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ГАЛИЦЬКЕ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКЕ ДУХОВЕНСТВО 
У ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ: 

ПОЛІТИЧНІ, КУЛЬТУРНІ І СОЦІЯЛЬНІ АСПЕКТИ

У цьому нарисі ми хотіли б зосередитися на кількох важливих, на нашу 
думку, історичних аспектах такої інституції, як Греко-Католицька Церква, і 
такої історичної події, як Перша світова війна. Обидва явища — це багато-
вимірні феномени, а тому з самого початку варто відзначити ті їх аспекти, 
що стануть предметом нашої уваги. Щодо Греко-Католицької Церкви, то в 
1914–1918 рр. ця інституція виступала на кількох площинах:

1) як релігійна організація, що забезпечує своїм вірним доступ до 
трансцендентної правди і є в їхніх очах єдиним шляхом до спасіння;

2) як єрархічно збудований соціяльний інститут, інтегрований у дер-
жаву та суспільство і задіяний у найважливіших політичних та со-
ціяльних процесах;

3) як окремий культурний феномен, що тісно пов’язаний з ідентичніс-
тю українського населення Галичини, а через це фігурує в усіх полі-
тичних комбінаціях, у яких розігрувалася українська карта;

4) нарешті, греко-католицьке духовенство виступало як окрема соціяль-
на група, що мала першорядне значення для українського галицько-
го суспільства, — група, з якою була тісно пов’язана доля української 
галицької інтелігенції та середнього класу і яка й далі перебувала в 
безпосередньому контакті з селянськими масами, справляючи на них 
сильний вплив.

Пам’ятаючи про всі ці виміри, ми зосередимося на двох останніх і 
спробуємо простежити, яких змін вони зазнали під час Першої світової 
війни. Пам’ятаючи про чисто мілітарний та економічний аспекти війни, 
ми все-таки будемо розглядати її насамперед як великий соціяльний пе-
реворот, що кардинально змінив досвід, становище й взаємовідношен-
ня багатьох соціяльних груп, а також як комплекс політичних комбіна-
цій, у яких політика держав-учасниць уперше масштабно переплелася з 
проєктами та рухами бездержавних народів, вивівши ці народи на аре-
ну міжнародної політики в статусі повноцінних гравців. В обох випадках 
Греко-Католицька Церква й духовенство виступали і як об’єкт, і як суб’єкт, 
і як цінний ресурс. В усіх випадках Церква і духовенство зазнали серйоз-
них трансформацій. У цьому нарисі ми спробуємо поєднати «погляд звер-
ху» — на Церкву загалом, її провід, її місце в національних, політичних та 
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соціяльних пертурбаціях Першої світової війни, з «поглядом знизу» — з 
тим, як ці зміни виглядали в очах простого парафіяльного священика. Го-
ловним джерелом, що допоможе нам розкрити оцю перспективу «знизу», 
стане унікальний щоденник, який вів о. Михайло Садовський і який го-
тується до публікації в Інституті українознавства ім. Івана Кри п’я ке ви ча 
НАН України.

Церква відіграла дуже важливу роль в процесі націєтворення східноев-
ро пей ських народів, — набагато важливішу, ніж у Західній та Центральній 
Европі. У галицькому випадку конфесія була ключовим чинником розмеж-
ування українців (греко-католиків) і поляків (римо-католиків). Уклавши 
унію з Римом і приєднавшись до Католицької Церкви, галицькі русини збе-
регли, одначе, свій візантійський обряд. У повсякденному житті це означа-
ло, зокрема, додержання юліянського календаря, який чітко відмежовував 
їх від інших жителів краю. В Галичині процеси модернізації виявлялися у 
швидкому зростанні національної свідомости, що супроводжувалося поси-
ленням націоналістичних тенденцій, а отже й дедалі гострішими міжнаці-
ональними конфліктами. Утім, конфлікт між українцями і поляками, яко-
му додавали гостроти ще й особливості політичної ситуації в Галичині, мав 
для українців і певні позитивні наслідки. Щоб не програти в конкурентній 
боротьбі, українці були змушені розбудовувати власні національні інститу-
ції. Розвиток соціяльно здиференційованого польського суспільства і май-
же виключно селянського українського суспільства проходив неконгруент-
но. Внутрішня слабкість українського національного руху призвела до того, 
що домінантною стала політика орієнтації на зовнішні чинники. Тодішні 
пошуки зовнішніх орієнтирів можна багато в чому порівняти з пошуками 
власної національної ідентичности.

Через неповноцінну соціяльну структуру українського суспільства (пев-
ні соціяльні групи, такі як аристократія чи підприємці, були фактично від-
сутні) гре ко-католицьке духовенство аж до середини ХІХ ст. відігравало в 
ньому роль національної еліти. Навіть наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст., 
попри глибоку секуляризацію українського суспільства, греко-католицькі 
священики залишалися важливим чинником національного руху. Пред-
ставники духовенства висували свої кандидатури на всіх парламентських 
та сеймових виборах, а церковні структури були свого роду виборчими ко-
мітетами. В період політичної структуризації багато духовних осіб вступи-
ли до партійних організацій центру та правиці, а цим самим до певної міри 
визначили їхню консервативну спрямованість. На провінції партійними 
функціонерами дуже часто були саме священики. Всі ці моменти чітко по-
казують, що процес націоналізації Церкви і розвиток національного руху 
були тісно по в’я за ні. Довший час Греко-Католицька Церква не мала рівного 
статусу з Ри мо-Ка толицькою, а тому вимога урівноправнення Церков ста-
ла складовою частиною національної програми українців.
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Церковна унія мала двоїсту природу. Греко-Католицька Церква була сво-
єрідним містком між православним і католицько-протестантським світом. 
У політичній сфері ця політично-церковна двозначність виявлялася в ви-
гляді роздвоєної лояльности. Частина населення мала русофільські пере-
конання і в культурному та політичному плані орієнтувалася на Москву, а 
частина трималася української орієнтації. Русофільська течія пройшла три-
валу політичну еволюцію і напередодні війни розкололася на два угрупо-
вання: до першого належали консерватори, що зберігали лояльне ставлення 
до правлячої династії Габсбурґів та Австрійської держави, а до другого — ті, 
хто ідентифікував себе як частину російської нації. Ця друга група була го-
това й до перегляду своєї конфесійної ідентичности, активно готуючись до 
переходу на православ’я.

Російські політичні еліти, до компетенції яких належало вироблення 
зовнішньополітичного курсу держави, добре розуміли, що пропагандою 
пра во слав’я можна досягти суттєвого послаблення багатонаціональної Ав-
стрії, а окупація Галичини дала б змогу нарешті зліквідувати осердя небез-
печного для Росії українського руху. Крім того, зліквідувавши Греко-Ка то-
лиць ку Церкву, один із вагомих чинників національної самоідентифікації 
галицьких українців, і скориставшись однаковістю обряду для насадження 
православ’я, російська влада могла б сподіватись утвердити тут російську 
національну ідентичність. У офіційних концепціях російської нації не було 
місця для галицьких уніятів; унія з Римом розглядалася як засіб латинізації 
та спольщення населення Галичини, а самі уніяти — як гілка єдиного «об-
щеруського» народу. Трактування Греко-Католицької Церкви як політич-
ного чинника, що сприяє експансії католицизму на Схід, мало для неї цілу 
низку негативних наслідків. Якби, припустімо, російська влада погодилася 
інкорпорувати русинів-уніятів до російської нації без зміни їхньої конфесій-
ної приналежности, то це стало б суттєвим ударом не тільки по концепції 
офіційної російської історії, а й по російській ідентичності. Критерії росій-
ськости, що їх граф Уваров сформулював як самодержавство, православ’я, 
народність, лишалися актуальними для ідеологів російського націоналізму 
аж до часу Першої світової війни (і, навіть, дотепер). Це пояснює, чому ро-
сійська церковна політика в окупованій Галичині була така негнучка і зводи-
лася головно до насадження православ’я. Тут варто зауважити, що позиція 
російського Генерального штабу в церковному питанні значно відрізнялася 
від позиції урядових кіл, а особливо єрархії Російської Православної Церк-
ви. Ця відмінність була зумовлена більше тактичними, ніж стратегічними 
міркуваннями: військові хотіли мати на окупованих територіях лояльне до 
себе населення, а не партизанський рух.

Російські політики добре розуміли, що приналежність до Греко-Ка то-
лиць кої Церкви — один із найважливіших критеріїв самоідентифікації га-
лицьких українців, а тому російський уряд приділяв особливу увагу цер-
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ковній політиці. Переплетіння конфесійної і національної ідентичности 
в процесі формування української нації в Галичині привело до того, що 
Церква стала національно-політичним інститутом, набула чіткого наці-
онального забарвлення. В очах консервативних російських націоналістів 
греко-католицизм означав зв’язок із західним ментально-культурним сві-
том і міг стати прецедентом для православних у самій Росії 1.

Початок війни прискорив розвиток усіх процесів і ще більше загострив 
головні суспільні проблеми. Війна, хоч і принесла людям неймовірні страж-
дання, втрату рідних і близьких, стала потужним чинником модернізації 
суспільства. Звичайний український селянин, мобілізований до армії й на-
правлений далеко за межі не тільки свого села, а й провінції, хоч-не-хоч роз-
ширював горизонти своїх уявлень про навколишній світ. В армії як інтер-
національному колективі він уже не міг не задумуватися над тим, до якого 
народу він себе відносить, а відтак формувалися земляцтва за мовною та 
конфесійною ознакою. В поєднанні з пропагандою з боку політичних пар-
тій та різноманітних просвітницьких організацій це вело до стрімкого зрос-
тання політичної й національної свідомости. Часті випадки евакуації насе-
лення з насиджених місць або міграції далеко за межі традиційного ареалу 
проживання теж розширювали уявлення селян про світ, підштовхували до 
думки про потребу знайти в ньому своє місце. Такі масові переміщення на-
селення сприяли також активнішій комунікації всередині самого суспіль-
ства, його консолідації. Нарешті, з початком війни русофільський рух став 
об’єктом жорстоких репресій з боку австрійських властей. Якщо раніше ру-
софільство загрожувало лише кар’єрними негараздами, то в умовах воєн-
ного часу це було питання життя і смерти. Прямим віддзеркаленням такої 
ситуації було переслідування українського руху в окупованій росіянами 
частині Галичини. А що Греко-Католицька Церква сприймалася як части-
на «українського проєкту», то переслідування за національною і за релігій-
ною ознакою стали тотожними.

Свою експансіоністську політику на західному напрямку Росія обґрун-
товувала тезою про потребу допомогти «російському населенню, що страж-
дає в австрійському ярмі». Але на практиці уявлення росіян про Галичину 
і галичан про Росію були не більш ніж абстрактними конструктами. Без-
посередній контакт одних з другими під час війни призводив до краху ілю-
зій і руйнації давніх позитивних стереотипів. Під цим оглядом дуже пока-
зові ті листи, що їх писали до Петрограда галицькі русофіли, переселені 

 1 Після царського маніфесту 1905 р. в Росії відбулася помітна лібералізація політики в сфе-
рі релігії. Громадяни вперше дістали змогу вільно змінювати своє віровизнаня. В аристо-
кратичних колах Санкт-Петербурга з’явилася тенденція до переходу на католицтво східно-
го обряду. Наприклад, католиками стали родини Ушакових та Волконських, що належали 
до петербурзького вищого світу. Детальніше про це див. у кн.: А. Ю. Бахтурина. Политика 
Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны. Москва 2000.
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з Галичини на територію Російської імперії. Наприклад, священик Л. Дія-
ковський, переселений до Черняхова Волинської губернії, писав у Петро-
град до Д. Вергуна: «Я знаю Русь по книге, из газет, журналов. Она там та-
кая красивая, волшебная, за нее страдали галичане... А здесь ее нет — нет 
ни милости, ни сочувствия, ни отзывчивости, ни признательности, ни до-
брого ласкового слова... Придется замерзнуть в зиме». 2 Росія «білого пра-
вославного царя», немов фата моргана, віддалялася від галицьких русофі-
лів у міру їх ближчого знайомства з російськими реаліями.

