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До революції 1917 р. Римо-католицька церква на всіх підросійських тере-
нах мала добре організовану, прилаштовану до імперського адміністративного
устрою структурну мережу. За винятком Королівства Польського, її ієрархія
об’єднувала п’ять єпархій: Могилівську архідієцезію, Луцько-Житомирську,
Тираспільську, Віленську і Жмудську дієцезії. Ці єпархії суттєво відрізнялися
одна від одної, як розмірами території, так і числом віруючих.
На українських землях, поділених між кількома губерніями, не існувало

єдиного католицького центру. Лівобережжя (Чернігівщина, Полтавщина,
Харківщина) входило до складу територіально найбільшої у світі Могилівсь-
кої архідієцезії, що простягалася від Балтики до Сахаліну і від Білого моря
до Китаю. Архієпископат був у Петербурзі. Парафії Лівобережної України
були нечисленними і назагал нараховували не більше 20 тис. віруючих та
всього 11 душпастирів.
Майже всю Правобережну Україну (Київську, Волинську, Подільську гу-

бернії) охоплювала Луцько-Житомирська дієцезія. Число католиків у ній ста-
новило понад 760 тис. осіб, ксьондзів — 309 1. Резиденція єпископа містилася
у Житомирі. З 1916 р. цю духовну посаду обіймав єпископ І.Дуб-Дубовський.
На південь України, Крим і Донбас, поширювалася юрисдикція Тирас-

пільської дієцезії, що обіймала також парафії Поволжя і Кавказу. Осідок Ти-
распільського єпископа містився у Саратові. З 1904 р. на чолі цієї дієцезії
перебував єпископ Й.-А.Кесслер. До південноукраїнських парафій належало
близько 200 тис. віруючих, переважна більшість яких, так само як і місцево-
го духовенства (близько 100 патерів), була етнічними німцями.
Римо-католицькими єпархіями управляли єпископи-ординарії, які призна-

чалися Папою Римським при обов’язковому погодженні їхніх кандидатур із
царем. Глави дієцезій мали заступників — вікарних єпископів, котрі, крім виз-
наченого кола обов’язків, мали керувати церковними справами у разі тимчасо-
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вої відсутності ординаріїв. При єпископові функціонувала курія — канцеля-
рія, апарат якої (три особи) вирішував справи, що стосувалися духовного жит-
тя римо-католицьких громад. У кожній дієцезії діяла також кафедральна капі-
тула — дорадчий колегіальний орган при єпископові, що складався з дев’яти
найвпливовіших священиків (прелатів і каноніків).
Адміністративно-церковні справи залагоджувалися ще одним органом уп-

равління при єпископові — консисторією. Через канцелярію консисторії
підтримувався офіційний зв’язок єпископату зі світською владою. Її штати
складалися з цивільних осіб — державних чиновників, які утримувалися за
рахунок казни, але загальне керівництво цією інституцією покладалося на
вікарного єпископа.
Управління парафіями здійснювалося або через деканати — групи па-

рафій на чолі зі старшими священиками — деканами, або безпосередньо єпис-
копом. Вибір структури управління парафіями залежав від показників густо-
ти католицької людності. Так, на Правобережжі та півдні України, де в кожній
губернії функціонувало близько 100 костьолів, діяла система управління па-
рафіями за посередництвом деканатів. Зокрема, на Поділлі нараховувалося
97 парафіяльних костьолів, що були підпорядковані десятьом деканатам. Те-
риторіально межі цих деканатів збігалися з адміністративним поділом на по-
віти, і лише 2 деканати на сході губернії охоплювали по 2 повіти кожний 2.
На Лівобережжі, де католицькі громади були лише у найбільших містах

(Харків, Чернігів, Полтава, Суми, Ніжин, Кременчук) та у кількох містечках
(Ромни, Лозова, Борзна, Городня), парафії безпосередньо підпорядковували-
ся Могилівському архієпископові.
Декани і настоятелі костьолів призначалися єпископами з обов’язковим

погодженням із світською владою. Зазвичай у римо-католицьких парафіях
працювало по одному священику, хоча траплялися винятки — у разі наяв-
ності багатолюдної католицької громади йому надавався один або кілька
помічників — вікаріїв. Приміром, у Києві, де при кафедральному костьолі
св. Олександра громада складалася з 30 тис. парафіян, крім настоятеля пра-
цювали ще 3 вікарних священики, 2 законовчителі та ще 7 ксьондзів, які ви-
конували пастирську, місійну, навчальну та інші функції. А при новозбудовано-
му костьолі св. Миколая було 4 ксьондзи — настоятель, вікарій, законовчитель
та душпастир київської колонії вихідців із Франції 3.
Присутність католицизму традиційно була досить відчутною в Україні. Західна

гілка християнства не потопала у несприятливому православному оточенні зовсім
не тому, що число тутешніх прихильників Ватикану сягало майже 1 млн (п’ята
частина католиків Російської імперії). Здатність РКЦ до виживання в українсь-
кому суспільстві, її опірність антикатолицькій політиці царату зумовлювалася
не кількісними показниками (у цьому католицизм поступався як панівному
православ’ю, так і іудаїзмові), а якісним складом віруючих і духовенства.
Паства РКЦ відзначалася високим ступенем релігійності, згуртованості

навколо костьолів, дисциплінованості, відданості своїм духовним наставни-
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кам. Та її частина, що належала до елітарних прошарків населення — вели-
ких землевласників, аристократів, підприємців, урядовців, інтелігенції — слу-
жила надійною опорою своїй Церкві, надаючи їй всебічну допомогу. Густа
мережа костьолів на Поділлі, Волині і Київщині була збудована й утримува-
лася переважно коштом навколишніх землевласників.
Римо-католицьке духовенство становило зовсім нечисленну групу, проте

його вплив і авторитет були незрівнянно більшими, а коло обов’язків не об-
межувалося суто пастирськими функціями. Досить часто ксьондз був ліде-
ром не тільки у своїй парафії, але й у всьому селі, а його садиба перетворю-
валась на центр громадського і культурного життя, замінюючи собою водночас
школу, бібліотеку, медпункт, адвокатську контору тощо. Так само і в містах
римо-католицький клір брав у свої руки просвітницько-виховні і харитативні
організації, що діяли в середовищі їхніх одновірців. Необхідні для цього фа-
хові знання та лідерські якості здобувалися майбутніми ксьондзами у стінах
духовних навчальних закладів: у кожній дієцезії працювала семінарія, а в
Петербурзі — Академія РКЦ.
Дім Романових, вдаючи з себе покровителя католиків, намагався пере-

творити РКЦ, за прикладом православ’я, на частину державного апарату,
слухняне знаряддя власної політики. Це виявлялося, з одного боку, у виз-
нанні ієрархії РКЦ, численних «монарших ласках» у вигляді роздачі като-
лицькому духовенству подарунків і нагород, з іншого — у безцеремонному
втручанні у внутрішні справи цієї церкви, забороні діяльності на території
імперії католицьких чернечих орденів, обмеженні вільного пересування
ксьондзів, штучному утруднюванні їхніх зв’язків з Ватиканом та в інших
дискримінаційних заходах, котрі підкреслювали «чужинське» походження,
а відтак неповноправність та другорядність цієї конфесії на російському
грунті.
Підросійські католики вважали, що їхня Церква потерпає від неймовір-

