12. С. 139.
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українсько-польською війною”176. Етнополітичні та етнорелігійні
реалії Галичини надто багатовимірні, багатошарові й більш
неоднозначні, ніж ті стереотипи, що їх ретранслюють етнічні та
релігійно-церковні підприємці по обидва боки.
На тлі поступового зниження рівня полонофобії серед населення Галичини через послідовну підтримку офіційною Варшавою
демократичного вибору розвитку країни українським суспільством, а також унаслідок зростання потоку української трудової
еміграції до економічно та політично успішнішої сусідньої країни,
місцеві греко– та римо-католики певною мірою залишаються
заручниками минулого: націоналістичного способу мислення та
некритичного поєднання релігійного з етнічним, яке лише
підсилює деструктивний потенціал кожного з цих двох явищ.
Під тиском змін у суспільних настроях жителів Галичини
поволі відбувється переоцінка українсько-польських відносин у
церковному греко-католицькому середовищі. Лідер грекокатолицьких традиціоналістів, якого керівництво УГКЦ безуспішно намагалося відлучити від Церкви і якого якнайменше
можна вважати за офіційного речника УГКЦ, Василь Ковпак у
2016 р. закликав віруючих працювати знизу над українськопольським примиренням: “Поляки, як ми всі переконалися
останнім часом – і в особистому спілкуванні, і на державному рівні
– виявляють нам свою велику дружню підтримку в наших
європейських прагненнях і в боротьбі з російським імперіалізмом
і шовінізмом. […] завжди на польсько-українських чварах
вигравала третя сторона. Саме українсько-польські конфлікти
довели до виникнення московської імперії. Не потрібно цього
повторювати!”177. Такі настанови на низовому рівні стосовно
українсько-польських відносин є новим явищем у середовищі
греко-католицького духовенства. Раніше чи пізніше наступним
кроком у цьому напрямі стане сформований суспільний запит на
Див.: В’ятрович В. М. За лаштунками “Волині–43”. Невідома польсько–
українська війна. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016; його ж, Друга польсько–
українська війна, 1942–1947. Київ: Києво-Могилянська Академія, 2011.
177 о. Ковпак Василь, СБССЙ. 1946-й рік: початок Великого Страсного
Тижня УГКЦ. Дзвін з Фатіми. 2016. № 3 (86). С. 19.
176
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подолання історичних нашарувань, взаємних стереотипів та
упереджень з метою нормалізації відносин між українцями грекокатоликами та (поляками) римо-католиками в Галичині.
У міжчасі УГКЦ та РКЦ в Україні за наполяганням Ватикану
започаткували низку спільних публічних заходів із демонстрації
солідарності та примирення двох католицьких церков у Галичині:
з початком 2000-х рр. у день 1 листопада глави двох церков почали
спільно відправляти жалобні богослужіння на цвінтарі “Орлят” та
біля поховань воїнів УГА; разом проводяться прощі до римокатолицьких санктуаріїв чи греко-католицьких святинь; єпископати обох церков деякий час оприлюднювали спільні заяви з тих чи
інших суспільно значущих питань. Розпорядженням папи
Бенедикта XVI від 2007 р. Синод єпископів УГКЦ та Конференція
єпископів РКЦ були зобов’язані двічі на рік проводити спільні
засідання (дві такі зустрічі відбулися ще у 1990-х рр., але потім
наступила задовга пауза).
Лише одного разу перманентна напруга у відносинах між
УГКЦ та РКЦ в Україні вубухнула назовні (не в Україні, а на
шпальтах польської періодики), коли глава Римо-католицької
церкви кардинал Мар’ян Яворський змушений був публічно
відповідати на закиди з боку глави УГКЦ. Зміст претензій
кардинала Любомира Гузара до РКЦ в Україні свідчив про
перебування УГКЦ (або ж самого кардинала) у полоні антипольських стереотипів, неподоланий комплекс віктимності та виправдання (раціоналізацію) ставлення частини греко-католиків до РКЦ
в Україні як історичного антагоніста178. Така критика збурила
римо-католицьких віруючих в Україні, для яких етнорелігійне
стереотипізування відходило дедалі в минуле, а для багатьох
новонавернених (не з-поміж етнічних поляків) було зовсім чужим
і неприйнятним. До того ж, греко-католицькі засоби масової
інформації надрукували критичні закиди кардинала Гузара на
Див.: Кочан Наталія. Етноконфесійні стереотипи сучасної УГКЦ: РКЦ як
“польська Церква” в Україні. Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН
України. 2006. № 29. С. 300–328.
178
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адресу РКЦ в Україні, але проігнорували відповідь на них
кардинала Яворського179.
Про збереження замовчуваної у публічних дискурсах напруги
у відносинах між УГКЦ та РКЦ в Галичині опосередковано,
виходячи з природи дипломатії, свідчать неодноразові ремарки з
вуст найвищих посадовців Ватикану, включно з папами. Папа Іван
Павло II в одній із проповідей під час візиту в Україну в червні
2001 р. закликав греко- і римо-католиків до примирення й подолання негативної спадщини минулого: “Християни як польського,
так і українського походження, які населяли ці землі, допускали
різних проявів невірності євангельським принципам. Настав час
звільнитись від болісного минулого”, “забути минуле, просити і
пропонувати прощення одні одним за нанесені і отримані
образи”180. Тоді ж на зустрічі з єпископатом УГКЦ і РКЦ в
Апостольській нунціатурі в Києві Іван Павло II порушив питання
нормалізації відносин між УГКЦ і РКЦ, закликавши католицьких
ієрархів виказувати “братній дух служіння”, плекати “атмосферу
любові, уважливості та шанобливого й братерського діалогу”,
“долаючи кожну спокусу поділу й суперечності”.181 У посланні з
нагоди 60-ї річниці Волинської трагедії (2003 р.) папа звертався до
римо- і греко-католиків в Україні та Польщі із закликом не залишатися рабами минулого, а “дійти згоди, примирення, яке дозволяє
дивитися на сучасне й майбутнє новими очима”182.