Виробляючи стратегію й тактику для окупованої Галичини, російські 
урядові кола були змушені ретельно вивчити настрої, симпатії та антипатії 
галицького суспільства. Зрозуміло, що головною опорою російської полі-
тики в Галичині мали стати русофіли, які ще перед війною визначилися не 
тільки із своєю національною ідентичністю, але й з ідентичністю конфесій-
ною — вони почувалися православними росіянами. Русофіли сподівалися 
на беззастережну політику Росії в церковному питанні, тобто на повсюдне 
запровадження в Галичині православної віри. Проте, офіційна російська 
влада не пристала на ті варіянти переведення галичан на православ’я, які 
пропонували місцеві русофільські лідери.

У 1839 й 1875 рр. Росія вже мала досвід насильницького, здійсненого за 
вказівкою згори переведення уніятів на православ’я. В Галичині, щоправ-
да, ситуація була неоднозначна: тут доводилося мати справу з населенням 
із високим рівнем «неросійської» національної свідомости та з високоос-
віченим уніятським клиром, який не було ким замінити.

У перші місяці війни в політиці російського уряду, військового коман-
дування та церковної єрархії щодо греко-католиків спостерігався певний 
різнобій. 28 серпня 1914 р. Микола ІІ, погодившись на пропозицію Сино-
ду, призначив волинського архиєпископа Євлогія архиєпископом «для за-
доволення духовних потреб православних галичан», однак подальші дії та 
циркуляри російської влади були спрямовані не так на сприяння Євлогію, 
як на контроль і стримування його заходів щодо масового переведення га-
личан на православ’я. Вибір упав саме на Євлогія тому, що з 1902 по 1914 р. 
він керував Холмською єпархією, а отже мав досвід стосунків з Католиць-
кою Церквою.

Повідомлена телеграфним агентством інформація про те, що Євлогій 
відбув з Почаєва до Львова, «щоб приєднати галичан до православ’я», ви-
кликала в російських військових насамперед велике занепокоєння. Началь-
ник штабу верховного головнокомандувача звернувся до російського ім-
ператора з телеграмою такого змісту: «Релігійне питання в Галичині має на 
даний час надзвичайно гостре значення. Доповідаю Вашій Величності, що 

 2 Российский государственный исторический архив в Санкт-Петербурге (далі — РГИА СПб), 
ф. 909, оп. 1, д. 111, л. 5.
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треба братися до його розв’язання обережно, не порушуючи проголошеної 
свободи віросповідання. Накази єпархіяльної влади про те, що уніяти і їх 
пастирі повинні переходити на православ’я, можуть призвести до того, що 
прихильники Австрії спробують викликати на цьому ґрунті сильні завору-
шення серед населення в тилу наших військ. Вважаючи це надзвичайно не-
безпечним, я віддав відповідні накази генерал-губернаторові Галичини гра-
фу Бобринському. Якщо Ваша Величність зволить ухвалити мої пропозиції, 
то прошу підтвердити їх і наказати, щоб рух давали тільки тим проханням 
про возз’єднання з православною Церквою, які цілком добровільно вихо-
дять від самих уніятів — це повинна перевіряти адміністрація. В інших ви-
падках варто обмежитися тільки збором статистичних матеріялів про кіль-
кість і розселення уніятів для подальшого узагальнення цього питання» 3. 

Відповідні телеграми, завізовані Миколою ІІ, були розіслані обер-
прокуророві Синоду Володимиру Саблеру та міністру закордонних справ 
Сергію Сазонову. Діяльність архиєпископа Євлогія непокоїла також і міні-
стра закордонних справ, який побоювався, що в результаті Євлогієвих за-
ходів у місцевих жителів сформується думка, «що Росія, як і Австрія, за віру 
садить людей до в’язниці» 4.

Цікавим документом у цій справі є лист селянина Івана Савельєва обер-
прокуророві Саблеру: «Доповідайте Імператору, що єпископ Євлогій поїхав у 
Галичину приєднувати уніятів до православ’я. Я стурбований тим, що це ще 
не на часі, що перед Англією і Францією ми себе цим тільки осоромимо і що, 
взагалі, вдаватись до насильства у справах релігії не варто. Треба берегти мо-
ральний престиж Росії» 5. З огляду на можливі негативні наслідки необереж-
ної політики Російської Православної Церкви начальник штабу верхов ного 
головнокомандувача телеграфував головному начальнику постачання ар-
мії і флоту генералу Забєліну: «З метою уникнення можливих заворушень 
та згубних для нашої спільної об’єднавчої справи ускладнень негайно роз-
порядіться, щоб наша духовна влада не чинила уніятам та уніятському ду-
ховенству ніяких утисків на релігійному ґрунті відповідно до проголошено-
го непорушного права свободи віровизнання. Політичну неблагонадійність 
не слід ототожнювати з релігійною роз’єднаністю, а тому не допускайте нія-
ких заходів до переведення уніятів на православ’я, за винятком тих випадків, 
коли йдеться про цілком добровільне бажання окремих осіб» 6.

Попервах архиєпископ Євлогій сприйняв «височайше» призначення як 
дозвіл діяти в Галичині на власну руку. Вже 7 вересня він виїхав до Поча-
єва, а звідти до Бродів, де ще перед його приїздом три парафії — Попівці, 

 3 РГИА СПб, ф. 797, оп. 84, отдел 2, стол 3, д. 510, л. 18.
 4 Там само, л. 21 об.
 5 Там само, л. 23.
 6 Там само, л. 24.
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Накваша і Борятин — добровільно перейшли на православ’я. На архиє-
рейській Службі Божій були присутні 3 тис. чоловік. Станом на вересень 
1914 р. на православ’я перейшли вже 45 парафій. Цей успіх та урочис-
тий прийом, організований місцевими русофілами, підштовхнули Євлогія 
до активніших дій. Він закликав собі на допомогу архимандрита Митро-
фана, протоєрея Венедикта Туркевича (Алеутська єпархія), члена Дер-
жавної Думи Михайла Митроцького і священика із Холмщини Олексія 
Громадського. Вони мали їздити Галичиною й «вивчати» проправославні 
настрої. Сам Євлогій вирушив до Львова, де на нього чекало велике роз-
чарування: «Я був здивований, як жалюгідно представлена в цьому міс-
ті православна віра» 7. Йому довелось констатувати, що греко-католицьке 
духовенство не підтримує ідеї переходу на православ’я і основну масу 
священиків становлять прихильники «унії та українства». Український 
рух у Галичині був для нього однозначно «мазепинським», а отже воро-
жим до Росії і православ’я. З цього він зробив однозначний висновок: 
«Тому на православ’я в Галичині чекає важка й уперта боротьба з унією» 8. 
Відразу після свого призначення архиєпископ Євлогій звернувся з «Пас-
тирським листом» до греко-католицького населення Галичини. Фактично 
цей лист — один з небагатьох доказів реальних намірів Російської Церкви 
в Галичині. Він містить прямий заклик переходити на православ’я: «...всі 
перестраждані під політичним і церковним ярмом повинні шукати спо-
кою в спільності з Православною Церквою та під берлом Православно-
го Руського Царя» 9.

Налаштованість Євлогія на «боротьбу» змусила російську владу вида-
ти додаток до циркуляра від 27 вересня 1914 р. «До питання про віротер-
пимість». Згідно з цим роз’ясненням, православний священик мав право 
обійняти парафію лише в тому випадку, коли цього забажало 75 % грома-
ди 10. Саме цей пункт викликав найбільше незадоволення єрархів Росій-
ської Православної Церкви, бо ж він позбавляв їх будь-якої можливости 
використовувати для організації «возз’єднання» місцевих русофілів, що 
здебільшого становили в громаді абсолютну меншість 11. Інший момент, 
що не влаштовував Православну Церкву, — це те, що справа зміни цер-
ковної юрисдикції парафій віднесено до компетенції російської військової 
влади. Регулювання церковної сфери було доручене військовому генерал-
губернаторові Галичини графу Георгію Бобринському, який, у свою чергу, 

 7 РГИА СПб, ф. 797, оп. 84, отдел 2, стол 3, д. 510, л. 37.
 8 Там само, л. 38.
 9 Там само.
 10 Центральний державний історичний архів України в м. Львові (далі — ЦДІАЛ), ф. 694, оп. 1, 

спр. 1, арк. 7.
 11 РГИА СПб, ф. 797, оп. 84, отдел 2, стол 3, д. 510, л. 53.
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наказав неухильно стежити за діяльністю Російської Церкви і про всі зло-
вживання доповідати йому особисто 12.

Незважаючи на всі заходи російських цивільних та військових структур 
щодо пом’якшення церковної політики, на практиці їм все-таки не вдалося 
запровадити якусь кардинально нову лінію щодо українського населення 
Галичини. Проти українського руху в Галицькому генерал-губернаторстві 
застосовувалась репресивна політика, апробована раніше на підросійській 
Україні. В перші ж дні російської окупації було суворо заборонене вживання 
української мови, закриті всі українські видання, розпущені національно-
культурні товариства та інші національні інституції. Українською мовою 
не дозволялась навіть публікація газетних некрологів — за весь час окупа-
ції було зроблено тільки два винятки. Якщо відсутність українських газет 
ще можна було виправдати умовами воєнного часу, то суворість у такій де-
лікатній сфері взагалі важко було пояснити.

Окупаційна влада одразу ж заарештувала й оголосила заручниками ві-
домих українських діячів, котрі не забажали або не змогли евакуюватися: 
професорів, банківських службовців, учителів і, зрозуміло, священиків. Але 
широкомасштабні переслідування українського руху почалися після про-
грамної промови генерал-губернатора Бобринського 14 жовтня 1914 р. Бо-
бринський оголосив, що «Галичина є російська земля, де вживання росій-
ської мови — обов’язкове». Українська мова була офіційно оголошена ді-
ялектом російської. Градоначальник Коломиї князь Лобанов-Ростовський 
заявляв: «Не існує ніякої української нації». Після таких заяв почалася по-
літика всеохопної русифікації, і зрозуміло, що одним з головних напрямків 
цієї політики була боротьба з Греко-Католицькою Церквою.

У листі невідомої авторки від 15 жовтня 1914 р. описано таку картину 
окупованого Львова: 

Львова не пізнавбись. Усюди московські шапки, шинелі і багнети. Впрочім, 
війська не много — найбільше лікарів і санітарів, а вже дуже багато москов-
ських самаританок (щоправда, самі майже погані [самаританки]). Видано 
масу оголошень про кари за рабунки і крадежи, помимо того, однак, з годин-
ником за місто небезпечно показуватися. Можеш собі представити, що дво-
ри в 90 % зрабовані до тла, дословно навіть футрини з вікон. Що не далося 
зрабувати, то знищено прямо для того, щоб нищити. По краю всюди вста-
новлено губернаторів, градоначальників, уїздних начальників і т.д. Хлопи 
вертаються до праці, бо до них відносяться ще найліпше. Щодо віри заповів 
Бобрінський програмово, що буде якнайдальше посувати толєранцію, — але 
не стерпить виступів чи то явних, чи тайних проти православія 13.