них утисків влади, однак, попри жорстке регулювання державно-церковних
взаємин та ревниве ставлення уряду до будь-яких контактів своїх підданих з
Апостольською Столицею, РКЦ на терені Російської імперії мала можливість
для хоча й неповнокровного, але легального існування.
Разючі зміни настали після Лютневої революції 1917 р. Спочатку вони

були обнадійливими для Ватикану: Тимчасовий уряд проголосив свободу
совісті і віросповідання і тим самим нібито відкрив можливості для утверд-
ження РКЦ на підросійських обшарах. Ще одним владним розпоряджен-
ням — від 2 (14) вересня 1917 р. — визнавалася рівноправність православ-
ної і католицької церков, а також скасовувалася низка антикатолицьких
дискримінаційних заходів.
Апостольська Столиця сприйняла Лютневу революцію як сигнал для сво-

го поширення на Сході й вирішила поновити ліквідовані царатом і створити
нові церковно-адміністративні структури. У 1918 р. відновила діяльність
Кам’янець-Подільська римо-католицька дієцезія, що з 1866 р. була позбав-
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лена Олександром ІІ самостійного значення і відтоді на правах апостольсь-
кої адміністратури входила до складу Луцько-Житомирської дієцезії.
Той факт, що усі дієцезії колишньої імперії, включаючи й ті, що діяли на

території України, підлягали Могилівській митрополії, аж ніяк не влаштову-
вав національні українські уряди. Міністерство сповідань Української Дер-
жави, зокрема, накреслило програму врегулювання взаємин із Ватиканом,
важливим пунктом якої було створення в Україні окремої провінції РКЦ на
чолі з архієпископом. Однак це питання так і не було врегульоване з огляду
на зміну урядів і несприятливі зовнішньополітичні обставини.
Відновлення втрачених за царату позицій РКЦ на українських землях ак-

тивізувалося у 1919–1920 рр., зокрема у період Східного походу Пілсудсько-
го. Приміром, 17 листопада 1919 р. його легіони вступили до Кам’янця, а
вже 8 грудня того ж року сюди прибув і став до виконання своїх обов’язків
ординарій відродженої дієцезії єпископ П.Маньковський. Проте, ксьондзи
не передбачали, що полякам так швидко доведеться піти з України, тому вони
за розпорядженням церковного керівництва і з власної ініціативи нерідко
бралися за справи, котрі не мали нічого спільного з душпастирською місією.
Так, римо-католицьке духовенство доклало чимало зусиль для заспокоєння
місцевого населення, що чинило опір порядкам, встановлюваним польським
окупаційним режимом. Під час проповідей у костьолах віруючим вселялася
думка, що польські війська — «рятівники та опікуни бідної України». Трап-
лялося, що священнослужителі наказували своїм парафіянам зносити і зда-
вати наявну у них зброю, а то й самі підказували жовнірам місця, де ця зброя
переховувалася 4.
З поверненням більшовиків, побоюючись цілком вірогідної розправи,

близько 100 католицьких душпастирів Кам’янецької дієцезії у липні 1920 р.
залишили свої парафії й вирушили до Польщі разом з відступаючою армією
Пілсудського. Єпископ П.Маньковський теж подався спершу до Львова, а
звідти — до Кракова. Керувати дієцезією замість себе він доручив трьом свя-
щеникам — Р.Шишку, Я.Свідерському та В.Шиманському, надавши кож-
ному з них повноваження генерального вікарія. Але невдовзі всі вони слідом
за своїм керівником також виїхали до Польщі.
Глава Луцько-Житомирської дієцезії єпископ І.Дуб-Дубовський теж ра-

зом з польськими жовнірами залишив Східну Україну, призначивши гене-
ральних вікаріїв Волині і Київщини. Завдяки жорсткій і самовідданій поведінці
прелата Т.Скальського, який тимчасово очолив католицьку ієрархію Київ-
ської губернії, втеча ксьондзів від червоних військ у 1920 р. з підлеглих йому
парафій була не такою масовою, як на Поділлі.
Римо-католицькі священнослужителі, що залишилися в радянській Ук-

раїні, не чекали від влади поблажливого ставлення до себе. Дехто з них по
кілька місяців переховувався по глухих селах, інші тривалий час не з’являли-
ся на людях, навіть у костьолах. Ця обережність не була зайвою, про що свідчи-
ли арешти у середовищі римо-католицького духовенства, здійснені ВУЧК у
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1920–1921 рр. Так, до Київської в’язниці потрапили ксьондз А.Коберський з
Умані та настоятель Оратівського костьолу (Вінниччина) К.Бутинець.
Якщо першому з них пощастило у 1924 р. вийти з тюрми й виїхати до Польщі,
то доля іншого ксьондза залишається нез’ясованою.
Духовенство Тираспільської дієцезії втратило свого керівника ще у 1919 р. —

єпископ Й.Кесслер, рятуючись від більшовиків, виїхав спочатку до Румунії, а
потім — у Німеччину. Його обов’язки в українській частині дієцезії залишився
виконувати прелат Й.Крушинський. В Одесі на той час мешкав ще один като-
лицький єпископ — А.Церр, однак він перебував на пенсії і не виконував душ-
пастирських обов’язків.
Архієпископа Е.Роппа, призначеного в період правління Тимчасового уря-

ду главою Могилівської митрополії, більшовики заарештували у квітні 1919 р.
Через кілька місяців йому вдалося залишити радянську Росію завдяки персо-
нальному обміну на комуніста К.Радека. Замість Е.Роппа очолювати католиць-
ку ієрархію в Росії залишився архієпископ Я.Цепляк, юрисдикція котрого
поширювалася і на українські дієцезії РКЦ. У 1920 р. він залишався на підра-
дянських теренах єдиним католицьким ієрархом, крім згаданого немічного
єпископа А.Церра. Отже, у 1917–1920 рр. ієрархія РКЦ в Україні пережила
нечувану катастрофу, значно більшу, ніж внаслідок поразки польських повстань
1830–1831 та 1863–1864 рр.
Після завершення бойових дій на радянсько-польському фронті значна

частина ксьондзів, які виїхали з України до Польщі, незважаючи на страх
перед ймовірними репресіями, почали повертатися додому. Назагал повер-
нулося близько половини втікачів, і станом на 1922 р. у Кам’янецькій дієцезії
вже нараховувалося 50 римо-католицьких священиків, на Київщині — 33,
Житомирщині — 30.
На радянському боці вони потрапили в атмосферу антипольської істерії

та повсюдного і брутального запровадження Декрету про відокремлення церк-
ви від держави і школи від церкви. Багатьом із них довелося постати перед
революційними трибуналами і кілька місяців провести у в’язницях за несанк-
ціонований перехід кордону. Часткове повернення ксьондзів з еміграції не
зупинило розвалу ієрархії РКЦ в Україні: лави духовенства скоротилися
більше ніж удвічі, єпископів від дієцезій відокремили новопосталі державні
кордони, підготовка нових кадрів духовенства була суворо заборонена.
Згідно з підрахунками деяких дослідників, на терені СРСР у 1921–1924 рр.