179 Див.: Кардинал Любомир Гузар: Слабкість потребує молитви (інтерв’ю
польському католицькому тижневику Tygodnik Powszechny. 2002. № 46 (17
листопада); передрук у: Вірую. 2002. 30 листопада. С. 3, 5; Митрополит
Львівський Кардинал Мар’ян Яворський, Голова Конференції єпископів
латинського обряду в Україні відповідає Главі УГКЦ Верховному Архієпископу
Львова для українців греко-католиків кардиналові Любомиру Гузару: Більше
світла. Tygodnik Powszechny. 2003. 5 січня; передрук у: Парафіяльна газета (Київ,
тижневик римо-католицьких парафій в України). 2003. 4 січня. С. 2–3.
180 Див.: Проповіді Святішого Отця Івана Павла II під час відправлення
літургій латинського (26.06.2001) і візантійського (27.06.2001) обрядів у Львові.
Парафіяльна газета. 2001. 1–8 липня. С. 16, 21.
181 Папа подякував єпископам за запрошення приїхати в Україну.
Парафіяльна газета. 2001. 1–8 липня. С. 10.
182 Цит. за: Етерович М., архієпископ. Святий Престол і Україна. С. 101.
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Перший нунцій Ватикану в Україні архієпископ Антоніо
Франко (1992–1999) на запитання про характер стосунків між
УГКЦ та РКЦ в Україні відповідав з обережністю, оперуючи
минулим і майбутнім часом й уникаючи теперішнього: “існували
труднощі в деяких місцях”, але “вони поступово зникнуть і
настане добра гармонія, яка повинна існувати між двома обрядами
Католицької Церкви”183. Його наступник у 2011–2015 рр. архієпископ Томас Ґалліксон на запитання про завдання, які ставив
перед ним папа Бенедикт XVI, призначаючи нунцієм в Україну,
фактично підтвердив проблемність відносин між УГКЦ та РКЦ:
“Його Святість просив мене лише про одне: працювати заради
миру між католиками візантійського та римського обрядів”184.
З боку ієрархів УГКЦ та РКЦ в Україні лунають суперечливі
заяви стосовно взаємовідносин між двома Церквами: поряд із
чисельними дипломатично виваженими та коректними мають
місце також і емоційно-провокаційні заяви. УГКЦ набагато
активніше, але не завжди успішно комунікує з Римо-католицькою
церквою в Польщі в площині українсько-польського примирення,
аніж із Римо-католицькою церквою в Україні. Такий підхід
керівництва створює вкрай хибне враження, що питання
примирення між народами і церквами перебуває у
зовнішньополітичній, міждержавній площині. Тоді як це питання
заторкає аж ніяк не меншою мірою відносини між українцями
греко-католиками та поляками-римо-католиками в Україні і,
насамперед, Галичині.
Польська сторона називає каменем спотикання у двосторонніх відносинах відмінності між країнами – й, зокрема, двома
Церквами: УГКЦ та РКЦ – у політиці пам’яті: “нинішнє ставлення
України до виконавців геноциду стосовно поляків у роки Другої
світової війни”185. Очевидно, має рацію львівський історик
Атноніо Франко: ми є сучасниками початку нової ери історії України. С. 2.
Заради миру між католиками. Католицький вісник (Київ). 2013. № 12
(16–23.06). С. 3.
185 Ferfecki Wiktor. PiS odpowiada Ukraińcom w sprawie Wołynia (20.06.2016).
URL: http://www.rp.pl/wolyn_listy#ap-1
183
184
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В. Расевич, коли пояснює скорочення у Польщі упродовж 2015 р.
симпатиків України з 36% до 27% серед іншого й некритичним
характером історичної політики Української держави186, яку став
проводити Український інститут національної пам’яті.
На відносини між УГКЦ та РКЦ в Україні продовжують
чинити вплив націоналістичні стереотипи. На цій проблемі
зосереджував увагу державний секретар Ватикану кардинал
П. Паролін під час візиту в Україну влітку 2015 р. Кардиналміністр закордонних справ Ватикану звернувся до майбутніх
душпастирів обох католицьких церков із закликом працювати на
їхнє примирення. На зустрічі з греко-католицькими семінаристами
кардинал закликав майбутніх священнослужителів уникати
“небезпечного хробака, яким є націоналізм”, і відрізняти його “від
щирої любові до батьківщини”. На зустрічі з римо-католицькими
семінаристами кардинал характеризував “крайній націоналізм” як
“плід комплексу неповноцінності, нездатного прийняти різнорідність
у тому, чим вона є як надзвичайне знаряддя розвитку. […] Особливо
раджу вам пропонувати і стимулювати повагу та співпрацю з синами
Української Греко-Католицької Церкви, які разом із вами становлять
частину Католицької Церкви”187.
Напруга і конфлікність у відносинах УГКЦ та РКЦ в Галичині
є складовою ширшої проблеми – історії українсько-польських
відносин на порубіжних землях. Мінімізація конфліктного
потенціалу етнорелігійного чинника в церковному католицькому
середовищі Галичини безпосередньо пов’язана з реалізацією
комплексного підходу до подолання українсько-польських стереотипів, осучаснення методологічного інструментарію політки пам’яті,
а також у цьому конкретному випадку – забезпечення на практиці
рівних умов функціонування та розвитку в регіоні двох історичних
186 Див.: Расевич Василь. Розплата за історію й істориків. Чи може
історичний наратив в Україні обмежуватися оуноцентричною лінією
(28.04.2016). URL: http://zaxid.net/news/showNews.do?rozplata_za_istoriyu_y_istorikiv&objectId=1390292
187 [Кардинал П’єтро Паролін]. Промова до греко-католицьких семінаристів (18
червня 2016 р.), Промова до семінаристів Римо-Католицької Церкви (19 червня 2016 р.).
Католицький вісник. 2016. № 1–2 (Спеціальний випуск). С. 20, 30.