 12 Там само, л. 98.
 13 ЦДІАЛ, ф. 309, оп. 1, спр. 2389, арк. 89.
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Згідно з уже згадуваним циркуляром про віротерпимість парафія сама 
повинна була визначитися з переходом на православ’я. Голосування з цьо-
го приводу проводилися скрізь, навіть там, де ніхто з парафіян їх не ви-
магав. А ті парафії, що їх священики, боячись приходу російських військ, 
виїхали разом з відступом австро-угорської армії, відразу оголошувались 
православними без ніякого голосування 14. Ще одним способом переведен-
ня греко-католицьких парафій на православ’я були часті короткотривалі 
арешти священиків як політично неблагонадійних, під час яких відповідні 
парафії оголошувались покинутими і туди так само скеровувались право-
славні священики. Непоодинокі були й заборони окремим священикам пра-
вити в церкві за греко-католицьким обрядом, хрестити дітей та хоронити 
покійників «для того, щоб зліквідувати їх вплив на населення і цим самим 
поліпшити умови для православної пропаганди». Певного поширення на-
було переведення греко-католицьких богослужінь на інший, менш зручний 
час. Наприклад, у Богородчанському повіті греко-католицька служба була 
перенесена на 6-ту годину ранку й мала тривати до 7-ї, тоді як православ-
ним відводився час із 7-ї ранку до 6-ї години вечора; фактично, це означа-
ло перетворення храму з греко-католицького на православний.

Дуже часто представники військової адміністрації на місцях потурали 
насильницьким діям православних священиків. Скажімо, 26 вересня 1914 р. 
до греко-католицького вікарія в м. Ярославі о. Хомина з’явився православ-
ний священик у супроводі військових. Він зажадав від отця, щоб той від-
дав ключі від церкви, де буде проведена православна Служба Божа. На про-
тест о. Хомина офіцер відповів, що бере до уваги його заяву, проте церкву 
все одно відкриють, а отець поповнить число мучеників, таких як митро-
полит Шептицький. Після служби цей самий православний священик за-
кликав присутніх до переходу на православ’я. 15 Досить частою причиною 
усунення греко-католицьких священиків з парафій була їхня відмова ви-
конувати наказ окупаційних властей — не згадувати в молитвах імени ав-
стрійського імператора. Ті, хто не виконував цього наказу, арештовували-
ся як політично неблагонадійні й проводили по кілька місяців у в’язниці, 
а після звільнення далеко не всім вдавалося повернутися на свою парафію.

Хоча циркуляр воєнного генерал-губернатора Галичини Георгія Бобрин-
ського і називався «До питання про віротерпимість», у ньому містилися 
пункти явно репресивного характеру. Наприклад, за греко-католицькими 
священиками, що не погоджувалися на почергові богослужіння з православ-
ними, мав бути встановлений цивільний нагляд, а якщо протягом місяця до 
церкви ходитиме мало парафіян — повинно було ставитися питання про її 

 14 ЦДІАЛ, ф. 129, оп. 4, спр. 82, арк. 10.
 15 Haus- Hof- und Staatsarchiv in Wien (далі — HHStA), Politisches Archiv I, karton 967.
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передачу православним 16. Особливо безкомпромісну позицію займала ро-
сійська влада щодо Василіянського чину. Василіяни, на думку православного 
духовенства, були прихованими єзуїтами, що мали за завдання пропаганду 
католицизму в Російській імперії. Тому всі василіяни разом з єзуїтами мали 
бути взяті на облік, щоб після війни вигнати їх за межі Галичини 17.

Так само негативно ставилися до української частини греко-ка то лиць-
ко го клиру ті представники русофільської партії, які за підтримки росій-
ської влади створили у Львові «Русский народний совет». «Совет» вимагав 
від греко-католицької митрополичої консисторії дозволити православні бо-
гослужіння в усіх без винятку церквах, мотивуючи це духовними потреба-
ми російських православних солдатів, однак консисторія відмовилась піти 
на такий крок.

Та найдошкульнішого удару Греко-Католицькій Церкві завдав арешт її 
предстоятеля митрополита Андрея Шептицького. Арештові передував об-
шук у митрополичих палатах, під час якого були виявлені документальні 
докази того, що Шептицький був автором концепції створення нової все-
української Церкви шляхом поширення Греко-Католицької Церкви далі на 
схід 18. Утім, арешт митрополита був запланований ще до того, як російська 
армія вступила до Львова. Це випливає з листування військового міністра 
Сухомлинова з міністром внутрішніх справ Маклаковим. Причиною аре-
шту були митрополитові плани щодо поширення унії в Росії, а також і те, 
що він був для галицьких греко-католиків не тільки духовним провідни-
ком, а й політичним лідером 19.

Цей план, зрозуміло, становив велику загрозу для Росії. Поширення 
Греко-Католицької Церкви на весь ареал розселення українців стало б но-
вим могутнім імпульсом для формування єдиної української нації. Успіш-
на реалізація цього задуму неминуче призвела б до остаточного руйнуван-
ня сполучної ланки між «росіянами» і «малоросами», втрати гігантських 
територій і глибокої кризи власної ідентичности росіян. Саме такі мірку-
вання спонукали російську владу заарештувати митрополита й вислати 
його в глиб Росії. 

Історія з намаганнями визволити митрополита з російської неволі мала 
великий вплив на українське суспільство в цілому й зумовила певну змі-
ну в ставленні до Греко-Католицької Церкви з боку Австро-Угорської дер-
жави. Греко-католицькі священики, що зібралися у Відні, рятуючись перед 

 16 ЦДІАЛ, ф. 694, оп. 1, спр. 1, арк. 7 зв.
 17 Там само.
 18 Детальний план організації українського життя митрополит Шептицький окреслив у сво-

єму листі до австрійського консула Е. Урбаса від 15 серпня 1914 р. Повний текст листа був 
опублікований у збірнику документів: Ereignisse in der Ukraine 1914–1922, deren Bedeutung und 
historische Hintergründe / ред. T. Hornykiewicz. Philadelphia 1966, т. 1, с. 8–11.

 19 РГИА СПб, ф. 821, оп. 12, д. 150, л. 3–66.
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наступом російських військ, утворили тут свій координаційний орган, «Ре-
презентацію українського католицького духовенства». До її складу ввійшли 
33 священики з Львівської єпархії, 7 із Станіславівської та 30 з Перемись-
кої. Репрезентація ставила собі за мету збирати інформацію про російські 
надужиття в церковній політиці в Галичині й інформувати про це европей-
ську громадськість. Крім того репрезентація вживала активних заходів для 
визволення митрополита Шептицького з російського полону.

Арешт популярного в українському суспільстві митрополита зробив його 
живим символом страждань за віру й українську національну ідею 20. Це не 
лише сприяло мобілізації та консолідації українців, а й суттєво посилило ан-
тиросійські настрої. Якщо раніше галицькі українці не сприймали Росію як 
явного ворога, то тепер вороже ставлення до Росії ставало дедалі сильнішим.

Масові депортації українського населення в глиб Росії, заборона діяль-
ности українських товариств, невелика кількість випадків переходу на пра-
во слав’я — все це переконало австро-угорську владу в лояльному ставленні 
українського населення до держави й до правлячої династії 21. Переслідуван-
ня українського населення за так звану «руську зраду» спонукали галицьких 
русинів остаточно визначитися з національною самоназвою «українці». Біль-
шість із них вважала за потрібне зберегти стару назву «русинів», проте з по-
літичних міркувань — щоб уникнути змішування «русинів» із «росіянами», 
а «руської мови» з «русским языком» — змушена була погодитися з новою 
назвою. Це означало, що галицькі русини подолали ще один етап у проце-
сі формування національної свідомости й остаточно зупинилися на укра-
їнському варіянті національної ідеї, свідомо дистанціювавшись від росій-
ської національної традиції та історії. Відповідно, до назви Греко-Католицька 
Церква дедалі частіше додаватиметься означення «українська».

Коли про репресивну політику царської Росії проти Греко-Католицької 
Церкви стало відомо за океаном, Українська Національна Рада Америки 
звернулася до австрійської сторони по допомогу та роз’яснення. Амери-
канські українці вважали, що Греко-Католицьку Церкву переслідують саме 
як національну українську Церкву 22. Вони пробували звертатись також і 

 20 HHStA, P. A. I, k. 967/ ad Krieg 27 (Brief der Repräsentanz der ukrainischen katholischen 
Geistlichkeit).

 21 За найпевніше джерело інформації про те, скільки парафій реально перейшло на православ’я 
за час російської окупації Галичини, може правити «Секретный доклад об общем положении 
церковных дел и об униатском приходском духовенстве в Галиции». За офіційними даними 
станом на 24 березня 1915 р. на православ’я перейшла 81 парафія. Російські урядовці до-
бре розуміли, що такі темпи не дають підстав тішитися і що більшість переходів відбулися 
в перші місяці війни й були викликані «російськими військовими перемогами» (РГИА СПб, 
ф. 1579, оп. 1, д. 89, л. 1).

 22 ЦДІАЛ, ф. 146, оп. 4, спр. 5189 (Лист австрійського міністра внутрішніх справ з дорученням 
розслідувати справу про переслідування росіянами Греко-Католицької Церкви в Галичині).
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в американську пресу, але там не приймали статей, у яких містилася хоч 
якась критика в бік держав Антанти. Тоді вони звернулися до австрійсько-
го уряду з проханням перевірити факти переслідувань за релігійною озна-
кою в Галичині й опублікувати висновки в світовій пресі. Таку ідею під-
тримав австрійський прем’єр-міністр, і матеріяли розслідування справді 
потрапили до світової преси. Це звернення мало велике значення ще й з 
огляду на те, що після нього австро-угорське командування нарешті ви-
дало своїм солдатам і офіцерам докладні інструкції, в яких пояснювалася 
різниця між руським населенням Галичини і росіянами. За головний кри-
терій національної ідентифікації в цих інструкціях була приналежність до 
Греко-Католицької Церкви 23. Крім того інформація про переслідування га-
лицьких греко-католиків викликала занепокоєння й протести з боку Вати-
кану. Так ця проблема вийшла за рамки локального конфлікту і набула між-
народного звучання 24.

Австро-угорська влада почала також уважніше стежити за політикою 
Росії в церковних справах. Ще на самому початку війни австро-угорським 
політичним колам стало відомо, що Росія намагається використовувати 
пра во слав’я як інструмент своєї експансіоністської зовнішньої політики. 
Яскравим прикладом такої інструменталізації релігії послужила російська 
політика щодо Греко-Католицької Церкви в окупованій Галичині. 9 жов-
тня 1914 р. газета «Reichspost» опублікувала статтю під заголовком: «Пра-
во слав’я — „державна релігія” в Східній Галичині. Росія ліквідовує унію». 
Проаналізувавши ситуацію, що склалася в Галичині, автор статті доходив 
висновку: «Наші керівні кола мали б усвідомити цілі Росії і якомога скорше 
зробити з них висновки. Політична руїна, яку хоче залишити по собі в Га-
личині російська влада, ще загрозливіша, ніж матеріяльне знищення, хоча 
й воно страхітливе» 25. Саме тому після відступу російської армії з Галичини 
австрійська влада приділяла особливу увагу становищу Греко-Католиць кої 
Церкви та її ролі в житті українського суспільства.