арештів зазнали 96 католицьких душпастирів (приблизно кожний четвертий із
370 ксьондзів). На початку 1924 р. у радянських в’язницях перебувало 60 свя-
щеників та 20 римо-католицьких черниць, у 1925 р. було заарештовано 9 ксьондзів,
у наступні 3 роки — 67, а у 1929–1931 рр. — 142 священнослужителі РКЦ 5.
У 1926 р. Апостольська Столиця реалізувала вимушене рішення про реор-

ганізацію управлінської структури РКЦ на терені СРСР. Спеціальний посланець
Папи єпископ М.д’Ербіньї таємно від властей вручив єпископські сакри чоти-
рьом римо-католицьким священикам, серед них — макіївському ксьондзові
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П.-Е.Неве та О.Фрізону з Криму. Відтепер католицькі парафії України повинні
були управлятися призначеними Папою апостольськими адміністраторами.
Керівництво Житомирською дієцезією було доручене київському прелатові
Т.Скальському. Ксьондз з Вінничини Я.Свідерський очолив римо-католицькі
парафії Поділля, В.Ільгін з Харкова — католиків Лівобережжя, а повноважен-
ня єпископа О.Фрізона поширювалися на Крим, Донбас та південь України.
Ескалація антикатолицьких репресивних заходів в СРСР розпочалася у

1926 р., з приходом до влади у Польщі «санаційного» режиму Ю.Пілсудсько-
го. Цього року з’явився меморандум «О работе среди римско-католического
духовенства и польколоний», складений ГПУ УСРР і надісланий до ЦК
КП(б)У. Цим документом республіканська спецслужба продемонструвала
власну готовність до найрішучіших заходів щодо духовенства РКЦ, чекаючи
для цього відповідного сигналу з партійного «штабу».
Навесні 1926 р. було заарештовано усіх ксьондзів, які в 1921–1923 рр.

нелегально прибули в УСРР заради поповнення поріділих лав римо-католиць-
кого духовенства: Б.Дуніна-Вонсовича (містечко Клавдієве), Б.Жилінсько-
го (м. Коростень), Я.Котвицького (м. Житомир), В.Кривенчика (м. Корости-
шів), П.Ловейка (с. Вахнівка), С.Словінського (містечко Романів). На волі
залишилися лише безнадійно хворий чернець о. Терезій (Штобрин) з Бер-
дичівського кляштору босих кармелітів, а також ксьондз Й.Мьодушевський,
який після переходу кордону добровільно повідомив про це радянську адмі-
ністрацію й одержав дозвіл на проживання в УСРР.
Головними пунктами пред’явлених ксьондзам звинувачень були антира-

дянська і контрреволюційна діяльність та шпигунство на користь Польщі.
Пояснення заарештованими причин свого прибуття в Україну — здійснення
пастирських функцій — розуміння не знайшли. «Мотивы перехода доверия
не внушают, и есть основания подозревать... в шпионаже, признать соци-
ально опасным элементом и возбудить ходатайство перед Особым Сове-
щанием при Коллегии ОГПУ о высылке... в Сибирь», — таким був вердикт
ГПУ УСРР 6.
Апостольського адміністратора Житомирської дієцезії прелата Т.Скаль-

ського керівництво ГПУ характеризувало так: «Последний представляет
собой тип ярого реакционера и польского шовиниста, тесно связанного с
польконсульством и польправительством. Под его вредным влиянием на-
ходится все католическое духовенство Правобережья, которое всю свою
антисоветскую деятельность проводит под его вдохновлением. Нами бе-
рется линия к тому, чтобы Скальский уехал совершенно из пределов СССР
за кордон, к чему у него имеются стремления» 7. Однак насправді ксьондз не
мав бажання залишати Київ та Україну. Тому, щоб усунути його від керівництва
єпархією і завдати удару по РКЦ, його у червні 1926 р. було ув’язнено і нев-
довзі під конвоєм вивезено до Москви.
Восени 1926 р. було позбавлено волі ще одного новопризначеного д’Ер-

біньї ієрарха — апостольського адміністратора Лівобережної України, на-
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стоятеля Харківського костьолу В.Ільгіна, якому пред’явили звинувачен-
ня у здійсненні обрядів без реєстрації у ЗАГСі 8 та відправили спокутувати
«вину» на Соловецькі острови. Разом із групою своїх парафіян було заареш-
товано також ксьондза з с. Гнівань на Поділлі Ч.Федоровича, звинуваченого
в організації антирадянських молодіжних гуртків та шпигунстві на користь
Польщі. Вирок у справі був суворим — найвища міра покарання, проте вико-
нання його було відкладено. А через деякий час ксьондз Федорович по об-
міну політв’язнів опинився у Польщі.
Тенденція штучного нагнітання антикатолицьких пристрастей та все час-

тішого застосування репресивних заходів щодо духовенства РКЦ збереглася
і наступних років. Щоразу звинувачення на адресу ксьондзів пов’язувалися
із процесами радянізації і колективізації села, які, мовляв, гальмувалися че-
рез негативний вплив релігії та Церкви. Без таких закидів не обходилася жодна
інформація, що надходила до ЦК КП(б)У від місцевих органів влади та сто-
личних інспекторів, які виїжджали перевіряти стан справ у провінції.
Як повідомлялося в одній з доповідних записок до Польбюро ЦК КП(б)У, у

Вінницькій окрузі політико-господарські кампанії проходили активно, без особ-
ливих ексцесів. І загалом «работа среди польской массы крестьянства по орга-
низации коллективов проходит хорошо». Одне погано — «работа ксендзов,
терциаров и кружков живого рожанца стала усиливаться». І хоча комуністи
одночасно з організацією колгоспів закривають костьоли, «ксендзы работа-
ют по другой линии, ставя задание сбора подписей против закрытия» 9.
З Проскурівщини повідомляли, що бажана для влади класова диференціа-

ція польського села «не йде тим темпом, як в українських селах, це поясню-
ється тим, що між польською біднотою та заможним населенням релігія
являється спайкою й духовенство має ще свій вплив» 10.
Наради партійних працівників різних рівнів обговорювали питання, як ней-

тралізувати вплив римо-католицького духовенства. Міркування з цього приво-
ду працівників серед польської нацменшини Кам’янець-Подільської округи
(грудень 1926 р.) були такі: «Коли торкатись того, що робота переводить-
ся й ксьондзом, ми повинні з ним рахуватись не тільки як з пастором, але і
так, як з агентом буржуазії. Крім того, задача антирелігійної боротьби
ставить перед нами, аби ми її обмірковували гаразд, а не просто, як деякі
товариші собі міркують, провадити її адміністративним порядком. До цієї
роботи необхідно ставитись уважно й так переводити свою роботу, аби
ксьондз стратив авторитет серед населення» 11.
Владі дошкуляли навіть такі дрібниці, як те, що для перевезення ксьондзів,

які обслуговували по кілька парафій, виділялися колгоспні коні, що молодь із
задоволенням вчащає на репетиції костьольного хору, що ксьондзи інколи фо-
тографуються із своїми парафіянами, пригощають дітей цукерками, допомага-
ють найбіднішим і хворим. А сількорові з с. Тинна на Проскурівщині Кор-
чинському найбільше не сподобалося те, що ксьондз Шиманський організував
товариство тверезості і взяв з його членів обітницю утримуватися від вживан-
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ня алкоголю. З цього приводу дописувач надіслав розгромну статтю до окруж-
ної газети. Завершувалася його «філіппіка» порадою місцевому керівництву:
«Треба політосвітнім органам та комсомольській організації зміцнити свою
роботу, щоби розвіяли той дурман, який сіє Шиманський й інші» 12.
Як виявилося, цей пильний і палкий борець із католицьким клерикаліз-