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католицьких церков – УГКЦ та РКЦ – та контролю за
дотриманням ними норм чинного законодавства.
З огляду на значний потенціал УГКЦ у забезпеченні
безконфліктного перебігу в регіоні етнополітичних процесів
великого значення набуває не лише необхідність осучаснення її
політики пам’яті у стосунках з історичними опонентами (“московське православ’я”, “польский римо-католицизм”), але й
забезпечення внутрішньої стабільності цієї церкви, усталення її
ідентифікаційних маркерів, що зазнали суттєвих змін разом із
приходом до керівництва УГКЦ представників зарубіжної
Української католицької церкви. Запеклі дискусії щодо ідентичності УГКЦ раз-у-раз розхитують її підвалини, збурюють віруючих,
живлять внутрішню опозицію, спричиняють відхід від офіційної
Церкви незгідних (феномен “традиціоналістів”). У центрі
суперечок питання про те, чи УГКЦ є церквою православною чи
католицькою “східною” чи західною? Різні сегменти грекокатолицького середовища дають на це питання відмінні відповіді.
Амбівалентність ідентичності УГКЦ продукує внутрішню напругу
та конфлікти, яким не завжди можна запобігти дисциплінарнопримусовими методами (усунувши з посад, заборонивши
публікації, вилучивши з обігу твори опонентів). Відцентрові сили
у вигляді феномену “традиційної церкви” створили у грекокатолицькому середовищі ізольовану оазу. Всередині церкви
відчувається внутрішня напруга по лінії традиціоналістівконсерваторів (включно з правими націоналістичними політичними
силами) та, умовно кажучи, “лібералів” (до яких зараховують,
зокрема, осередок Українського католицького університету).
Керівництво УГКЦ не приділяє належної уваги небезпроблемним внутрішньоцерковним процесам у Галичині, маючи
за пріоритет репрезентацію церкви у столиці, створення нових
громад поза межами регіону в Україні та за кордоном. Ігнорування
внутрішніх суперечностей і напруги у греко-католицькому
середовищі Галичини, де знаходяться життєдайні корені
українського греко-католицизму як явища, може поглиблювати
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всередині церкви кризові явища, які, своєю чергою, негативно
позначатимуться на конструктивному потенціалі УГКЦ.
Підбиваючи підсумки, можна констатувати, що Галичину в
етнополітичному та етнорелігійному аспектах вирізняє від інших
регіонів високий рівень декларованої релігійності населення та
його етнорелігійної та етнополітичної мобілізації. Характер
державно-церковних відносин між основними гравцями церковнополітичного поля, що склалися в Галичині, дозволяє констатувати
завершення процесу формування в Україні, якщо вдаватися до
політологічного словника, релігійно-церковних підприємців,
акторів та антрепренерів, жорстку конкуренцію між ними за
доступ до політичного ресурсу у центрі, в регіонах і на місцях. А
високий рівень клерикалізації суспільно-політичного простору в
Галичині нерідко входить у колізію з нормами і конституційних
прав і свобод, і державними законодавчими актами.
Попри етнічну та релігійну неоднорідність регіону, етнічні та
релігійні меншини представлені там мінімально, порівняно з
іншими регіонами України. Процес формування в регіоні
етнорелігійних та етнополітичних ідентичностей триває. Римокатолицька церква в Галичині, історично пов’язана з польським
населенням краю, зазнала впливу відчутної асиміляції української
полонії й дедалі глибше поринає в український контекст. Українська православна церква (в юрисдикції Московського патріархату)
в умовах розв’язаної Російською Федерацією війни проти України
та створення у січні 2019 р. автокефальної Православної церкви
України постала перед викликом майже суцільного зникнення.
Натомість у Галичині поважним чинником суспільно-політичних
процесів має усі шанси стати визнана Вселенським партіархатом
Православна церква України.
Нові реалії у вигляді спільноти кримських татар, носіїв
мусульманської культури та релігії, біженців з АР Крим від
переслідувань російським окупаційним режимом стрімко увійшли
у, здавалося б, вже усталений після релігійно-церковних баталій
1990-х рр. суспільно-політичний простір Галичини.
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Специфіка Галицького регіону становить виклик і державноцерковному, і етнополітичному менеджменту в країні, стратегічним
завданням яких залишається гомогенізація суспільно-політичного
простору України на ліберально-демократичних політичних
засадах з метою формування і зміцнення української
громадянської нації, з’єднаної спільними базовими цінностями та
візією
майбутнього,
орієнтованого
на
трансформацію
українського суспільства у відкрите та інклюзивне.
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ПІСЛЯМОВА
Важливим чинником регіональних етнополітичних процесів,
формування специфіки їх соціокультурного компонента є етнічні
та релігійні фактори. Закономірність та очевидність їх впливу на
сферу етнополітики особливо характерна для територій зі
складними історичними обставинами, строкатістю етноконфесійної структури, значним культурним конгломератом, а отже, і
відмінними духовними уподобаннями різних груп населення.
Саме таким регіоном на теренах України є Галичина. Перебування
краю упродовж століть на межі між католицько-протестантським
і православним світами, на порубіжжі мусульманської і
християнської цивілізацій, у складі різних державних утворень
справляло значні впливи на формування та специфіку його
етноконфесійного комплексу.
Аналіз процесів, пов’язаних з його функціонуванням як
складової етнополітичної історії Галичини упродовж другої
половини 1940-х – 1980-х рр., засвідчує, що загалом вони віддзеркалювали і корелювалися з тими домінуючими тенденціями,
які були характерними для політики партії і радянської держави
щодо релігії, церкви і віруючих в СРСР взагалі і УРСР зокрема.
Водночас ця політика, яка у межах досліджуваного періоду
містила у своєму розвитку три головні фази, мала виразні
специфічні ознаки, існування яких дає підстави стверджувати про
реалізацію її особливої “галицької моделі”.