* * *

На 1914 рік Греко-Католицька Церква в Галичині складалася з двох єпар-
хій та одної архиєпархії. Адміністративне оформлення Церкви завершило-
ся в 1885 р., коли була заснована третя, Станіславівська єпархія. Тоді Львів-
ська архиєпархія нараховувала 547 парафій і 319 капеланій, Перемиська 

 23 HHStA, P. A. I, k. 903 (Bericht der AOK vom 24. August 1915).
 24 Детальніше про це див. у службовому листуванні австро-угорського Міністерства закор-

донних справ із Римським Апостольським престолом: HHStA, P. A. I. K. 967.
 25 Reichspost, 9 жовтня 1914.
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єпархія — 555 парафій і 153 капеланій, а Станіславівська — 435 парафій і 
175 капеланій 26. До 1914 р. ця ситуація майже не змінилася.

Абсолютну більшість клиру становило сільське духовенство, здебіль-
шого одружене (у др. пол. ХІХ ст. в Галичині було десь 2000 священичих 
сімей) 27. Саме завдяки своєму жонатому станові — через світських чле-
нів своїх сімей та родинні зв’язки з світською інтелігенцією — духовен-
ство грало велику роль в освіченому українському суспільстві того часу й 
було хребтом його нечисленної середньої верстви. Протягом ХІХ ст. кіль-
кість непарафіяльного духовенства зростала, але абсолютну більшість все 
одно становили парафіяльні священики. Скажімо, на 1914 р. біле духовен-
ство Перемиської єпархії поділялося на такі категорії 28:

Крилошани — 15
Душпастирі — 804
Військові капелани — 3
Педагоги — 57
Пенсіоновані — 7
Інші — 4.

У Львівській архиєпархії цей поділ виглядав так 29:
Крилошани — 8
Душпастирі — 900
Військові капелани — 5
Педагоги — 84
Пенсіоновані — 12
Інші — 6.

З цих чисел видно, що типовим греко-католицьким священиком у часі 
Першої світової війни був парафіяльний душпастир, жонатий або вдівець, 
і тому досвід саме цієї групи був визначальним для греко-католицького ду-
ховенства в цілому. Священича садиба, зазвичай, стояла в центрі села й ви-
ділялася серед селянських хат своїм розміром і заможністю; його посада пе-
редбачала тісний контакт з парафіянами, його обов’язки прив’язували його 
до держави, а родинні зв’язки, освіта й суспільно-політична діяльність ро-
били його частиною галицького руського суспільства. Так само й у роки 
війни греко-католицький священик багато в чому розділив долю своїх па-
рафіян та руського суспільства загалом. Утім, становище й доля Греко-Ка-
то лицької Церкви та духовенства були багато в чому унікальні — це пояс-

 26 Rocznik statystyki Galicji. Lwów 1886.
 27 Наприклад, навіть у 1912 р. в Перемиській єпархії було 685 одружених священиків, 138 вдівців 

і тільки 26 безженних (Шематизмъ всего Клира греко-католического епархій соєдиненныхъ 
Перемыскои, Самбôрскои и Сянôцкои на рôкъ вôдъ рожд. Хр. 1912. Перемишль 1911).

 28 Шематизмъ всего Клира греко-католического епархій соєдиненныхъ Перемыскои... на рôкъ... 
1914. Перемишль 1913.

 29 Шематизмъ всего клира митрополичои архіепархіи Львôвскои на рôкъ 1914. Львів 1913.
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нювалося їх особливою позицією щодо різних учасників конфлікту і їх ви-
нятковим впливом на українське суспільство Галичини.

Перша світова війна, як і будь-яка інша, принесла з собою передовсім 
смерть. Правда, людські жертви обмежувались переважно тими, хто був 
мобілізований до армії. Цивільне населення серйозно постраждало тіль-
ки на прифронтових територіях, особливо на Східному та Балканському 
те ат рах бойових дій. Це стосується, зокрема, й Галичини, яка зазнала теро-
ру і ав стро-угорських, і російських військ (особливою брутальністю тра-
диційно відзначалися угорські підрозділи). Правда, цей терор, а особливо 
вбивства цивільного населення в Першу світову війну не став правилом, а 
трактувався як явище виняткове й гідне осуду.

Саме тому вбиті греко-католицькі священики в 1914–1918 рр. були все-
таки рідкістю. Серед убитих або страчених після слідства й за постано-
вою суду в період власне Першої світової війни (виключаючи польсько-
українську війну та громадянську війну на території колишньої Російської 
імперії) можна назвати розстріляного австрійською розвідкою в Жовків-
ському повіті о. Набака, повішеного в Жидачівському повіті о. Романа Бе-
резовського 30, повішеного в Рава-Руському повіті угорськими військови-
ми о. Василя Демчука, а також засуджених і розстріляних на Лемківщині 
отців Максима й Петра Сандовичів 31.

Поза цими випадками прямого вбивства в 1914–1918 рр. серед духовен-
ства порівняно з попереднім періодом помітно зросла смертність. Взага-
лі кажучи, воєнне лихоліття в Галичині не закінчилося в 1918 р., а тривало 
далі у вигляді українсько-польської війни 1918–1919 рр., а в деяких місце-
востях — радянсько-польської війни 1920–1921 рр. Зведена таблиця смерт-
ности серед греко-католицького духовенства за єпархіями виглядає так:

Перемиська Львівська Станіславівська

1912 17 21 16
1913 20 26 8
1914 34 38 13
1915 29 26 23
1916 19 29 16
1917 14 18 6
1918 — 28 19
1919 — 36 29
1920 — — 30
1921 — — 15

 30 В. Р. Ваврик. Талєргоф. В 20-і роковини народної трагедії галицко-руского народа. Львів 1934, 
с. 10.

 31 Там само, с. 17, 23 і 26.



174 Андрій Заярнюк, Василь Расевич

До зростання смертности спричинилося, очевидно, загальне погіршен-
ня в харчовому забезпеченні та медичному обслуговуванні населення, не-
щасні випадки, пов’язані з бойовими діями, але найбільше, мабуть (і про 
це свідчить пік смертности в 1914–1915 рр., який буде перевершений тіль-
ки у 1918–1919), — арешти, конфінування (тобто домашній арешт), інтер-
нування. В самому тільки Талергофі, таборі для інтернованих галичан, по-
мер 21 греко-католицький священик 32.

Навіть якщо смерть і оминала самого священика та його близьких, йому 
дуже часто доводилося стикатися із смертю серед своїх парафіян, і він раз 
у раз переконувався, як мало важить людське життя в очах держави, армії, 
просто інших людей:

Явдоха, вдова Дригак, запросила мене, щоби висповідав єї дівку, котру жов-
нір пострілив в хаті. Говорили собі, що люди не хочуть продавати молока 
(бо і нема), а друга дівка, що в хаті була, каже: «Таким, що хочуть дати моло-
ка, то хіба кульку дати!» А жовнір вхопив за ґвер, вложив кулю та замірив-
ся до Катерини Дригак, кажучи: «А так може!» Та в тій хвилі куля перейшла 
через груди дівчини, котра упала. Занесла єї до брата, лікарі обанджували, 
та полежала до понеділка, та й умерла. Вояка мали приарештувати!! Умер-
ла 5 [квітня], але ніхто з війска не дав сотика, казали, що се до них не на-
лежить 33.

Перша світова війна ознаменувалася не лише знищенням людського 
життя у гігантських масштабах, а й небаченими раніше експериментами з 
переміщення великих мас населення, інтернування й обмеження в правах 
цілих соціяльних та національних груп. Греко-католицьке духовенство, як 
ніхто інший, відчуло таку політику на собі. І найцікавіше, що цю політи-
ку застосовували до нього уряди обох ворогуючих держав — і російський, 
і австро-угорський.

У перші ж дні війни жертвами арештів та інтернування стали священи-
ки, підозрювані в русофільстві. Станом на 1915 рік у Львівській архиєпархії 
було інтерновано 27 і конфіновано (тобто взято під домашній арешт) 43 свя-
щеники. Справи ще 11 священиків перебували під слідством або судом. У 
Перемиській єпархії інтерновано 81 священика, конфіновано — 66, 22 виї-
хало в Росію, а справи ще 11 священиків були в розгляді. У Станіславівській 
єпархії ці цифри виглядали так: 15 інтернованих, 19 конфінованих, 8 емі-
грантів і 3 під слідством 34. Ці цифри ще раз доводять, що на 1914 рік голов-
ною базою русофільства була Перемиська єпархія, а недавно утворена Ста-
ніславівська єпархія, керівництво якої прихильно ставилось до західного 

 32 В. Ваврик. Талєргоф..., с. 38–39.
 33 Літопис о. Миколи Садовського (рукопис) // Архів Інституту українознавства ім. Івана 

Крип’якевича НАН України, арк. 46.
 34 Списки цих священиків див. у: ЦДІАЛ, ф. 146, оп. 8, спр. 1919.
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обряду, лишалася лояльною до Габсбурґів. Загалом 357 галицьких свяще-
ників були репресовані, перебували під підозрою або втекли з остраху пе-
ред репресіями. Отже, близько 14 % греко-католицького духовенства вия-
вилось неблагонадійними в очах австрійської адміністрації, і не зовсім ясно, 
чи не була ця неблагонадійність з погляду держави одночасно й неблагона-
дійністю з погляду Церкви.

Коли розглянути розподіл цих «неблагонадійних» священиків за пові-
тами, вимальовується така картина:

Жидачів 21
Сянок 17
Львів 16
Лісько 15
Жовква 14
Турка 13
Рогатин 12
Перемишль 11
Городенка 11
Добромиль 10
Яворів 10
Рава-Руська 9
Дрогобич 9
Самбір 8
Броди 8
Ярослав 8
Бучач 8
Станіслав 8
Кросно 7
Горлиця 7
Бібрка 7
Калуш 7
Долина 7
Городок 7
Чесанів 7
Зборів 6
Перемишляни 6
Сколе 6

Тлумач 6
Стрий 5
Грибів 5
Березів 5
Мостиська 5
Рудки 5
Новий Сонч 5
Богородчани 5
Золочів 3
Бережани 3
Підгайці 3
Сокаль 3
Старий Самбір 3
Косів 3
Коломия 3
Заліщики 2
Кам’янка-Струмилова 2
Радехів 2
Ясло 2
Коломия 2
Чортків 2
Снятин 2
Збараж 1
Переворськ 1
Ланцют 1
Гусятин 1
Борщів 1
Печеніжин 1

На прикладі Львівської архиєпархії можна переконатися, що навіть ці 
цифри не вичерпують числа репресованих австрійською владою. Шематизм 
за 1918 рік перелічує 85 священиків, які були чи то інтерновані, чи конфіно-
вані австрійською владою, а невідомий користувач Шематизму, який збері-
гався в бібліотеці Народного Дому (тепер Відділ рідкісної книги Львівської 
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наукової бібліотеки НАН України імені Василя Стефаника), додає ще 38 осіб, 
яких не врахувала редакція Шематизму 35. Отже, реальна кількість свяще-
ників, що постраждали від репресій австрійської влади, могла перевищу-
вати офіційні дані за 1915 рік у півтора раза і становити 1/5 всього греко-
католицького духовенства Галичини.