мом був місцевим кіномеханіком, до обов’язків якого входило нести куль-
туру у маси. Селяни багатьох сіл з нетерпінням чекали приїзду його кінопе-
ресувки, але сеанси часто зривалися: «Кіномеханік Корчинський під час
демонстрування кінофільми... часто буває п’яний, і це негативно відбива-
ється на роботі кіноустановки». Довелося замість подяки такому активіс-
тові і великому шанувальникові «зеленого змія» винести догану і пригро-
зити звільненням з посади 13.
Однак на цьому цькування авторитетного ксьондза Шиманського не припи-

нилося. Естафету підхопив вихованець Кам’янець-Подільського ФЗУ 1926 р. ви-
пуску, комсомолець В.Біляїв. Кар’єра майбутнього письменника-публіциста
В.П.Бєляєва (1907–1990), лауреата Сталінської премії 1952 р., який присвятив
свою творчість боротьбі з «націоналізмом і церковною реакцією» (зрусифіку-
вавши навіть власне прізвище), розпочалася саме з публікації заміток антика-
толицького спрямування в газеті «Червоний кордон», в редакції якої він тоді
працював. Впродовж липня — грудня 1927 р. юний газетяр опублікував кілька
матеріалів, спрямованих проти РКЦ і ксьондза Шиманського зокрема 14.

«Чого ж хоче Шиманський?» — ставив риторичне запитання кореспон-
дент, якому, втім, відповідь була відома заздалегідь: «Головна мета їх —
відтягнути все польське населення, а зокрема польську молодь, від громадсь-
кої роботи, від участі в будові нашого нового, здорового радянського села».
А ще, як повідомляв читачам газети В. Біляїв, ксьондзи є ворогами земле-
впорядкування і культурного обробітку землі і «дбають про одне — не дати
бідноті вилізти із злиднів».
Логічним результатом пропагандистської атаки на римо-католицьке духовен-

ство став судовий процес у Кам’янці-Подільському, що відбувся у жовтні 1927 р.
На лаві підсудних опинилися ксьондзи В.Шиманський (містечко Смотрич) та
М.Єндрущак (с. Збриж), а також кілька їхніх парафіян, звинувачених у контра-
банді й нелегальному перетинанні радянсько-польського кордону. Надзвичайна
сесія окружного суду визнала обох духовних осіб соціально шкідливими еле-
ментами, призначивши покарання Шиманському — 6 місяців, а Єндрущаку —
1 рік позбавлення волі з суворою ізоляцією, а також ухвалила вислати їх за
межі України на 5 років. Цей приклад наочно демонструє, як здійснювався
перехід від пропагандистських методів боротьби з РКЦ до більш ефектив-
них каральних дій.
Того ж 1927 р. в УСРР до в’язниць потрапили ксьондзи Ф.Буяльський,

С.Жуковський, Ф.Любчинський, Й.Савинський, М.Соколовський, Б.Сцісло,
З.Хмельницький, Р.Янковський. І список цей ще далеко не повний. Щоразу
арештові передував газетний галас із застосуванням публічних звинувачень
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у всіх смертних гріхах. Контрабанда, шпигунство, контрреволюційна агітація,
протидія заходам радянської влади — це далеко не повний перелік злочинів,
що ставилися у вину ксьондзам ще задовго до суду.
Ксьондзу Ф.Любчинському, заарештованому 13 квітня 1927 р. Кам’янець-

Подільським окрвідділом ГПУ, було пред’явлено звинувачення у веденні контр-
революційної агітації під час проповідей у костьолі й спілкування з парафія-
нами і червоноармійцями поза храмом, у керівництві підпільними польськими
гуртками, приховуванні від органів ЗАГСу метричних костьольних книг, ви-
дачі довідок про політичну благонадійність полякам, які нелегально емігру-
вали до Польщі, протидії реєстрації громад Вірменського і Домініканського
костьолів у м. Кам’янці-Подільському, утаюванні костьольних прибутків, зби-
ранні коштів на організацію зустрічі польських військ 15.
Експертиза вилучених під час обшуку конспектів проповідей тривала по-

над 2 місяці. Затим здійснювався переклад листування ксьондза, велися до-
пити свідків та інші слідчі дії. Слідство тривало майже півтора року, впро-
довж яких ксьондз Любчинський перебував за гратами. Згідно з ухвалою
Колегії ОГПУ від 21 серпня 1928 р. на нього чекав концтабір на Соловець-
ких островах, де він мав відбувати покарання цілих 10 років.
Ксьондз М.Соколовський потрапляв до в’язниці ГПУ у 1923 і 1925 рр.,

але щоразу його звільняли через недоведеність злочину. На захист пастиря
ставали віруючі, надсилаючи телеграми-клопотання до ВУЦВК на кшталт:
«Могилевским ГПУ арестован ксендз Соколовский. Уже три месяца дозна-
ние производится. Верующие пяти приходов, в которые входят 45 сел, не
могут отправлять религиозные обряды. Просим распоряжения, чтобы по-
спешить окончательно дознание. От пяти приходов общины. Означенный
ответ на имя Могилевского прокурора» 16.
Керівництво ГПУ в особі заступника голови цього відомства К.М.Карл-

сона відмовлялося звільняти арештанта, вважаючи, що «их (віруючих. — Авт.)
мотивировка о невозможности отправления религиозных обрядов ввиду
ареста ксендза Соколовского неосновательна, посколько они могут обра-
титься с соответствующим ходатайством в надлежащие инстанции о
назначении другого ксендза впредь до окончания этого дела» 17.
Однак, не діставши санкції ВУЦВК на продовження слідства, чекісти зму-

шені були випустити М.Соколовського. Щоправда, на волі він перебував не-
довго — 12 квітня 1927 р. ксьондз знову опинився за гратами. Цього разу
ВУЦВК, Прокуратура УСРР та ГПУ продемонстрували зразок спаяності та
взаєморозуміння: кожне прохання карального відомства щодо продовження
терміну утримання Соколовського у слідчому ізоляторі безумовно підтримува-
лося та санкціонувалося охоронцями законності та самими законодавцями 18.
Крім цього, ВУЦВК надав шпальти свого друкованого органу для публіка-

ції спрямованої проти ксьондза Соколовського статті «Хрестом і... відрізом» 19.
Анонімний автор Б. (вочевидь, В.Біляїв) не обмежувався багатослівним, але
нічим не обгрунтованим звинуваченням священика у контрреволюційних зло-
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чинах, насамперед у безпосередній участі й підтримці у 1920–1926 рр. дивер-
сійно-бандитського озброєного формування, що діяло на радянсько-польсько-
му прикордонні. Обширний допис розпочинався і закінчувався висловлю-
ванням образи на духовенство за те, що воно, невдячне, користуючись
«лояльним відношенням радянської влади до церкви всіх релігій», вияв-
ляється, «під рясою ховає відріз». Стосовно ж ксьондза М.Соколовського
зазначена «лояльність» влади виразилася у винесенні йому у вересні 1928 р.
смертного вироку.
За рік до цього вождь правлячої в СРСР партії більшовиків Й.В.Сталін,