Перша фаза, що бере свій початок з повоєнних років, містила
формулювання нових, порівняно з 1920–1930 рр., ідеологічних
постулатів радянської релігійної політики. За умов високого рівня
релігійних запитів населення сталінський режим вимушено обрав
її “лібералізований” курс. Інтернаціоналістський пафос “світової
пролетарської революції з його класовою демократією”, безжалісним ставленням до релігії як “знаряддя експлуататорських класів”
та церкви, як одного з принципових структурних елементів
зруйнованого суспільно-політичного й ідейного простору,
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остаточно заступався великодержавним російським шовінізмом. У
такому конструкті російський народ фактично визнавався
імперієстворюючим, “головним народом”, а його Церкві надавався
особливий статус.
Певне послаблення тиску на найбільші релігійні спільноти
країни супроводжувалося фаворитизацією Руської православної
церкви, реставрацією її патріаршого центру й управлінських
структур, відтворенням, незмірно більш низького, порівняно з
дореволюційним часом, рівня елементарного парафіяльного
життя. РПЦ стала частиною неоімперської радянської конструкції,
яка демонструвала і за змістом, і за стилістикою тяглість від старої
російської імперської традиції. Конкуренти РПЦ на релігійній
сцені зазнавали дискримінації, маючи розчинитися в ній або
підлягаючи цілковитому знищенню.
Водночас, тотальний контроль над церквою охопив усі її
рівні. Пом’якшення у ставленні до РПЦ як інституції та її керівництва поєднувалося зі системними порушеннями прав віруючих
і православних парафій, закриттям храмів місцевими органами
влади.
Ця сама фаза позначена масовими репресіями стосовно низки
релігійних організацій та їхніх членів, депортаціями цілих
категорій віруючих (греко-католики, Свідки Єгови, істинноправославні християни, ряд п’ятидесятницьких течій, адвентистиреформісти та ін.).
“Упорядкування” церковних справ на радянський кшталт в
Галичині наштовхувалося на низку проблем, головними з яких
були традиційно високий рівень релігійності місцевого населення
та значне розмаїття конфесійного простору регіону з численними
і добре організованими комплексами греко-католицької і римокатолицької спільнот, протестантських утворень та інших
етноконфесійних згромаджень. Релігія виступала вагомим чинником етнічної консолідації, своєрідним інтегратором суспільнокультурного і національного життя, а через свої розгалужені
організації і духовенство виконувала важливу місію соціального
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служіння. Саме ці обставини об’єктивно ускладнювали функціонування механізмів реалізації радянської конфесійної політики,
зорієнтованої на викорінення інституційованої релігійності та
квазіатеїстичної індоктринації населення Галичини.
Складовою загального плану дій з радянізації західноукраїнських земель, комуністичної експансії в країни Східної та Центральної Європи, наступу на католицизм не лише в СРСР, але й в
європейських країнах, що опинилися у сфері впливу Радянського
Союзу, стало поборювання радянського владою УГКЦ.
Зорганізований режимом “за участі” стероризованих та
позбавлених права голосу греко-католицьких священиків
Львівський псевдособор 1946 р. мав засвідчити факт “самоліквідації” УГКЦ, “добровільний перехід” греко-католиків у лоно
руського православ’я та “повернення” їх до прабатьківської віри.
Подібний міф активно нав’язувався радянськими ідеологічними
службами впродовж тривалого часу. Навпаки, численні свідчення
переконують, що акція розгрому УГКЦ була ініційована
сталінським керівництвом і безжалісно доводилася до завершення
в період наступних десятиріч. Терор щодо невозз’єднаного
духовенства,
масові
депортації
вірних,
форсоване
оправославлення краю – такий далеко не повний перелік методів,
за допомогою яких вона проводилась у життя.
Нищення греко-католицьких церковних структур призвело до
формування принципово відмінної конфігурації конфесійного
ландшафту як на теренах Галичини, так і всієї України. Маючи
доволі незначну кількість громад і духовенства в краї напередодні
ліквідації унії, на 1949 р. РПЦ вже займала панівні позиції в
регіональній поліконфесійній релігійно-церковній мережі.
Шляхом примусового навернення греко-католицького священства
й віруючих на православ’я, РПЦ лише за чотири роки в десять
разів збільшила кількість своїх церков у регіоні та більш ніж
вп’ятеро розширила склад духовенства. Вимушена поява в складі
РПЦ величезного українсько-католицького анклаву спричинила
поширення його українізуючого впливу на весь Український
екзархат і навіть посилення автономістських настроїв.
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У перше повоєнне десятиліття римо-католицькі громади та
їхні служителі в Україні, ставши заручниками загострення
стосунків між Ватиканом і СРСР, вповні відчули на собі прес
антикатолицьких акцій. Під час їхнього здійснення застосовувалися найрізноманітніші методи: скорочення церковної мережі, у
першу чергу за рахунок розпуску так званих “згасаючих” парафій;
заборона ксьондзам, що “настроєні міцно триматися за Ватикан”,
відвідування релігійних громад, які не мали служителів культу;
усунення їх від обслуговування одних громад і переведення на
інші або ж взагалі зняття з реєстрації та позбавлення права
священнослужіння. У виняткових випадках непокори влада не
утримувалась і від відверто репресивних заходів: примусова
депортація до Польщі, арешти та ув’язнення священнослужителів
стали звичним явищем тогочасної дійсності
Певне потепління державно-церковних взаємин перших повоєнних років не стосувалося юдейського культу. Як засвідчують
архівні документи, заходи, пов’язані з реєстрацією та офіційним
державним визнанням юдейських об’єднань, у перші повоєнні
роки супроводжувалися особливою пильністю щодо “витриманості” політичної лінії в релігійному питанні. Заручниками цілого
ряду умовностей, що максимально обмежували можливості
державної реєстрації, стали десятки юдейських громад України,
позбавлених права на своє повноцінне існування.