Дані про заарештованих греко-католицьких священиків не є чітким по-
казником інтенсивности русофільських симпатій у різних повітах Галичини. 
З одного боку, ми бачимо велику кількість інтернованих і конфінованих у 
лемківських повітах, де як ми знаємо, були поширені русофільські настрої. 
З другого боку, — перше місце за кількістю репресованих займає Жидачів-
ський повіт, про який під оглядом русофільства не відомо нічого особливо-
го. Велику роль при арештах грала місцева, переважно — польська адміні-
страція: її особисті симпатії чи антипатії, її ставлення до греко-католицького 
духовенства загалом і до русофілів зокрема. Найнижчі цифри бачимо в по-
дільських повітах, де австрійська влада просто не встигла провести масо-
вих арештів до приходу росіян.

Наприклад, у русофільських публікаціях повіт Кам’янка-Струмилова 
характеризується як такий, де «російська» свідомість населення була осо-
бливо висока. Як стверджує Василь Ваврик, повіт «належав до найбільш со-
знательних руских округів Галичини» 36. Про заарештованих за підозрою в 
русофільстві тут клопотався декан і парох Кам’янки-Струмилової о. Ми-
хайло Цегельський, сам української орієнтації і батько відомого українсько-
го діяча Лонгина Цегельського. В 1915 р. саме о. Цегельський був узятий в 
заручники відступаючим російським військом 37.

Хоча від цих репресій постраждали не тільки русофіли, але саме для 
них як групи з відмінною від української ідентичністю й певною внутріш-
ньогруповою солідарністю ці репресії стали тотальним і особливо трав-
матичним досвідом. Репресії австрійської влади охопили не тільки свяще-
ни ків-ру со фі лів, а й членів їх родин. Наймолодшою жертвою так званої 
«Перемиської масакри», коли просто на вулиці угорські гонведи вбили 44 
ареш тан тів-ру со фі лів, була 16-літня дочка о. Ігнатія Мохнацького 38. Саме 
цей випадок спричинив масову втечу русофілів, а в тому числі й русофіль-
ських священиків, до Росії під час австрійського контрнаступу в 1915 р. Пер-
шу хвилю біженців розмістили здебільшого в Києві, де зібралося близь-

 35 Шематизм всего духовенства греко-католицького Львівської митрополичої архієпархії на 
рік 1918. Львів 1918.

 36 В. Ваврик. Талєргоф..., с. 11; Г. Соколовичъ. Кровавые годы. Картины ужаса, насилія и произ-
вола австро-венгерской арміи надъ русскимъ народомъ Прикарпатья въ 1914–1917 г.г. Львов 
1923, с. 17–23.

 37 Д. Дорошенко. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1918), ч. 1: Галицька руїна 1914–1917 ро-
ків. Львів 1923, с. 41.

 38 В. Ваврик. Талєргоф..., с. 15–16.
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ко 12 тис. галичан. Розселення біженців було доручене Київському відді-
лові «Галицко-Русского Общества». Значна частина галичан отримала ро-
боту в Сибіру, на Уралі, в Донецькому басейні та на будівництві залізниці 
Армавір-Туапсе. 4 тис. біженців були направлені в повіти Київської, Черні-
гівської та Полтавської губерній на утримання місцевої влади 39.

Сім’ї русофілів переживали справжні трагедії. Для прикладу можна взя-
ти сім’ю відомих русофілів Шемердяків. Отець Іван Шемердяк мав 5-х бра-
тів. Четверо з них — Іван, Василь, Теодор з двома синами і Петро з двома 
синами разом із самим о. Іваном Шемердяком потрапили в Талергоф. Там, 
у Талергофі, Теодор і його сини померли. Сім’я Василя Шемердяка при від-
ступі російських військ з Галичини виїхала в Росію і пропала там безвісти 
(тільки про одного з його синів стало відомо, що він загинув добровольцем 
у армії Колчака). П’ятий брат теж емігрував до Росії, а після повернення був 
заарештований владою ЗУНР у Перемишлі. Сім’я самого Івана Шемердяка, 
яка теж виїхала до Росії, повернулася у 1918 р. без двох синів — один заги-
нув у армії Колчака, другий — у Денікіна 40.

У той час, як русофіли зазнавали систематичних переслідувань з боку 
австрійської влади, українофілів переслідувала влада російська. Тут також 
застосовувалась практика насильного переміщення й домашніх арештів. 
Замість Талергофа тут був Сибір і довгі етапи, якими пересилали зааре-
штованих. Варто сказати, що в той час, як репресії австрійської влади фак-
тично не зачепили греко-католицьку єрархію, призначення якої ця влада 
сама ж і контролювала, російська адміністрація один з головних своїх уда-
рів завдала саме по єрархії — за приклад може правити випадок митропо-
лита Шептицького. Обезголовлення Церкви мало б полегшити справу на-
садження православ’я та русифікації краю. Втім, російських репресій не 
уникло й просте парафіяльне духовенство.

Тільки з Львівської архиєпархії вивезено до Росії 35 священиків, 10 єро-
монахів, 12 ченців-братів і 3 питомці. Ще 5 були тимчасово заарештовані. 
На 1918 р., уже після революції, в Росії та в колишній підросійській Украї-
ні залишалося ще 40 священиків Львівської архиєпархії 41. Подібно до русо-
філів, ці священики розділили долю ширших мас заарештованих українців, 
яких висилали в Росію «до розпорядження міністра внутрішніх справ», що 
й визначав їм їх подальше місце перебування — переважно у внутрішніх 
центрально-східних та сибірських губерніях 42. Тим, хто залишився на міс-
цях, судилося пережити терор російської влади, яка до значних українських 

 39 РГИА СПб, ф. 465, оп. 1, д. 6.
 40 Талергофскій альманахъ. Пропамятная книга австрійскихъ жестокостей, изуверств и на-

силій надъ карпато-русскимъ народомъ во время всемірной войны 1914–1917 гг., вип. 4, ч. 2. 
Львов 1933, с. 145.

 41 Дані взяті з: Шематизм... Львівської митрополичої архієпархії на рік 1918.
 42 Д. Дорошенко. Мої спомини..., ч. 1.
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діячів та осередків українського руху ставилася не краще, ніж австрійська — 
до русофілів.

Наприклад, у 1914 р. в с. Денисів біля Тернополя, в якому ще в 1870-х рр. 
існувала читальня, що першою з сільських читалень стала членом товари-
ства «Просвіта», в якому діяв відомий сільський хор і яке мало тісні зв’язки 
з українським рухом, російська військова частина підпалила селянські са-
диби, заборонивши гасити пожежу — згоріло 106 господарств. Також була 
спалена сільська школа. У серпні 1914 р. російські солдати без пояснення 
причини розстріляли у власних обійстях 12 селян. При відступі російської 
армії в 1915 р. з села насильно забрали 63 чоловіків. П’ятьом хлопцям вда-
лося втекти по дорозі, ще восьмеро повернулися з Сибіру у 1918 р. й роз-
повіли про смерть на чужині восьми інших денисівчан 43.

Але напевно визначити русофільську чи українофільську орієнтацію 
певної особи можна було далеко не в усіх випадках. Назагал від підозр у не-
лояльності потерпали дуже широкі верстви населення. Часто одні і ті самі 
громади зазнавали репресій як від австрійської, так і від російської влади. 
А до репресій додавалися голод, епідемії, втрата домівки внаслідок пожеж 
та воєнних руйнувань. У роки війни в Галичині перестали виплачуватися 
страхові компенсації, а коли виплати відновилися, то вони не враховували 
інфляції австрійської валюти. Наприклад, у с. Сенечів Долинського декана-
ту парох був безвинно заарештований мадярськими військовими. Близько 
100 парафіян загинули від пошестей, 15 були застрелені, 10 загинули в по-
жежах, 6 — внаслідок випадкових поранень, 60 виїхали в західні провінції 
Австрії, кілька були заарештовані росіянами як шпигуни, а ще 40 втекло в 
Росію зі страху перед «Германом і Мадяром» 44.

У Талергофі сиділи не тільки русофіли, а й українофіли — наприклад, 
серед них був один з найвідоміших українських діячів Старосамбірщини 
о. Михайло Зубрицький. Деякі з цих українських священиків перебува-
ли в Талергофі досить довго. 7 грудня 1914 р. о. Іван Мащак занотував, 
що «днесь уходят 14 человек обоего пола и разного возраста, почти все — 
мазепинцы» 45. А ті, кого заарештовувала російська влада, не обов’язково 
були свідомими українськими діячами. Тут, як і у випадку з австрійцями, 
вирішальне значення мали, часто-густо, особисті антипатії й загальна па-
раноя російської військової та цивільної адміністрації, схильних усюди ба-
чити шпигунів. Наприклад, о. Садовський записав у своєму щоденнику:

Час тих трох тижнів перебув я в страху, бо от що з сусідою сталося! Не мож-
на розвідатися добре, що завинив! Кажуть, що мали там в Гвозді прилапати 

 43 Шематизм... Львівської митрополичої архієпархії на рік 1918.
 44 Там само.
 45 Дневникъ о. Іоанна Мащака // Талергофскій альманахъ, вип. 3, с. 3.
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2 людий, що були шпійонами армії австрийскої, а ще один був в зимі з фі-
рою яко форшпан росс<ійський>, та мав утечи домів з наладованим возом.

Священик росс<ійський> казав, що парох мав по ночи ходити по полях! 
Другі кажуть, що в селі було дві партиї з причини будови резиденциї, одна 
за парохом, друга проти него. Мали вивезти єго до Кієва 46. 

Через російські репресії проти греко-католицької єрархії Ватикан по-
чав видавати розпорядження щодо Греко-Католицької Церкви безпосеред-
ньо, поминаючи греко-католицьких єпископів. У квітні 1915 р. призначив 
о. Петра Філяса, протоігумена отців-василіян, генеральним вікарієм для 
всіх греко-католиків, що втекли з Галичини до Австрії та Угорщини, а та-
кож для всіх тих, хто, перебуваючи на неокупованій росіянами території, 
не мав змоги зноситися із своїми єпископами.

У найвідомішому, мабуть, в Україні творі про Першу світову війну, «При-
годах бравого вояка Швейка» Ярослава Гашека, місцями найжахливіших 
екзекуцій і терору австро-угорської армії названо Сербію і Галичину 47. Па-
радокс у тому, що Сербія була противником Австро-Угорщини і вважала-
ся за винуватця війни, а Галичина була австрійською провінцією. Зрештою, 
й російська армія, згідно з деклараціями російської влади, вступала в Га-
личину не як у ворожий край, а як на визволену територію, де проживала 
одна з гілок «общеруського» народу. 

Греко-Католицька Церква у Галичині, яка внаслідок націоналізаційних 
процесів ХІХ — початку ХХ століть стала тісно асоціюватися з українським 
національним рухом, постраждала у Першій світовій війні як жодна інша. 
Воєнні події різко контрастували із тим способом існування, до якого звик-
ло греко-католицьке духовенство протягом ХІХ ст. — із повсякчасною опі-
кою з боку найкатолицькішого з усіх европейських монархів та з характер-
ною для Австро-Угорщини частковою інтеграцією духовенства в державні 
структури. З початком війни держава відвернулася від греко-католицького 
парафіяльного духовенства, а отже — як здавалося його представникам — 
і від Церкви загалом. Обезголовлене, часто позбавлене контакту з єрархі-
єю, це духовенство було покинуте само на себе — на своє вміння вижива-
ти й пристосовуватися і на свою власну ініціятиву.