бесідуючи з заокеанською делегацією і торкнувшись державно-церковних
відносин, прохопився: «Чи придушили ми реакційне духовенство? Так, при-
душили. Біда тільки в тому, що воно не цілком ще ліквідоване». І далі, ма-
буть, пожалкувавши про зайву відвертість, і щоб пом’якшити ефект від сказа-
ного, додав: «Антирелігійна пропаганда є тим засобом, який мусить довести
до кінця справу ліквідації реакційного духовенства» 20.
Проте статистичні дані та матеріали архівно-кримінальних справ дово-

дять, що на ділі влада віддавала перевагу іншим, радикальнішим, аніж про-
паганда, засобам. Інакше важко збагнути різке скорочення кількості духо-
венства, яке сталося наприкінці 20-х років. Особливо яскраво цей процес
простежується на прикладі РКЦ. Ні брутальна радянська пропаганда, ні еко-
номічний та податковий тиск, ні всілякі залякування чи особиста дискреди-
тація не змогли примусити ксьондзів зректися сану і відійти од виконання
пастирських обов’язків, як це нерідко траплялося із православним духовен-
ством. Виняток становив лише один ксьондз Є.Перкович.
Попри це лави римо-католицького кліру продовжували скорочуватися.

Частково відбувалося це за рахунок природних втрат: у 20-ті роки пішли з
життя ксьондзи А.Ставінський, Л.Метельський, А.Келюс-Доленго, В.Пру-
шинський, Валеріан Шиманський, о. Терезій (Штобрин). Кілька свяще-
ників нелегально емігрували до Польщі.
Згідно з даними НКВД УСРР, станом на 1 травня 1927 р. у республіці нара-

ховувалося 128 ксьондзів, в тому числі у Бердичівській окрузі — 9, Біло-
церківській — 4, Вінницькій — 9, Дніпропетровській — 2, Зінов’ївській — 1,
Кам’янець-Подільській — 9, Київській — 7, Коростеньській — 3, Криво-
різькій — 1, Луганській — 1, Мелітопольській — 3, Миколаївській — 10,
Могилівській — 7, Ніжинській — 1, Одеській — 19, Олександрійській — 1,
Проскурівській — 14, Тульчинській — 5, Уманській — 2, Харківській — 1,
Херсонській — 7, Шевченківській — 1 і Шепетівській — 10.
Єдиному на всю Сталінську округу ксьондзові було заборонено здійснювати

релігійні обряди як чужоземцю. Взагалі не було римо-католицьких священиків в
Артемівському, Глухівському, Запорізькому, Конотопському, Кременчуцькому,
Куп’янському, Лубенському, Полтавському, Прилуцькому, Роменському, Сум-
ському, Старобільському і Чернігівському округах 21. Отже, католиків Лівобе-
режжя обслуговували лише 3 душпастирі — з Ніжина, Луганська і Харкова.
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Помітно скоротилася кількість ксьондзів Житомирської та Кам’янець-
Подільської дієцезій: якщо в 1926 р. їх тут нараховувалося 110, то вже через
рік — тільки 81 22. Найменших втрат зазнало за вказаний період тільки німе-
цьке католицьке духовенство півдня України.
У 1928 р. арешти римо-католицьких священнослужителів тривали. За гра-

ти потрапили ксьондзи Ф.Будзинський (Мархлевський польський національ-
ний район), Б.Савицький (містечко Тиврів на Поділлі), А.Трачинський (містеч-
ко Мирополь на Волині), Ф.Троцький (с. Городок Проскурівської округи),
Й.Фурх (Одеса). Хвилю репресій дещо збив невдалий для радянського обви-
нувачення судовий розгляд справи прелата Т.Скальського, що відбувся у січні
1928 р. у Москві. Від смертного вироку апостольського адміністратора Жито-
мирської дієцезії врятувала тверда позиція Посольства Польщі в СРСР в особі
його керівника С.Патека, який вжив увесь свій дипломатичний хист і вплив,
аби зняти з підсудного обвинувачення у шпигунстві на користь чужоземних
держав (зрозуміло, йшлося передусім про ІІ Річ Посполиту).
Як наслідок — замість тривалого й гучного відкритого судового процесу

відбулося лише коротке засідання за замкненими дверима і у вкрай вузькому
колі учасників. Вирок також був м’якший, ніж передбачалося, — 10 років
позбавлення волі за «антирадянську і контрреволюційну діяльність». «Ко-
зирний» пункт обвинувачення — «шпигунство» — суд відхилив за недоведе-
ністю злочину, й відтак з польських дипломатів знімалася підозра у співучасті.
Конфлікт було вичерпано, але надто дорогою ціною — шляхом зриву перего-
ворів про укладення вкрай необхідної для обох сторін торговельної угоди
між СРСР і Польщею 23.
Репресивний механізм, що цього разу був змушений поступитися перед

зовнішньополітичними інтересами держави, вихлюпнув власне невдоволен-
ня і роздратування від тимчасової невдачі у серії антикатолицьких публіка-
цій, що з’явилися у пресі в лютому — березні 1928 р. Як і в попередні роки,
це були «голоси» католицьких громад та окремих священнослужителів, які
каялися у власних «гріхах» перед радянською державою і таврували ганьбою
своїх колег — «шпигунів» та дворушників 24.
Тимчасово й вимушено знехтувані можливості карально-репресивних ор-

ганів були з лихвою застосовані у боротьбі з РКЦ у наступні роки. Тон задала
опублікована газетою «Известия ЦИК» 31 січня 1929 р. стаття державного об-
винувача на процесі Т.Скальського Р.Катаняна «Крест и маузер» (несамохіть
напрошується аналогія з публікацією у «Вістях ВУЦВК» за рік до цього —
«Хрестом і... відрізом»), спрямована проти католицького духовенства. «Як
же важко було жити і працювати під тим навислим обухом сліпої не-
нависті», — так висловив один із ксьондзів свої враження і почуття від то-
дішньої антирелігійної політики.

1929 р. — «рік великого перелому» — справді став переломним у ставленні
держави до РКЦ. На шляху карально-репресивних органів було прибрано ос-
танні перешкоди і гальма. Тільки в Україні арештів зазнали того року понад
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20 ксьондзів. Характерна риса — серед останніх опинилося і кілька німецьких
католицьких патерів, що свідчить про скасування владою негласного табу на
крайні заходи щодо представників духовенства даної національності.
Переслідування не оминули й ієрархів РКЦ. Впродовж 1929 р. двічі за-

арештовували єпископа О.Фрізона, юрисдикція якого поширювалася на ук-
раїнські терени Тираспільської дієцезії. 24 липня 1929 р. ГПУ затримало
ксьондза К.Наскренцького — настоятеля Олександрівського костьолу та апос-
тольського адміністратора Житомирської дієцезії, якого було обвинувачено у
підтримуванні незаконних стосунків з польським консульством, а також орга-
нізації й керівництві нелегальної духовної семінарії та жіночого католицько-
го монастиря.
У Києві, дійсно, при костьолі св. Олександра в 1924–1929 рр. діяла орга-