У планах заходів органів державної влади з контролю за
діяльністю релігійних культів чільне місце займала й боротьба з
“націоналістичними проявами” в громадах юдейського віровизнання. Проголошення наступу на “безрідних космополітів”, що
набрав в Україні особливого розмаху і мав неприховану антисемітську спрямованість, призвів не лише до закриття щойно
відроджених єврейських культурно-освітніх закладів, але й
унеможливлював подальше існування синагог як центрів
національно-культурного та релігійного життя. Особливих обертів
курс на упослідження юдейського культу набирає з 1948 р., з
утворенням Держави Ізраїль та посиленням еміграційних настроїв
серед єврейського населення.
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На зміну конфігурації релігійного простору Галичини, як і
України в цілому, значні впливи мала і політика режиму на
поступове викорінення протестантської традиції. Пізньопротестантські спільноти, зважаючи на особливу специфіку
архітектоніки свого формування і поширення, притаманні їм
характеристики, багатоманітність спектра напрямів і течій,
поставали надто складним об’єктом політики радянського
режиму. Тактична лінія у ставленні до них не мала єдиних підходів
і спрямовувалася як на цілковиту ліквідацію окремих релігійних
напрямів (насамперед, Свідки Єгови та адвентизм), так і
централізацію управління (об’єднання євангельських християн з
баптистами) та асиміляцію п’ятидесятництва у новоствореному
Союзі євангельських християн і баптистів.
Отже, наслідком партійно-радянської політики періоду
“сталінського релігійного НЕПу” стали значні деформації релігійного комплексу Галичини: значне звуження поліконфесійного
спектра й інституційної мережі; порушення з роками усталених
міжконфесійних взаємин та внутрішньоцерковних зв’язків; істотне
підваження сформованої у річищі УГКЦ і УАПЦ української
національної духовно-культурної традиції; блокування контактів і
взаємовпливів зі світовим і європейським християнством.
Зрештою, такою політикою, яка реалізовувалася всупереч
інтересам віруючих, зі застосуванням жорстких адміністративних
і репресивних методів, було закладено небезпечний для режиму
потенціал православно–греко-католицького конфлікту, розколів у
пізньопротестанському русі та духовного опору і релігійного
підпілля. З ними владі довелося “мати справу” упродовж усього
радянського періоду.
Друга фаза розгорнулася після смерті Й. Сталіна. Зміст цієї
політичної зміни пов’язаний із прагненням “ідеологічних
яструбів” у партійно-державному керівництві привести ідеологічну складову системи індоктринації населення у цілковиту
відповідність з ортодоксальними ленінськими положеннями,
принципово посиливши її “науково-атеїстичний” сегмент.
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Остаточно обраний з кінця 1950-х рр. новий курс спирався на
псевдонаукові уявлення щодо природи і соціальних функцій
релігії, а також ролі релігії у процесі побудови безкласового
суспільства. Такі уявлення, які суперечили навіть підвалинам
марксистської теорії в цій сфері, виходили з того, що радянська
система суспільно-економічних відносин, яка визначалася як
соціалістична, сприяла відчуженню людини від релігії, а отже,
підривала її соціальне коріння. Релігія існувала лише завдяки
діяльності її агентів та релігійно-інституційної інфраструктури.
Отже, ізоляція і блокування впливу цих агентів та ліквідація
інституційної складової релігійного комплексу вели до
цілковитого подолання власне релігії.
Ці засади стали відправними у здійсненні жорсткої широкомасштабної антирелігійної кампанії з викорінення видимих виявів
релігійності (закриття діючих храмів і молитовних будинків,
зняття з реєстрації й відмова в реєстрації релігійних об’єднань та
священнослужителів, припинення діяльності більшості монастирських комплексів та духовних навчальних закладів), брутального
примушування релігійних організацій та їх керівництва до
радикального обмеження своєї активності, грубого порушення
прав віруючих і релігійних свобод. Здійснювався антирелігійний
наступ під гаслами утвердження науково-атеїстичного світогляду
та контролю за дотриманням законодавства про культи.
Характерною рисою кінця 1950-х – першої половини 1960-х рр.
стало масове закриття церков і молитовних будинків та зняття з
реєстрації православних громад. За шість років (1959–1964 рр.)
мережа православних об’єднань у республіці скоротилася на 3899
одиниць, що становила 46% від їхньої кількості на 1 січня 1959 р.
При цьому варто зауважити, що коли у 1959–1960 рр.
найбільше громад припинило свою офіційну діяльність у
Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Одеській
та Черкаській областях, то у 1961–1963 рр. вістря кампанії
спрямовувалося проти релігійних громад Західного регіону, де
лише в трьох галицьких областях на 1 січня 1959 р. налічувалося
2703 православні об’єднання (32% їх загальноукраїнської мережі).

398 Післямова

Усього ж за період 1959–1964 рр. кількість громад РПЦ в ІваноФранківській, Львівській і Тернопільській областях, де зосереджувався основний православний анклав України, скоротилася на
1116 одиниць (41,3%), що становило майже третину від усіх
знятих з реєстрації за той час у республіці. Така тенденція була не
випадковою. Головного удару атеїстичний режим завдавав саме
там, де найбільш повно й виразно зберігало свої національні
ознаки українське православ’я, а віруючі греко-католики дедалі
активніше піднімали голос протесту проти позбавлення їх
віросповідних прав. Водночас, саме остання обставина утримувала
режим від значно масштабнішого нищення православного комплексу
в краї, який і надалі мав поглинати греко-католицьку спільноту.
На масове закриття церков і молитовних будинків, адміністративне втручання у внутрішні справи церкви, дискримінацію й
переслідування віруючі та духовенство відповідали зливою скарг,
заяв на адресу партійних і урядових інстанцій, центральних
установ, редакцій газет і журналів. Лише за 1962 р. уповноваженому Ради у справах РПЦ в Україні надійшло 357 скарг з
вимогою відновлення на обліку знятих з реєстрації релігійних
громад і священиків, повернення раніше вилучених з користування
культових споруд та ін. Упродовж 1963 р. та першого півріччя 1964
р. від віруючих Тернопільської та Львівської областей було
отримано, відповідно, 106 та 69 відповідних заяв.