Крім примусових виселень та переселень було й «добровільне» скитан-
ня. Першими біженцями стали священики-українофіли, що втікали перед 
наступом російських військ улітку 1914, хоча назагал рідний край покида-
ли не так ті, хто боявся російських переслідувань, як ті, хто через бойові 
дії втратив засоби до існування, а також ті, чиї парафії були евакуйовані. 
Більшість із них опинилися в містах та містечках західної частини монар-
хії — у Долішній та Горішній Австрії, Богемії, Моравії, Штирії та Каринтії. 

 46 Літопис о. Миколи Садовського, арк. 49.
 47 Я. Гашек. Пригоди бравого вояка Швейка // Твори в 2-х томах, т. 2. Київ 1982, с. 82.
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Другу хвилю біженців становили ті з русофілів, хто уник переслідування 
австрійських властей у 1914, а в 1915, боячись повернення австрійської вла-
ди, виїхав до Росії разом з відступом російської армії. Таких біженців, що 
були пов’язані з російською адміністрацією, перейшли на православ’я чи 
просто боялися звинувачень у русофільських настроях Дмитро Дорошен-
ко нараховує майже 100 000 48. Про якісь точні цифри тут говорити немож-
ливо, але тільки за офіційними австрійськими підрахунками серед них був 
71 греко-католицький священик з Галичини. А після першої хвилі у 1915 р. 
була й друга хвиля галицької еміграції на схід у 1917 р. 

Греко-Католицька Церква могла легально діяти тільки на одному з на-
прямків великого галицького «екзоду» — на заході австрійської монархії. 
Через велику кількість переселенців Церкві доводилось організовувати ме-
режу душпастирської опіки над вірними в західних провінціях Австро-
Угорщини. На 1918 р. існував уже окремий Віденський деканат Львівської 
архиєпархії. Його священики працювали переважно у таборах для пересе-
лених осіб — Вольфсберґ у Каринтії (7000 чоловік у 1914–1915 рр.), Ґмюнд 
у долішній Австрії (7439 чоловік у 1917), Кийов (по-чеськи, по-німецьки 
Gaja) (1400 чоловік у 1915) та Моравська-Тршебова (1300 чоловік у 1917) у 
Моравії, Хоцень у Богемії (9000 чоловік у 1917).

Неофіційно греко-католицькі священики відправляли треби й надавали 
пастирську опіку так само для галичан, що опинилися в Російській імпе-
рії. Нарешті, греко-католицькі капелани обслуговувати галичан, мобілі-
зованих до австрійської армії. До 4 постійних капеланів Львівської архиє-
пархії в часі війни додалося ще 43, що мали задовольняти духовні потреби 
мобілізованих (а мобілізували майже все чоловіче населення віком від 18 
до 55 років, за винятком прикордонних територій, де мобілізацію не всти-
гли провести через наступ російської армії).

Незважаючи на таке зростання кількості «фельдкуратів», багато галиць-
ких солдатів австрійської армії були позбавлені пастирської опіки з боку ду-
ховних свого обряду. Мотив туги за церквою та літургією в східному обряді 
часто зустрічається в листах, які слали з фронту колишні галицькі селяни. 
Наприклад, Олексій Галанюк у листі до свого пароха нарікав: «Вже минуло 
18 місяців як не чую Слова Божого в Церкві, тілько найвєнци ми є в лісі...» 49 
Для більшости українських солдатів з Галичини релігійна практика була не-
обхідним елементом повноцінного життя, одною (і не наймаловажнішою) з 
тих речей, яких їх позбавила війна. Приміром, ще один солдат, Галанюковий 
односельчанин Василь Годованський у своєму листі з грудня 1915 р. шкоду-

 48 Д. Дорошенко. Історія України 1917–1923 рр., т.1. Київ 2002, с. 33.
 49 Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, відділ рукописів (далі — ЛНБ), 

ф. НТШ, спр. 785/65.
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вав, що «минає рік, як потішавемся хоть хвилину в св. храмі...» 50 При цьо-
му видається, що багато з солдатів були прив’язані не так до абстрактно-
го обряду, як до своєї сільської церковці і свого пароха. Таку прив’язаність 
бачимо і в випадку тих селян, що разом із своїми священиками потрапи-
ли до Талергофа 51.

Перша світова війна привела галицьких священиків не тільки до ав-
стрійської армії. Пізніше багато з них ділили долю з вояками Української 
Галицької армії. Деякі виконували свій обов’язок у формаціях січових 
стрільців на Наддніпрянській Україні, а ще інші стали польовими духів-
никами Білої армії. До цих останніх належав о. Лука Ольховий, колишній 
греко-католицький священик з Галичини, який перейшов на православ’я, а 
в 1919 р. став полковим священиком «Слов’янського полку» в Доброволь-
чій армії, полку, який розвинувся з «Карпато-русского отряда», що воював 
як окрема рота в складі Чехословацького інженерного полку в Корнілов-
ському поході 52.

У самій Галичині через значне скорочення кількості священиків у воєн-
ні роки на одного сільського душпастиря припадало по кілька парафій, а 
були деканати, у яких залишилося всього кілька священиків. На окупова-
них теренах російська адміністрація пробувала використати цю ситуацію 
для пропаганди православ’я. У цих екстремальних умовах просте виконан-
ня своїх душпастирських обов’язків вимагало неабиякої мужности, і саме 
так — як вияв мужности — його сприймали сторонні спостерігачі. Дми-
тро Дорошенко описує своє враження від прикордонного містечка Підво-
лочиськ, де він побував у 1917 р.:

Дивне вражіння робили мертві вулиці з зруйнованими або напівзруйнова-
ними будинками, де, очевидна річ, не мешкав ніхто. Колись це було чепур-
неньке місто, тепер, — наполовину руїни, а в другій половині, звідки також 
вибрались мешканці, ночували, звичайно, «маршові роти»... Я пішов до ма-
ленької гре ко-ка то лиць кої церковці і на своє здивовання застав там панот-
ця, що правив службу. В церкві була всього пара бабусь і якийсь дідок. Вид-
ко, парафія дуже змаліла, але панотець одбував свою службу 53.

Духовенство, яке залишилося на місцях, в міру можливостей старало-
ся допомагати своїм парафіянам. Зменшення числа парафіян не означало 
меншого навантаження на священика, навіть навпаки. Тепер парафіяни зна-
чно частіше замовляли відправи за своїх рідних, а висока смертність озна-
чала частіші виклики священика для сповіді та причастя й частіші похоро-
ни: «Служб Божих велика сила, так що треба навіть не приймати, бо годі 

 50 ЛНБ, ф. НТШ, спр. 785/67.
 51 Дневник о. Іоанна Мащака, с. 3.
 52 В. Р. Ваврик. Карпатороссы въ Корниловском походе и Добровольческой арміи. Львов 1923, с. 21.
 53 Д. Дорошенко. Мої спомини..., ч. 1, с. 50.
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всіх зараз відправити. Дають 4 к<орони>. 6 к<орон> на звичайну Службу 
Божу, а з парастасом 8 к<орон> кромі хліба» 54.

Загальна мобілізація призвела до того, що середній освітній рівень се-
лян, які проживали в краї, істотно знизився. Молодша й освіченіша части-
на чоловічого населення пішла до війська, а священик знову, як і в середи ні 
ХІХ ст., став найкомпетентнішою особою на селі; на його плечі лягло напи-
сання різноманітних клопотань та петицій, він же допомагав селянам пи-
сати й читати листи.

Та на відміну від середини ХІХ ст. ця компетентність і освіченість поєд-
нувалася з невпевненістю, кризою матеріяльних підстав існування духовен-
ства, дедалі більшим відчуженням священика як від влади, так і від своїх 
парафіян, серед яких духовенство часто-густо втрачало і вплив, і автори-
тет. Ось, наприклад, як о. Садовський описує розподіл державної допомоги:

...Дальше я не сидів при розділі; війт сам ділив. Се кара для тих, що мусять 
тим займатися. Нарід дуже лукавий, думає лиш так, якби сам ділив. Ще й і 
обмовляє і посуджує о махерство. Мимо того, що парох веде писарку гро-
мадску, бо в часі війни годі кого найти до писарки, та й сотки листів і кар-
ток видаєся в домі парох<іяльному> цілими днями; а громада, не маючи 
фондів, не має чим платити, то і тим не мож вдоволити людий, що (хоть не 
всі) прискаржували пароха перед жандармами о побір писарских належ-
ностей і т д., якби они мали до того власть 55.

У приватний простір священицького обійстя і дому вдиралися чужі 
люди — люди, що мали владу, в той час як сам парох будь-якої влади був 
позбавлений: «Приходский дім раз у раз занятий. Що одні виїдуть, то дру-
гі приходять!!» 56 Реквізиції особистого та церковного майна підважували 
віру в непорушність права приватної власности, приватної ініціятиви та 
підприємництва. Для священика війна була незаперечним злом, яке вили-
валося в кризові явища на різних рівнях суспільного життя.

Один греко-католицький парафіяльний священик так описував Дми-
трові Дорошенку наслідки війни:

Країна знищена, і міста й села лежать в руїнах; населення вигнано з рідних 
осель; одних запровадили кудись австрійці, других москалі; одні б’ються в 
австрійських рядах, другі знемагають на примусових роботах у москалів: 
риють окопи, направляють дороги, їздять форшпанами в обозах, покинув-
ши господарство й родину; ширяться хвороби, ростуть пошести, вмирають 
діти; страшна деморалізація росте серед народу; молоде покоління росте 
без науки, дичіє, культурність і людяність зникає... 57

 54 Літопис о. Миколи Садовського, арк. 55.
 55 Там само, арк. 53.
 56 Там само, арк. 46.
 57 Д. Дорошенко. Мої спомини..., ч. 1, с. 66.
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Видається, що в результаті воєнних подій греко-католицьке духовенство 
глибоко розчарувалося в державній владі. І йшлося тут не про особисте 
розчарування, особистий жаль на державу, — це розчарування стосувало-
ся ставлення держави до релігії загалом. Виявилося, що армія найкатолиць-
кішого монарха Европи зовсім не шанує католицьких храмів. Отець Садов-
ський у своєму щоденнику малює картини руйнації, плюндрування церков 
та ворожости військового командування на тлі безпорадности й розчару-
вання священиків:

Солотвина дуже знищена!... Хата пароха знищена (лиш рами є), срібла 
(в Церк ві було, забрало [sic!]), начинє кухонне і т. д. — всьо пропало. Пуст-
ка. Чаші, гроші з скарбони церковної пропали. [...] Коли в зимі Єпіскоп наш 
був у архікнязя з просьбою о інтервенцію в тій справі (безчещеня Церков), 
то тодішній генерал в Маняві дуже озлобився тим, коли дістав наказ за-
станувити Церкви. Казав, що Єпіскоп не має такту, коли обжаловує війско 
своє! От як вони розуміють по-своєму! Що у нас святе, то у них під ноги! Ка-
зали, що Єпіскоп скомпромінтувався! (sic!). Бо то всьо, [мовляв], зробили 
Росіяни!!? 58

Вандалізм і неповага до Церкви з боку австро-угорської армії були за-
гальновідомі й викликали закономірні питання про те, як можна погодити 
безкарність винних у цьому солдатів із католицьким характером держави:

В Молодькові продавав вояк чашу (з церкви в Солотвині забрану) та пив з 
неї. Коли люди казали, що то гріх, то він сказав, давай сюда Бога, нехай єму 
за ноги злапаю!! От правди [sic!] сповняєся [пророцтво св. Малахії]: religio 
depopulata — о Папі Венедикті XV. Але держава католицка чому позволяє, а 
радше вожди війск — чому допускають на таку зневагу?! 59