нізована прелатами Т.Скальським та К.Наскренцьким конспіративна римо-
католицька духовна семінарія. Викладали у ній самі ксьондзи-організатори,
а також кілька священиків, які приїздили з провінції. Двох випускників —
Й.Ковальського та А.Рибалтовського — 4 грудня 1928 р. було висвячено у
сан, і вони приступили до душпастирської діяльності у парафіях України,
яка, проте, тривала всього кілька місяців, оскільки у травні 1929 р. обидва
вони опинилися за гратами. Тоді ж до слідчого ізолятора ГПУ потрапила й
решта (троє) підпільних семінаристів, які ще не скінчили курсу наук і не
дістали духовного освячення 25. Таким чином зазнала поразки спроба нала-
годити підготовку кадрів для РКЦ на терені УСРР.
Тим часом наслідки репресій давалися взнаки. На всю Вінницьку округу

з численною католицькою паствою у 1929 р. залишалося 7 ксьондзів, кож-
ний з яких обслуговував по 2–3 парафії: Я.Левинський — Вінниця і район;
В.Шиманський — Тиврів, Красне, Вороновиця; А.Скальський — Браїлів,
Гнівань, Межирів; Ф.Пясецький — Літин, Хмільник; Й.Березовський —
Пиків, Янів; Б.Рошкевич — Новий Костянтинів; Й.Сваричевський — Вах-
нівка, Іллінці, Липівці.
Декан Я.Левинський скаржився апостольському адміністраторові

Кам’янець-Подільської дієцезії Я.Свідерському на ті зміни, що негативно
позначалися на релігійному житті: «Польская молодежь от меня совсем
отошла, винничане все меньше и меньше посещают костел, часто польские
супруги разводятся и живут без костельного брака, молодые люди уходят в
безбожники. Словом, поляки в Виннице все больше и больше мирятся с тем
положением, которое создала Соввласть» 26. Тієї ж думки дотримувалися і
ксьондзи Проскурівського деканату: «Религиозность с каждым годом умень-
шается, нас тоже мало, разъезды в другие приходы нас утомляют, а помо-
щи никакой. И вот приходят пессимистические мысли: здоровье ломается,
сил физических не хватает, а тут со всех сторон разные неприятности, и в
конце концов человек не знает, как своему горю пособить» 27.
Не всі ксьондзи погоджувалися безкінечно тягнути ярмо труднощів, що

звалилися на них за радянської влади. Як вже згадувалося, частина з них
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контрабандними шляхами подалася до сусідньої Польщі. І лише один — на-
стоятель Озаринецького костьолу Могилів-Подільської округи М.Каровець,
колишній капелан Українських Січових Стрільців, за яким збереглося авст-
рійське підданство, вирішив емігрувати з УСРР легально, подавши до ВУЦВК
документи на виїзд. У грудні 1929 р. він таким чином виїхав за кордон.
А для тих ксьондзів, котрі лишилися разом із паствою, з настанням перших

днів 1930 р. розпочалися нові випробування. ГПУ УСРР у січні — лютому
здійснило безпрецедентну акцію, кинувши за грати понад 30 ксьондзів Жито-
мирської і Кам’янець-Подільської дієцезій, серед них апостольського адмі-
ністратора Я.Свідерського, деканів Я.Левинського і Я.Ладиго. Більшість із
них у травні — червні 1930 р. поодинці або невеликими групами була засудже-
на спецколегіями облсудів та ГПУ до багаторічного ув’язнення у концтаборах.
Матеріали слідства, що стосувалися 31 обвинуваченого, — 20 церков-

них активістів та 11 їхніх душпастирів — Я.Свідерського, Я.Левинського,
Й.Мьодушевського, К.Наскренцького, Ф.Забуського, А.Скальського, Я.Ла-
диго, С.Квасневського, Р.Шишка, Ф.Чирського і Ф.Андрушевича, — було
об’єднано в одну «Справу про польську контрреволюційну і шпигунську
організацію на Правобережній Україні», розглянуту за зачиненими две-
рима надзвичайною сесією Верховного суду УСРР 21–27 червня 1930 р. Усім
обвинуваченим інкримінувалися злочини, передбачені першим розділом спе-
ціальної частини Кримінального кодексу Української СРР. Під назвою «Контр-
революційні злочини» об’єднувалися артикули 541–5414, що передбачали як-
найсерйозніші покарання — до максимального терміну ув’язнення (10 років)
або навіть і «найвищого заходу соціальної оборони» — розстрілу 28.
Ксьондзам було пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочинів, насампе-

ред, передбачених арт. 5411 — організаційна діяльність, скерована на повален-
ня, підрив або ж ослаблення влади. Майже всім ставилися у вину також «зно-
сини з контрреволюційною метою з іноземною державою або окремими її
представниками» (арт. 543), «допомога будь-яким способом тій частині
міжнародної буржуазії, яка, не визнаючи рівноправності комуністичної сис-
теми, що приходить на зміну капіталістичній системі, прагне її повалити»
(арт. 544), «підбивання іноземної держави або будь-яких у ній суспільних груп...
до оголошення війни, до збройного втручання у справи Союзу РСР» (арт. 545),
шпигунство (арт. 546) й антирадянська пропаганда або агітація (арт. 5410) 29.
Попри стислі терміни слідства, оперуповноважені ГПУ, які встигли наби-

ти руку в таких «справах», зуміли напрацювати і подати до суду понад 90
об’ємистих томів матеріалів (анкети арештантів, протоколи допитів, обшуків,
очних ставок, обвинувальні висновки і т. ін.).
Небачені масштаби справи і тяжкість обвинувачення не перешкодили

більш ніж оперативному її розгляду: судовий процес у Харкові тривав всього
тиждень і завершився винесенням суворого вироку майже усім обвинува-
ченним. Шістьох священнослужителів (Я.Свідерського, К.Наскренцького,
Я.Левинського, А.Скальського, Й.Мьодушевського та Ф.Андрушевича) було
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засуджено до найвищої міри покарання, але з заміною на позбавлення волі
строком по 10 років кожному через те, що вони, мовляв, «призналися в своїй
злочинній діяльності, а також враховуючи їхній похилий вік». Останній ар-
гумент суду на користь пом’якшення вироку міг здивувати будь-кого, оскіль-
ки найстаршому із засуджених до смертної кари не було й 60-ти, а наймолод-
шому — лише 42 роки. Вочевидь, радянське керівництво не ризикнуло вдатися
до крайніх заходів з огляду на ймовірну негативну реакцію зарубіжжя.
Тим часом на Заході ширився протест проти антирелігійної практики біль-

шовицького режиму, новий імпульс якому було задано появою у пресі відкри-
того листа Папи Римського, датованого 2 лютого 1930 р. й озаглавленого «Яка
плата за брутальне нехтування Божих прав у Російській державі?». Пій ХІ
закликав усіх католиків до покаянної молитви за Росію, що було розцінено
радянським керівництвом як заклик до хрестового походу на СРСР. У відповідь
на антикомуністичну ініціативу Апостольського Престолу ЦК ВКП(б) розпо-
чав широкомасштабну контрпропагандистську акцію, відголоски якої прозву-
чали навіть в одному з томів «Большой Советской Энциклопедии», випущеної
у 30-ті роки: «В 1929–30 [гг.] поповщина всего капиталистического мира по
требованию буржуазии проводит широкую антисоветскую кампанию под
флагом защиты церкви от гонений, которым она будто бы подвергается в
СССР» 30.
Одначе, хоч би як гучно демонструвалася незалежність внутрішньої полі-