Не спричинився адміністративний тиск і до зниження
релігійної обрядовості. Дані офіційної статистики свідчать, що в
роки найвищого піднесення антицерковної акції (1961–1962 рр.)
обрядова активність віруючих зросла. Якщо 1961 р. питома вага
охрещених від загальної кількості новонароджених в Україні
становила 41%, то 1962 р. – 41,2%. При цьому, рівень обрядової
активності віруючих Галичини був на порядок вищим від її
загальноукраїнських показників. Івано-Франківська, Львівська і
Тернопільська області, разом з Волинською, Закарпатською,
Рівненською та Чернівецькою, традиційно входили в групу тих
регіонів, де релігійна обрядовість за православною традицією була
значно поширенішою, ніж в інших областях України. До того ж,
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слід враховувати і той беззаперечний факт, що значна частина
обрядів у краї здійснювалася підпільно діючим греко-католицьким
духовенством і, зрозуміло, не враховувалася в офіційній статистиці.
Безпосереднім результатом антирелігійної політики стало і те,
що з метою збереження впливу на віруючих, підтримки їхніх
релігійних уподобань церква змушена була пристосовуватися до
реальної дійсності, змінюючи тактику й форми своєї діяльності.
Запровадження нової практики заочного відправлення релігійних
обрядів, завуальований зміст проповідей пізніше будуть названі
радянськими релігієзнавцями своєрідною “модернізацією”
церковного життя, яке значно важче піддавалося державному
контролю.
Очевидними були й поширення підпільних форм існування
церкви, активізація сектантських організацій та наростання опозиційних настроїв, що стали відповіддю віруючих на спрямованість
і зміст релігійної політики держави.
Повернення з таборів у середині 1950-х рр. частини ув’язненого духовенства, рішення Другого Ватиканського собору,
звільнення митрополита Й. Сліпого та підтримка міжнародної
громадськості як і послаблення позицій православ’я в Західному
регіоні України, зумовлене широкомасштабною антирелігійною
кампанією кінця 1950-х – першої половини 1960-х рр., активізували дії греко-католиків щодо подальшої інституційної розбудови
катакомбної церкви та легалізації її діяльності. Створення
ініціативних груп за відновлення УГКЦ і захист прав віруючих,
захоплення ними недіючих культових приміщень стали новою
формою вияву духовної опозиції існуючому режиму.
Політичні репресії проти віруючих греко-католиків, що не
припинялися упродовж тривалого періоду нелегальної діяльності,
не лише не змусили їх зректися своїх переконань, а навпаки,
посилили послідовну й самовіддану боротьбу за поновлення права
на свободу віросповідання. Попри всі згадані труднощі, УГКЦ уже
вкотре в своїй драматичній історії виявила нечувану
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життєздатність та внутрішній потенціал до відродження. Незаперечним є той факт, що переслідувана, поставлена поза законом
та загнана у підпілля церква зберегла не лише організаційну
структуру, канонічні засади своєї діяльності, але й національнорелігійну зорієнтованість та самобутність.
Пріоритетним об’єктом державної політики, без будь-яких
застережень спрямованої на нищення релігійно-церковних інституцій, залишалися римо-католицькі згромадження. Антикатолицька
спрямованість релігійної політики режиму підси-лювалася
напруженими відносинами Москви і Ватикану, які мали відверто
конфронтаційний характер. Певна нормалізація їх у 196 –1963 рр.
істотно не вплинула на зміну в ставленні влади до римокатолицьких парафій. В арсеналі засобів нищення культу широко
застосовувалися потужний адміністративний тиск, поєднаний з
терором, густо насичені дезінформацією пропагандистські
кампанії, які призводили, зрештою, до звуження мережі релігійних
громад, скорочення інституту духовенства, жорсткої регламентації
внутрішньоцерковного життя, руйнації його етнонаціональних
основ.
Специфічність архітектоніки, в якій історично відбувалось
укорінення протестантської традиції в Україні, зумовлювала
виняткову складність партійно-радянської політики щодо пізньопротестантських спільнот, яка в означений період зреалізовувалася за трьома головними лініями. Перша з них спрямовувалася
на цілковиту ліквідацію окремих релігійних напрямів, найбільш
численними з-поміж яких були адвентисти та Свідки Єгови. Друга
– це політика продовження централізації управління
протестантськими спільнотами, яка мала на меті об’єднання
євангельських християн з баптистами та асиміляцію п’ятидесятництва в новоствореному Союзі. І третя – це придушення будьяких виявів дисидентства на релігійному ґрунті і боротьба з
прихильниками Ради Церков євангельських християн-баптистів.
Усі ці три лінії існували на тлі змінюваної загальнополітичної
ситуації в країні, а також серйозних трансформацій партійнодержавної церковної політики: від сталінського “релігійного
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НЕПу” до хрущовської антирелігійної кампанії і “лібералізованого” формату цієї політики за часів Л. Брежнєва.
Початок третьої фази, яка розпочалася майже одразу після
усунення від влади М. Хрущова (вже 27 січня 1965 р. Президія
Верховної Ради СРСР ухвалила постанову “Про деякі факти порушення соціалістичної законності стосовно віруючих”, яка, однак,
не підлягала оприлюдненню), позначився певним переглядом
найбільш одіозних і репресивних підходів попереднього періоду,
хоча загальна спрямованість релігійної політики залишилася
незмінною. Не відмовляючись від атеїстичної роботи, партійні
органи намагалися надати їй наукового змісту. У цей час з’явилися
деякі соціологічні праці, де імпліцитно був присутній більш-менш
адекватний аналіз процесів, що відбувалися в релігійному
середовищі.