Після війни русофіли будуть звинувачувати українців у переслідуваннях 
та доносах, проте назагал українці співчували заарештованим та інтернова-
ним і, прекрасно розуміючи безпідставність звинувачень проти більшости 
священиків, самі вказували на дріб’язкові й особисті причини більшости 
арештів. Так, наприклад, і русофіли, і українофіли дивувалися — і то в дуже 
подібних висловах — інтернуванню духовника Львівської семінарії старень-
кого о. Дольницького 60. У випадку з о. Дольницьким певний час навіть не 
було відомо, хто його заарештував, і ходили чутки, що його забрали до Ро-
сії у часі кампанії насадження православ’я:

 58 Літопис о. Миколи Садовського, арк. 51.
 59 Там само, арк. 47.
 60 «Межи арештованими в Талєргофі, мав умерти парох Делятина і Переросла, та і старенький 

85-літний духовник семинаря нашого о. Дольницкий! Що сей кому винен?» (Літопис о. Ми-
коли Садовського, арк. 51; пор. погляд русофілів: Дневникъ о. Іоанна Мащака, с. 3).
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Від певних віродостойних людий довідалисьмося, що в Золочівщині і Брід-
щині перейшло много сіл (120) наших на православіє, навіть з деякими на-
шими священиками. Декуди, знов, забирають правосл<авні> священики 
метрики, — та аж на інтервенцію Власти дух<овної> нашої, що виготовляє 
грамоти поставаючі на приход, а подтверджені генерал-губернатором, наш 
священик приходить до парохії! Та тут правосл<авний> священик збирає 
людий і каже голосувати: якого священика хочуть люди... В однім місті го-
лосувало приміром 120 за катол<ицьким> священиком, а 17 за православя! 
Рівно ж кажуть, що старенького отця Дольницкого, колишнього духовни-
ка семинариї (числячого 85 літ), мали забрати до Росиї. Мали єго прихопи-
ти в дорозі, як їздив з монахинями 61.

Священиче майно, значна частина з якого (як-от плебанія) не була його 
власністю, а вважалася майном громади, часто зазнавало нищення й грабунку:

Дня 31 [березня] вступив до нас парох Солотвини о. Грицей, що за позво-
леням ходив з директором школи до Солотвини (з Надвірної), щоби погля-
нути, що дієся дома! З тяжкою бідою добився, бо дротами всюда переложе-
но і підміновано. В хаті застав 3 вояків, що проходжувалися, річи понищені, 
пивниця отворена, до котрої не вільно було піти! Ледви метрики і які папе-
ри сховав до Церкви, хоть всьо було в найбільшім неладі! Хотів до захрис-
тиї дістатися, та двері замкнені, хотів гроші взяти з скарбони, та ключі по-
забирали провізори при евакуациї! Просив розбити касу, та війско не дали. 
Директор застав в хаті нелад, річий брак і т.д... У пароха двирі забрали! Зни-
щенє цілковите!! Парох Старуні, якої часть спалили аж по Церкву, сотруд-
ник з Горохлини, парох з Підпечар... — [усі] в Надвірні! В Горохлині і Гра-
бівци церкви наші попалили, підозріваючи, що там укрито Москалів!! Від 
29 [березня] витинає війско ліси і березину та викладає дорогу через Мо-
лодьків і поза ним, бо страшно розбити колеса по снасти в болоті, по 8 ко-
ней не в силі тягнути. Не питають нікого! У мене на городі було троха дере-
ва, то зрубали звиш 100 штук, та нема до кого апелювати! По війні! 62

Щодо блюзнірства, грабунку церковного майна, неповаги до священних 
предметів, то духовенство не сумнівалися, що це робили більше австро-
угорські, ніж російські війська — скажімо, о. Садовський пише про одну 
дів чину, що «принесла воздухи від фелона, які знайшла в декунках [шанцях] 
наших воїнів!! Доказ, хто з Церкви забирав всьо!... Коли отець-завідатель 
Бабча жалувався... на гнет людей і збезчещення цвинтаря коло Церкви, то 
йому з гнівом сказали: якби то москалі робили, то бисьте не жалувалися» 63. 
В результаті присутність австрійської армії в очах священиків була нічим 
не краща за присутність армії російської, і на богослуженнях вони дякува-

 61 Літопис о. Миколи Садовського, арк. 48.
 62 Там само, арк. 46.
 63 Там само, арк. 51.
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ли Богу не за визволення з-під російської окупації, а «за уступлення всяких 
військ, бо нарід свобідніше віддихає» 64.

Неповага до майна поєднувалася із знущаннями над особою. Збитку-
вання з інтернованих і навіть тимчасово заарештованих священиків, у тому 
числі й насмішки з їх духовного сану та народности, були не винятком, а 
правилом:

Деяких арештованих священиків за інтервенцією Єпископа увільнено, пу-
щено на волю, до парохий їх. Котрим Єпископ не дав поруки — тих і не пу-
щено. Рівно ж, що збитковано арештованих духовних: казано їм бігати та 
лягати «niеder» як воякам. Єпископ ходив до Міністерства і Нунція в тій 
справі 65.

Треба сказати, що до переходу на православ’я, а згодом і до виїзду в Ро-
сію багатьох священиків спонукали саме репресії австрійської влади.

Поза тими знущаннями й нагінками, від яких потерпали саме греко-
католицькі священики в силу своєї належности до східного обряду, були 
ще й проблеми, спільні для священства загалом, — проблеми, пов’язані з 
занепадом авторитету Церкви, особливо у справах суспільної моралі, яко-
му об’єктивно сприяла ситуація воєнного часу:

Як много утерпіла моральність людий, а особливо жінок взагалі, нехай 
свідчить факт, що з многих сіл жінки їздять в Коломию, до своїх вояків з 19 
дивізиї, які 5 місяців жили в селі Молодькові! І то без взгляду на се, чи вдо-
ва, чи замужна (розуміється, мужі на війні)! 66

Звісно, матеріяльне становище греко-католицького духовенства про-
тягом усієї війни лишалося багато кращим, аніж становище селян. Та все 
ж, як на представників середнього класу, воно стало просто катастрофічне. 
Священики фактично втратили можливість вести господарство, а віддати 
парафіяльні землі в оренду через війну й пов’язані з війною ризики було 
неможливо. Брак робітників відчувався навіть при пошуку прислуги, не 
кажучи вже про наймання польових робітників: «Трудно в тім часі знайти 
служницю і хлопця, ніхто не хоче...» 67 Багато священичих сімей були зму-
шені самі виконувати хатню роботу. Навіть у вступі до Шематизму Львів-
ської єпархії на 1918 рік згадано про матеріяльну катастрофу галицького 
духовенства — «багато поля не управлено через брак робітника і тягла і ба-
гато поля поорано стрілецькими ровами та обмотано засіками з дроту, та 
впрочім збір з поля іде майже весь на реквізиції» 68.

 64 Там само.
 65 Там само.
 66 Там само, арк. 61.
 67 Там само, арк. 46.
 68 Шематизм... Львівської митрополичої архієпархії на рік 1918.
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Війна зруйнувала добре відлагоджену систему матеріяльного забезпе-
чення священиків, яке включало в себе, окрім платі за треби й інших датків 
від парафіян, доходи від оренди або обробітку парафіяльних земель, при-
буток з церковно-парафіяльних капіталів, дотації від держави тощо. Свя-
щеницький достаток гарантувався державою шляхом встановлення так 
званої congrua, фіксованого рівня доходів — якщо дохід, отриманий з різ-
них джерел, був менший від установленого рівня (1200 корон річно для сіл, 
1600 для містечок і 2000 для Львова та Кракова), то священик діставав до-
плату від держави, а якщо дохід був вищий, надвишка йшла в релігійний 
фонд. Натомість у воєнний час більшість священиків опинилася в ситуа-
ції, коли єдиним джерелом доходів була плата за треби, а будь-які доплати 
від держави припинилися.

Інфляція призвела до того, що купити продовольство було надзвичай-
но важко, дарма що готівки не бракувало, а плата за треби й датки від па-
рафіян зростали 69. Тим часом продуктивність власного господарства свя-
щеників значно зменшилася через брак робочої сили та постійні реквізиції.

Війна не тільки похитнула переконаність духовенства у недоторканнос-
ті приватної власности, стабільності свого становища та своїй особистій 
безпеці в конституційній державі, а й поставила під сумнів цілий комплекс 
диспозицій, визначальних для формування власної ідентичности, як-от, на-
приклад, ставлення до православ’я, бачення Росії, розуміння відмінностей 
між собою іншими. Диспозиції ці мінялися в результаті безпосередніх зу-
стрічей із православними росіянами, що відбувалися в дуже різних обста-
винах, а також пізнішої рефлексії над такими зустрічами. Очевидно також, 
що разюча схожість у поведінці, з одного боку, австрійської, а з іншого, ро-
сійської цивільної та військової адміністрації була одним із головних чин-
ників того відчуження між духовенством і державою, яке так гостро від-
чувало в часі війни греко-католицьке духовенство.

У пропаганді, яку розвивала Православна Церква, велику роль грало ви-
користання греко-католицьких храмів православними священиками (по-
дібна практика існувала і в австро-угорській армії: військові капелани ла-
тинського обряду при потребі використовували греко-католицькі церкви). 
Греко-католицькі священики вперше дістали змогу придивитися до сво-
їх православних візаві й зробити безпосередні порівняння. І відміннос-
ті, що випливали з цих порівнянь, як виявилось, мали не так обрядово-
догматичний, як освітній і взагалі світоглядний характер:

Священики росс<ійські> не правили Служб Божих навіть в неділі! Цілий 
час з кута в кут! Правда, шанують дати Божі, всі загалом набожні, але по-
божности і ревности у них нема. Форма є, але змісту нема. Але народ, як 
звичайно, глядить на внішність! Но і она в часі війни багато значила. У нас 

 69 Літопис о. Миколи Садовського, арк. 53.
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ж<е> много змісту, але показалась дуже плоха форма! Дай Боже, щоби всьо 
зло колись загибло! 70

Низька освіта православних священиків справляла кепське вражен-
ня на місцеве греко-католицьке населення. Галичани звикли, що свяще-
ником не може стати людина, яка не має закінченої університетської осві-
ти. Щоб отримати парафію, треба було не тільки закінчити богословський 
факультет Львівського університету, а й відбути кількарічну практику при 
парафіяльному священику. Професор Платон Жукович, якого Найсвяті-
ший Синод відрядив до Львова для вивчення можливостей переведен-
ня греко-католиків на православ’я, просив Синод по змозі не присилати 
в Галичину священиків, які не мають закінченої середньої освіти, а тіль-
ки пастирські курси. Місцеві русофіли теж просили відрядити до Галичи-
ни хоча б кількох священиків з академічною освітою, щоб різниця не була 
така разюча 71. Новоприбулі православні священики не могли зрівнятися з 
греко-католицькими також і в плані матеріяльного забезпечення. Визначе-
на російською державою платня була явно замала для утримання родини і 
дорівнювала платні звичайного австрійського писаря.