тики радянської держави від західних «капіталістичних» впливів, у 1931 р.
репресії проти священнослужителів все ж пішли на спад. Призупинення ма-
сових репресій щодо католицького духовенства збіглося у часі з завершен-
ням головного етапу колективізації. Селян силоміць було загнано до колгоспів,
а духовенство, яке влада вважала натхненником народного опору процесам
«соціалістичного перетворення села», в більшості своїй опинилося далеко
від своєї пастви.
У 1931–1934 рр. арешти та ув’язнення були не на передньому плані в

доволі обширному наборі репресивних заходів, вживаних радянською вла-
дою щодо дійсних, потенційних та уявних її противників. Пророчими вияви-
лися слова колишнього єпископа — ординарія Луцько-Житомирської
дієцезії К.Недзялковського (1846-1911) стосовно перспектив життя народу
під владою тих лівих сил, що на початку ХХ ст. боролися за встановлення
нового суспільного порядку: «У соціалістів замість кількох сотень і тисяч
капіталістів буде один-єдиний велетень — державний капітал, — а перед
ним будуть стояти мільйони карликів, що не мають ні копійки і настільки
залежні від держави, що вона кожної хвилини може не лише пограбувати
їх, але й заморити голодом, оскільки достатньо, щоб чиновник не видав про-
довольства й одягу — і весь опір зламано» 31.
Саме з метою остаточного подолання протидії українського селянства за-

ходам радянської адміністрації й було організовано штучний голодомор по-
чатку 30-х років. Звісно, що за цих обставин будь-яку допомогу голодуючим
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з-за кордону влада сприймала не як гуманітарну акцію, а, навпаки, як без-
підставне й зацікавлене втручання чужоземних ворожих сил у внутрішні спра-
ви країни «соціалізму». Відповідати за одержання закордонної допомоги до-
велося тим, кому вона була адресована. Так, підраховуючи валюту, що
надійшла з-за кордону для порятунку голодуючих, голова ГПУ УСРР В.А.Ба-
лицький водночас доповідав 22 травня 1934 р. ЦК КП(б)У про боротьбу з
цим небажаним явищем: «Арестовано пока 85 человек, преимущественно
пасторов, сектантских проповедников, кистеров, лиц из церковного акти-
ва, кулаков и т.д. Намечено к аресту еше около 60 человек» 32.
Серед римо-католицьких священнослужителів одними з перших, хто по-

платився за одержання допомоги, були Б.Блехман (на той час єдиний у
Києві ксьондз) та Й.Воронич, який обслуговував 5 парафій Житомирщини,
особливо вражених голодом. У вересні 1933 р. Б.Блехман та Й.Воронич,
перебуваючи у камері слідчого ізолятора ГПУ, були змушені давати «щиро-
сердні» покаянні зізнання у власній антирадянській діяльності. Спілкуван-
ня з дипломатами і московським єпископом П.-Е.Неве слідчі розцінювали
як шпигунську діяльність на користь «буржуазної» Польщі й Ватикану, а
одержану за посередництвом польського консульства у м. Києві допомогу
від благодійних і церковних організацій зарубіжжя сприймали не інакше,
як винагороду за збір і передачу за кордон даних про політико-економічне
становище УСРР.

3 роки покарання у виправно-трудових таборах віддалених місцевостей
СРСР — такою була ухвала Особливої наради Колегії ГПУ по Київській
області від 24 лютого 1934 р. стосовно ксьондза Б.Блехмана за те, що він
інформував іноземців про число чинних у республіці костьолів, долю римо-
католицьких священнослужителів, переслідування релігії владою, голод,
примусову колективізацію, арешти у середовищі польської нацменшини в
УСРР. Такий самий присуд було винесено і його «співучасникові» — ксьонд-
зові Й.Вороничу 33.
У 1933 р. у Житомирській дієцезії нараховувалося тільки 17 душпастирів,

у 1934 р. їх залишилося 16; у Кам’янець-Подільській дієцезії за той самий
час кількість ксьондзів скоротилася з 13 до 9 осіб 34.
Проте навіть за таких катастрофічних втрат особового складу духовенства

релігійне життя вітчизняних католиків тривало. З часу арешту апостольського
адміністратора Житомирської дієцезії К.Наскренцького (липень 1929 р.)
ці обов’язки виконував настоятель костьолу м. Житомира С.Яхневич. Він
же особисто з початку 30-их років був змушений обслуговувати ще 7 парафій.
Так само поміж священнослужителями було розподілено інші католицькі гро-
мади, які залишилися без пастирів. Однак виїзди до «чужих» парафій здійсню-
валися надзвичайно рідко. Приміром, настоятель Новоград-Волинського
костьолу П.Велік, за яким було закріплено ще 5 парафій Житомирщини, у
1931–1934 рр. побував у Мархлевську та Кам’яному Броді всього по разу, Чер-
нецькій Слобідці — двічі, Яблонному і Барашах — по три рази.
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Виною тому була не надмірна завантаженість у власній парафії, а владна
заборона вільного пересування ксьондзів. «Мои выезды я совершал по команди-
ровкам, которые получал от прелата Яхневича, а последний присылал эти ко-
мандировки после того, как та или иная община добивалась права от районных
органов власти на совершение богослужения» 35, — пояснював ксьондз П.Велік.
Черговий сплеск репресій щодо римо-католицького духовенства України

припадає на 1935 р. Цього разу поза увагою властей не залишилися й німецькі
патери. На кардинальну зміну ставлення до німців України вплинуло загост-
рення відносин СРСР з Німеччиною внаслідок приходу до влади А.Гітлера.
Як і у випадку з поляками, серед головних винуватців в очах правлячого ре-
жиму опинилися римо-католицькі священнослужителі.

10 квітня 1935 р. нарком внутрішніх справ УСРР В.А.Балицький інформу-
вав ЦК КП(б)У: «В ближайшие дни в Одесской области в Карло-Либкнехтов-
ском районе будет заслушано в показательном порядке дело группы немцев-
ксендзов, проводивших в немецких районах и колониях активнейшую
фашистскую работу. Имея непосредственную связь с закордонными фашист-
скими центрами и получая от последних под видом «материальной поддерж-
ки» денежные субсидии на контрреволюционную работу, эта группа под
руководством прелата Крушинского вела работу по организации массовых
обращений немнаселения в фашистские центры с просьбой о высылке «по-
мощи», направляя за кордон провокационные письма...» 36.
Як і пропонував глава НКВД УСРР, прелата Й.Крушинського та його

«співучасника» патера Р.Лорана було засуджено до 10 років заслання до
Казахстану.