Державний контроль за діяльністю релігійних інституцій
залишався тотальним і досить жорстким. Серйозні ресурси
задіювалися для проникнення у громади, які діяли неофіційно або
підпільно; практика “розкладу релігійного підпілля”, яке з роками
лише зростало, залишалася важливим напрямом діяльності органів
держбезпеки. Зберігалася безроздільно домінуючою репресивна
лінія щодо віруючих низки течій і деномінацій (греко-католиків,
прихильників Ради Церков ЄХБ, п’ятидесятників, Свідків Єгови).
Адміністративний вплив та репресивно-каральні заходи з
припинення діяльності “сектантських екстремістів” використовувалися як основний метод подолання еміграційних настроїв
серед віруючих.
“Українська редакція” радянської церковної політики була
спрямована на беззастережне розділення релігійних і національних аспірацій, унеможливлення будь-якої інституціалізації
національно-релігійних рухів та використання централізованих
релігійних інституцій для розчинення в них української складової.
В самій Україні баланс сил у проведенні церковної політики був
помітно зміщений на користь ідеологічного апарату ЦК Компартії
України. Традиція значно непримиреннішого ставлення до
національних і релігійних рухів, вільнодумства серед інтелігенції,
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аніж того вимагали з центру, і далі переважала в практичній
діяльності політичного керівництва республіки. Його очільники
неодноразово висловлювали занепокоєння непропорційно
великою питомою вагою релігійних згромаджень в Україні і
рішучий намір змінити такий стан речей.
Традиційне зволікання з запитами віруючих, відверте ігнорування режимом їхніх віросповідних прав об’єднувало релігійне
підпілля і робило його з роками все більш потужним. Саме в
Галичині найбільш активно відбувався процес формування
спротиву радянській церковно-національній політиці. Вагомим
чинником, що суттєво посилював галицький потенціал опору,
залишався греко-католицький. Діяв у краї і досить потужний
анклав протестантського підпілля. Особливою формою опору, що
виявився цілком несподіваним для влади, став п’ятидесятницький
рух за еміграцію “в будь-яку країну”.
У міру поступу горбачовських реформ і розширення
гласності, на тлі дедалі гострішої критики сталінізму та брежнєвських реформ з їх епохою “застою”, з огляду на проголошену
політику “демократизації всіх сторін життя радянського суспільства”, визнання нецивілізованості тогочасної моделі державноцерковних відносин було неминуче. Найбільш виразними
напрямами боротьби навколо релігійного питання у цей час в
Україні стали межі лібералізації законодавства, яке мало регулювати відносини держави й релігійних інституцій, легалізація
Української греко-католицької церкви (УГКЦ), позначене
драматичними колізіями відродження Української автокефальної
православної церкви (УАПЦ).
Православно-католицький конфлікт, який став вагомим
дестабілізуючим чинником релігійно-суспільних відносин в
Україні на зламі 1980–1990-х рр., мав свою задавнену історію,
періоди загострень і послаблень. У черговий раз він був
актуалізований збігом у часі українського православного
відродження з відродженням УГКЦ.
Довгоочікуваний акт визнання державою УГКЦ спричинив
лавиноподібний процес масового переходу віруючих Галичини від
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православних до греко-католицьких громад, подачу ними заяв
щодо реєстрації відновлених парафій. Вихід з підпілля грекокатоликів, перехід до УГКЦ більшості галицьких православних
парафій, як і радикалізація тут національного руху, стали серйозним
викликом для тієї частини населення регіону, для якої православна
ідентичність була не менш важливою, ніж ідентичність
етнонаціональна. Адекватною відповіддю православних Галичини
на подібний виклик стало відтворення Української автокефальної
православної церкви (УАПЦ), що презентувала себе як справді
українська церква, незалежна від закордонних центрів, насамперед
Москви і Риму.
Православно–греко-католицький конфлікт за храми, майно та
віруючих був позначений болісністю, а подекуди й агресивністю з
боку православних, певним тріумфалізмом та прагненням реваншу з боку греко-католиків, активізацією пошуків з обох сторін
легітимації своєї позиції в історії, поглибленням відмінностей у
православному й греко-католицькому її прочитанні. Цей конфлікт,
за відсутності вдалих спроб його врегулювання, набув чималих
темпів власної інерції, ставши константою як релігійного, так і
суспільно-політичного життя України.
Отже,
конфігурацію
релігійно-суспільних
відносин
напередодні розпаду СРСР й унезалежнення України значною мірою
сформували проблеми, закладені партійно-радянською релігійною
політикою. Істотне скорочення інституційної мережі і сакральних
об’єктів, позбавлення права на легальне існування ряду конфесій і
деномінацій, дискримінація віруючих громадян, репресії проти
їхніх духовних лідерів, консолідація неконтрольованого владою
релігійного підпілля, крайні форми несприйняття світу з боку
певних категорій віруючих, анемічність структур традиційних для
України церков та їхня низька конкурентоспроможність перед
тиском закордонних місіонерських інституцій та новітніх
релігійних рухів, зрештою, закладені підвалини міжправославного
і православно–греко-католицького конфліктів, тощо – всі ці та
інші проблеми релігійного життя України кінця 1980-х – початку
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1990-х рр. набагато серйозніше, ніж тоді вважалося, закорінені у
релігійній політиці радянського режиму.
Оцінюючи ж релігійно-суспільні зміни в період між початком
“перебудови” і здобуттям Україною незалежності, варто визнати
той незаперечний факт, що головним їх змістом і найочевиднішим
досягненням стало утвердження досить широких релігійних
свобод і кардинальна лібералізація державної політики щодо
релігії, церкви та віруючих.
Галичина в сучасній незалежній Україні залишається регіоном
з найвищим у країні рівнем декларованої релігійності населення та
довіри населення до інституту церкви, що корелюється з поширеними в регіоні традиціоналістськими цінностями аграрних
суспільств. Для Галичини залишається притаманним високий
рівнень
клерикалізації
суспільно-політичного
простору.