15 жовтня 1935 р. знову було заарештовано апостольського адміністра-
тора південної частини Тираспільської дієцезії єпископа О.Фрізона, а в грудні
того ж року — настоятеля Сімферопольського костьолу М.Гудайтіса.
В цій же справі було ув’язнено ще 39 осіб, переважно німецької національ-
ності, а також поляків, латишів, литовців, росіян — чоловіків і жінок різного
віку (від 18 до 70 років) і фаху (робітників, селян — колгоспників і одноосіб-
ників, домогосподарок, продавців, бухгалтерів, кухарів тощо) 37.
Характерною рисою всіх судових процесів 30-х років над патерами україн-

ської частини Тираспільської дієцезії було одночасне притягнення до кримі-
нальної відповідальності багатьох (до кількох десятків) їхніх парафіян —
німецьких колоністів. Особливо масового розмаху ці репресивні заходи набу-
ли в 1935–1936 рр. Повною мірою це стосувалося й віруючих та духовенства
вже спустошених репресіями Кам’янець-Подільської та Житомирської єпархій
РКЦ. У липні–серпні 1935 р. тут було заарештовано 9 ксьондзів, серед них —
апостольського адміністратора Житомирської дієцезії прелата С.Яхневи-
ча та настоятеля костьолу св. Олександра у м. Києві А.Шенфельда.
Матеріали обвинувачення було об’єднано в одній справі «Контрреволю-

ційної фашистської організації римо-католицького і уніатського духовен-
ства на Правобережній Україні» 38. Усіх заарештованих (крім священнослу-
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жителів, по справі «проходили» ще 10 церковних активістів) обвинувачували у
злочинах, передбачених арт. 5411 та 544 КК УСРР. Слідство, яке провадило Київ-
ське обласне управління НКВД УСРР і перебувало під контролем генеральних
прокурорів УСРР, СРСР (відповідно А.Кисельова та А.Я.Вишинського).
Організатори процесу цього разу не вдавалися до судових формальнос-

тей і гучних відкритих дійств. 14 травня 1936 р. без участі сторін було вине-
сено ухвалу Особливої наради НКВД СРСР про покарання обвинувачених.
Кожний із священнослужителів отримав по 5 років виправно-трудових табо-
рів. 21 травня 1936 р. їх відправили до місць відбування покарання: С.Яхне-
вича, П.Сосенка і М.Щепанюка — до Владивостока (Севвостлаг), Р.Янков-
ського, С.Клемчинського, С.Бравера і Й.Козинського — в Чиб’ю (УхтПечлаг),
А.Шенфельда і П.Веліка — до Караганди (Карлаг).
Репресії середини 30-х років остаточно спустошили ряди римо-католиць-

кого духовенства України. В 1936 р. у Кам’янець-Подільській та Житомирсь-
кій дієцезіях нараховувалося не більше 7 діючих ксьондзів 39. У 1933–1935 рр.
кілька раніше репресованих священиків, відбувши покарання, повернулися
в Україну (А.Маркушевський, Р.Янковський, А.Трачинський, М.Єндрущак,
Й.Круммель, С.Жуковський та ін.) і навіть спробували відновити душпас-
тирську діяльність. Однак невдовзі їх було знову або заарештовано, або ж
вислано за межі України.

«Рекордсменами» мимоволі у цьому відношенні стали ксьондзи М.Єнд-
рущак та Р.Янковський, кожного з яких впродовж 20–30-х років ув’язню-
вали принаймні по 5 разів. Так, М.Єндрущак за цей час встиг «познайоми-
тися» з Кам’янець-Подільською, Київською та Харківською в’язницями та
низкою концтаборів на Півночі СРСР, але щоразу повертався в Україну.
У 1935–1937 рр. він обслуговував щонайменше 5 римо-католицьких парафій
Київщини та Житомирщини. Ксьондз Р.Янковський побував у тюрмах Жи-
томира, Харкова, Бердичева, концтаборах на Соловецьких островах та в
Комі АРСР, двічі — на засланні у Казахстані.
У 1936 р. після в’язниць та Соловків майже недієздатним інвалідом повер-

нувся до Кам’янця-Подільського ксьондз В.Дворжецький. У 1934–1937 рр. із
тих католицьких священнослужителів, які перебували на волі, від старості й
хвороб померло троє: Ф.Яблуновський (у 1934 р., Ладижин на Вінниччині),
Й.Уляницький (у 1935 р., Житомир) та Ф.Коттак (у 1937 р., Голованівськ на
Одещині). У 1937 р. на терені Кам’янець-Подільської дієцезії вже не було жод-
ного практикуючого ксьондза 40. Спроби віруючих самостійно, без священика,
здійснювати богослужіння у приватних помешканнях (всі костьоли були поза-
кривані) влада розцінювала як нелегальну антирадянську діяльність, а учасни-
ки таких зібрань зазнавали переслідувань і суворої кари.
Намір влади покласти край діяльності РКЦ на теренах радянської держави

підтвердив вирок, винесений 17 березня 1936 р. О.Фрізону, — найвища міра
покарання. 20 червня 1937 р. єпископа — останнього римо-католицького ієрарха
на території СРСР — було розстріляно.
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Незважаючи на повсюдне закриття культових споруд, здійснення масо-
вих репресій проти духовенства різних конфесій і майже цілковиту ліквіда-
цію легальних форм релігійної діяльності, урядовці були поінформовані про
невдоволення народу таким станом справ. Так, Прокурор УРСР Г.Железно-
горський 5 травня 1937 р. доповідав ЦК КП(б)У про «волинки», що постійно
на цьому грунті виникали у 1936–1937 рр. в усіх областях республіки і не
минали безслідно для їхніх учасників. «В зиму 1936 р. та 1937 р. проведено
значну роботу по всіх областях УРСР по викриттю та покаранню контрре-
волюційних елементів серед церковників», — доповідав прокурор. «Є підстави
гадати, що релігійна пропаганда провадиться якимсь єдиним центром», —
стверджував головний охоронець законності в республіці, радячи ЦК «поси-
лити антирелігійну роботу всіх наших органів».
Справді, у 1937 р. значно активізувалася антирелігійна взагалі та антика-

толицька пропаганда, зокрема, однак головний натиск робився на репресив-
ні заходи. Так, у червні було заарештовано ксьондза С.Квасневського, який
тільки у грудні 1936 р. повернувся із заслання, щоб виконувати душпастирські
функції серед католицької громади Києва; у серпні за гратами опинилися його
колеги Л.Гашинський (Харків), М.Єндрущак (Житомир), Я.Пржісецький
(Умань). Всім їм інкримінувалася контрреволюційна діяльність і шпигунство
на користь Польщі (між тим, уманському священнослужителеві було на той
час 79 років і він майже повністю втратив зір).
Цього разу слідство не затягнулося і обійшлося без суду: 24 вересня 1937 р.

було страчено ксьондзів М.Єндрущака та Л.Гашинського, а наступного дня —
С.Квасневського. Доля ж ксьондза Пржісецького залишається нез’ясованою.
Водночас розправилися і з тими священиками, що перебували на засланні або
в концтаборах за судовими або позасудовими вироками попередніх років 41.
Відтак, з осені 1937 р. на терені УРСР не залишилося жодного практику-

ючого римо-католицького священика. Зусилля Ватикану щодо поширення
католицизму і збереження ієрархії РКЦ було зведено нанівець. Всі костьоли
було зачинено, а діяльність громад РКЦ заборонено. Внаслідок примусової
міграції польської і німецької національних меншин була порушена цілісність
католицьких спільнот. Наприкінці 30-х років в УРСР було покінчено з будь-
якими (принаймні видимими) проявами релігійного життя католиків. Римо-
католицька церква як суспільна інституція з власною ієрархією, кліром та
паствою була повністю ліквідована.
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