Синергетика релігійного та етнічного живить це явище і уможливлює безпрецедентний у масштабах країни вплив церкви на
суспільно-політичні процеси в регіоні. Домінуюча й фаворитизована з боку місцевої влади УГКЦ виступає повноцінним
суб’єктом суспільно-політичних та соціальних процесів у регіоні,
маючи широкий спектр прямих і опосередкованих важелів впливу
на органи місцевого самоврядування усіх рівнів. На прикладі
Галичини унаочнюється новопосталий у незалежній Україні
політичний клас церковних підприємців, акторів та антрепренерів,
що змагаються за доступ до політичного ресурсу як у центрі, так і
в регіонах та на місцях.
Масова присутність УГКЦ у загальноосвітніх школах
Галичини, що включає на постійній основі здійснення релігійних
практик, входить у суперечність із конституційною нормою про
відокремлення школи від церкви. Внесення 15 липня 2015 р. змін
до законів України щодо можливості заснування релігійними
організаціями
навчальних
закладів
надало можливість
юридичного впорядкування практики, яка порушує принцип
світськості освіти, а також права невіруючих громадян, членів
інших християнських церков та нехристиянських релігійних
організацій.
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Актуальним для Галичини залишається питання подолання
регіональних стереотипів, включно з вибірковою й подеколи
маніпулятивною політикою пам’яті від регіональних еліт, зокрема,
стосовно українсько-польських відносин, відносин між місцевими
греко- і римо-католиками. Це особливо актуально для церковного
середовища, яке за ступенем консервування негативних стереотипів помітно вирізняється від місцевого суспільного загалу, що
живе поточним моментом – тут і тепер, а у сусідній Польщі вбачає,
насамперед, передбачуваного сусіда, який успішно інтегрується у
співтовариство демократичних країн, політичного союзника,
лобіста українських інтересів у міжнародній політиці. Питання,
що залишаються невирішеними в українсько-польських
відносинах, використовуються Російською Федерацією у її
неконвенційній війні проти суверенізації України.
Виклик суспільно-політичній стабільності в регіоні становила
присутність у регіоні УПЦ (в юрисдикції Московського патріархату),
яка користувалася мінімальною підтримкою з боку місцевих
жителів, але отримувала потужну підтримку не стільки навіть від
її адміністративного центру в Києві, скільки від Російської
Федерації в рамках війни проти України. Складовою такої війни є
і популярний у проросійських колах УПЦ проект “русского мира”,
і концепт “єдності східнослов’янських народів” з його теорією
“спільної колиски”, і заперечення права українського народу
ідентифікувати себе українцями, а не росіянами/малоросами.
Якщо на переважній частині території Галичини громади
УПЦ нарікають на утиски з боку місцевої влади (у частині
невиділення земельних ділянок під забудову), то на півночі
Тернопільщини епіцентром суспільної напруги залишається
Почаївська лавра, що живе мобілізаційною свідомістю “форпосту
православ’я” в облозі “ворогів“, включно зі згадуваною ідеологемою
“русского мира”, демонізацією Заходу і дискредитацією засадничих
цінностей західноєвропейської цивілізації. Тема захисту “від
переслідувань” православних у Галичині з боку чи то українських
націоналістів, чи то Української держави становить лейтмотив
антиукраїнської пропагандистської кампанії, оркестрованої
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залежним від російської держави Московським патріархатом на
міжнародному рівні, а всередині України – використовується з
метою дестабілізації суспільно-політичного життя як у Галичині
(з меншим успіхом), так і в цілому в країні (з більшим успіхом на
Сході та Півдні).
Міноритарні етнорелігійні спільноти формулюють власні
питання до етнополітичного порядку денного в Галичині.
У випадку практично зниклих юдейських спільнот залишається
актуальним завдання з відновлення та збереження історичної
пам’яті про винищену у лихоліттях XX ст. юдейську Галичину.
Для римо-католицьких спільнот упродовж усіх років незалежності
зберігає актуальність питання повернення/реституції належної їм
власності, яка була чи то конфіскована свого часу радянською
владою, чи то перебрана за підтримки місцевої влади іншими
церквами вже у незалежній Україні. Для громад УПЦ актуальним
залишається дотримання органами самоврядування в Галичині
принципу верховенства закону у задоволенні їхніх релігійних
потреб. Прибулі до Галичини після окупації Криму Росією
мусульмани – кримські татари – привнесли зміни у релігійнокультурну, етнополітичну палітру регіону. Зміни тим помітніші,
що переважна більшість переселенців з Криму оселилася у містах,
де започаткувала не лише такий типовий вид етнічного бізнесу, як
організація місць громадського харчування, але й порушила перед
місцевими органами влади питання щодо організації мусульманських кладовищ та будівництва мечетей.
Разом узяті задавнені та новопосталі питання етнополітичного та етнорелігійного розвитку в Галичині мають стати об’єктом
комплексної державної політики з чітко визначеними
стратегічними пріоритетами та тактичними завданнями.
Високий рівень взаємопереплетіння релігії та політики,
залежності політичного класу Галичини від домінуючої в регіоні
УГКЦ, клерикалізації регіонального суспільно-політичного
простору становить виклик для центральної влади в аспекті її
спроможності забезпечити як верховенство права у діяльності
органів влади усіх рівнів в регіоні, так і верховенство
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національного законодавства над обласними, місцевими
рішеннями.
Державний етнополітичний та етнорелігійний менеджмент
має бути спрямований не лише на забезпечення суспільнополітичної стабільності в регіоні. Він має створювати, насамперед,
умови для поступальної консолідації української нації на
громадянській основі, що включає й деетнізацію державо- та
націєтворчих дискурсів, переведення релігійного чинника у
приватну сферу, забезпечення верховенства права та національних
інтересів над регіональними, реалізацію конституційного
принципу відокремлення держави і церкви. Така політика
передбачає комплекс заходів з подальшого інтегрування Галичини
до суспільно-політичного простору країни та унітарної за своїм
характером Української держави, трансформації сьогоднішніх
регіональних етнорелігійних та етнополітичних викликів у
переваги формування спільної української громадянської
ідентичності.
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