При зустрічах з православним духовенством часто зав’язувалося спіл-
кування, під час якого порівнювались речі більш приземлені й матеріяльні:

До 30 плінних росс<іян> утікло з Австрійского пліну і прибуло сюда, в Мо-
лодьків, до росс<ійського> війска. Батюшки росс<ійські> розповідали, що у 
них много жалоб є в справі доходів епітрах<ільних>. Епіскопи їх строго ка-
рають, навіть кажуть нич не брати за функциї. Але там доходи низько пла-
тяться! Зате в неділі і свята на тацу і до кільканадцят рублів прийде! В часі 
ходу з свяченою водою, оповідали солдати, є місця, що по 3 і 4 калачі да-
ють, 3 для батюшки і один для діякона! Жалованя — як де! Звичайно 500 до 
600 р., а на діякона 300 р., а і псаломщик платний! Є приходи з діяконами і 
без діяконів! До батюшки взагалі не можна зайти, звичайно діякон залаго-
джує справи! Хіба бідніші парохи ходять на запросини по обідах. Батюшка 
тоже виказав, що люди тут в Церкві набожніші, як у них!

То тілько треба признати, що загально росс<ійські> війска шанують 
Церкви, а і в Церквах тихо справуються! Перед неділями і святами ходять 
на вечірню і всеночне, навіть генерали вчащають. Не можуть зрозуміти, 
щоби ми русини були католиками! 72

Росіяни, з погляду галицьких священиків, були особливо схильні 
до забобонів. Отець Садовський із здивуванням розповідає про те, що 
ад’ютант російського генерала носив талісман-апокриф, відомий як «Сон 
Богородиці»; із цим талісманом він перебув Російсько-японську війну. 

 70 Там само, арк. 49.
 71 РГИА СПб, ф. 1579, оп. 1, спр. 89–90.
 72 Літопис о. Миколи Садовського, арк. 58.
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Виправдовуючись, ад’ютант пояснював: «Вот я войну японьску перебил, 
видимо, може, перебуду і сію войну! Хто єго знає, де правда! Хоть я не є су-
євірний!... Щось подібного у нас буває з „Листами Божими”, що то ярмар-
кові мудреці продають людям!» 73 Отже, отець Садовський зауважує, що в 
Галичині такими талісманами користувався тільки простолюд.

Порівнюючи себе самих із російським духовенством під оглядом освіти, 
побожности, свідомости власного покликання й стосунків з парафіянами, 
греко-католицькі священики ясно бачили свою перевагу, а от російське вій-
сько справляло на них, загалом, краще враження, ніж військо австрійське. 
Про релігійність росіян уже йшлося в попередній цитаті, а щодо стосунків 
у російській армії враження були такі:

О кілько далося сконстатувати, то начальство росс<ійське> жиє скромно, 
варять обіди на звичайних кухнях полевих, а звідси розносять їду всім ко-
мандирам. Мало завозу мають. З людьми несогірше обходяться, бодай не до-
кучають [...], хоть люди нарікають на шкоди в полю, бо коні розпустили» 74.

Поведінку російських офіцерів о. Садовський порівнює з поведінкою 
командного складу австро-угорської армії:

Від 15 [лютого] мешкали в парох<іяльному> домі всілякі старші війскові, 
генерали, — то знаменито жиють, вина, руму подостатком, та і всіляких де-
лікатесів. Низші рангою жиють скупіше, хоть завсігда не зле. 21 [квітня] з 
10 фір везло вино в бочках до лінії боєвої 75.

Саме під час постою в парафіяльному домі австрійського штабу з кан-
целярії о. Садовського, яку займали телефоністи, пропали деякі особисті 
речі. Прихід росіян, ясна річ, теж супроводжувався грабунком, але більше 
випадковим, не таким планомірним, як у випадку з австрійцями 76. 

Назагал позитивно оцінює о. Садовський і рядовий склад російської ар-
мії. Релігійність росіян він пояснює їх незіпсованістю, меншим контактом 
із «соблазнами» західної цивілізації:

Межи солдатами много є письменних [...], а малисьмо пересвідченя, що 
то за темнота! За те офіцири — уважають наш нарід темним! Самі суть не 
дуже віруючі, єсли ходять до церкви, то більше по указу! Мало віри є у них, 
але все таки соблазни нема, хіба на полю еротичнім! 77

Враження, очевидно, залежали від того, з якими саме російськими час-
тинами мав справу священик. Правда, навіть у негативних відгуках о. Са-

 73 Літопис о. Миколи Садовського, арк. 58.
 74 Там само, арк. 48.
 75 Там само, арк. 47.
 76 Там само, арк. 57.
 77 Там само, арк. 61.
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довський констатує більшу повагу російських військових до святощів — на-
віть незважаючи на брак свідомої віри.

Духовеньство росс<ійське> взагалі мало береться в рахубу! Поважають о 
тільки, о кілько потреба. Побожности і розуміня віри дуже мало. Хіба тіль-
ко, що мусять підчинятися законам церк<овним> про око. То правда що за-
гально шанують церкви — не профанують! На Богослуженя йдуть на ко-
манду! Під зглядом моральним много до желаня! Інтелігентно невисоко 
стоять. В рядах, в окопах є офіцири з нижних чинів 78.

Щодо лояльности, то очевидно, що масові підозри в русофільстві, аре-
шти й терор з боку австро-угорських військових похитнули відданість 
простих священиків габсбурзькому престолові. Під час окупації Галичини 
російськими військами зміна державної влади духовенству хоч-не-хоч до-
велося пристосовуватися до нових умов. Зміна державної юрисдикції ста-
ла доконаним фактом, який травмував старших священиків, що почували 
прив’язаність передовсім до певної державної й правової системи, а не — як 
це часто було в випадку молодших священиків — до певної нації. Натомість 
тим священикам, які свою душпастирську працю розглядали як служін-
ня народу-нації, було ментально легше адаптуватися до тимчасової зміни 
державної влади й до грубого, жорстокого трактування Греко-Католицької 
Церкви, духовенства та віруючих «рідною» австро-угорською армією. В під-
сумку цим священикам легше було пережити воєнне лихоліття, бо ж вони 
мали менше ілюзій, які в часі війни зазнали краху.

Русофіли, які не розуміли цього нового покоління греко-католицького 
духовенства, обурювалися специфічною «малорусской хитростью» деяких 
священиків. Наприклад, оповідали, що о. Євстахій Качмарський із Слав-
ська перед своїм від’їздом до західних австрійських провінцій радив своїм 
парафіянам, коли прийдуть мадяри — казати, що вони українці, а як при-
йдуть росіяни — казати, що вони старорусини. Отець Качмарський дода-
вав, що «я сам так зробив би — та боюсь тих староруських селян, щоб мене 
не зрадили» 79.

Помітні під час війни антирелігійні настрої й неповага до колишніх свя-
тинь змушували священиків замислитися не тільки над зовнішніми чин-
никами, що призвели до такої ситуації, а й над питомо українським анти-
клерикалізмом:

В вересни почали ми читати Посланіє Пастирске Владики Станісл<авів-
ського>. Чому нас Бог так діткнув? І то нас Русинів найбільше? Бо ми зави-
нили, так як весь народ, а особливо єго інтелігенція прямо визиваюче про-
ти віри поводилася. Наводить, що захочуєси єї [...] утворити національну 

 78 Там само, арк. 62.
 79 Дневникъ о. Іоанна Мащака, с. 3.
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Церков, щоб йти під команду мірских людей. Що то за Церков буде, коли 
торік 28 [червня] 1914, саме в день убийства наслідника престола, на з’їзді 
Січий і Соколів відкинено полкову Службу Божу! (Се сталося на домага-
нє Січий д-ра Трильовского). Тож зворот мусить бути, коли не хочемо бути 
стерті з лиця землі! Каждий парох має посланє від дошки до дошки під по-
слухом відчитати народови і виразьно сказати, хто то пише до него, в кінці 
Актом приписаним віддати парафіян старших в опіку Серцю Ісусовому, а 
так і дїтий на вечірнім Богослуженю! Подібно як і вчинив наш Монарха ще 
1 [січня] 1915. Воно всьо правда, але ж тепер, здається, не пора викликува-
ти вовка з ліса і все ту інтелігенцію болотом обкидати! Може б ліпше було 
інакше до санациї взятися 80.

Незважаючи на свої сумніви щодо українського політикуму, більшість 
греко-католицького духовенства не мала іншого вибору, як іще дужче наго-
лошувати на своїй відданості українській справі. З боку єрархії бачимо цілу 
низку декларацій та акцій, які прив’язували Церкву до української орієн-
тації. Зміст цих заходів був багато в чому аналогічний тим крокам, які ро-
бив український рух загалом. Скажімо, саме під час Першої світової війни 
з ужитку зникли словосполучення «українсько-руський» та «Україна-Русь» 
і остаточно утвердилися форми «український» та «Україна»:

І так назва «Русь», «руский», «руський» з варіянтами: «українсько-руський», 
«русько-україньський» в часі воєннім пропала! З антагонізму до «Русский-
Росия»! Лишилося нам приняти «Україна», «україньський»! Так як німці не 
в силах зрозуміти тої ріжниці. Урядово, однак, у нас ще не уживаєся, так як 
власти наші свіцкі не хочуть тої зміни узнати. Примір: Директор україн-
ської гімназиї в Станиславові, змінив вивіску, написавши: «україньська гім-
назія»... та в справі якийсь до Ц. К. Ради шкільної краєвої ужив того термі-
ну! Звернено єму акт з добавкою, що не має права вживати тої назви, так як 
се належить до сойму! Мав відповісти на підставі ухвали учительского збо-
ру, що скоро спротивленя ся знов надійде — то він дякує за директуру!! 81

Навіть шематизми Львівської та Перемиської єпархій перейшли на фо-
нетичний правопис саме під час Першої світової війни.

Єдиною ініціятивою єрархії, яка зустріла серйозний спротив духовен-
ства, була спроба єпископа Григорія Хомишина запровадити в Церкві григо-
ріянський календар 82. Реформа календаря виглядала цілком зайвою в такий 
непевний час, коли на Греко-Католицьку Церкву, з одного боку, наступало 
православ’я, а з іншого, сипалися звинувачення в невірності католицизмові:

Але люди мало з того щось розуміють, бо не досить писати, але треба ду-
мати так, як круг відомостей народа сягає! Дивно є лише, що такою зміною 

 80 Літопис о. Миколи Садовського, арк. 52.
 81 Там само, арк. 55.
 82 О. Павлишин. З історії впровадження григоріянського календаря в церковне життя україн-
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напрасною обдаровуєся лише одна єпархія! Яке ж то буде замішанє! Воно 
при згоді всіх в цілім краю та рішеням всіх єпископів і духовеньства — не 
було б зле! Але так як тепер? Не знаю, чи то правно. Чи Єпископ сам може 
такі справи рішати, приміром, свята установляти або касувати! Се ж нале-
жить до Столиці Апост<ольської>! 83

Перша світова війна фізично очистила Греко-Католицьку Церкву в Га-
личині від розмитих чи двоїстих лояльностей та ідентичностей. Прихиль-
ники православ’я мали змогу змінити конфесію й покинути Галичину. А ті, 
хто залишився, змушені були дедалі сильніше, практично беззастережно 
ідентифікувати себе з українською нацією. Ті, хто повернувся живим з Та-
лергофу і не хотів приймати нової, не надто для них привабливої ідентич-
ности, були приречені доживати свого віку в ізоляції та відчуженні, якого 
самі були добре свідомі. Отець Корнило Гумецький може правити за добрий 
приклад «старого» священика, який не зміг адаптуватися до нової ситуа-
ції. У 1919 р. він писав:

Мы окружены украинцами, людьми нам чужими. В головах всех украин-
цев фанатизм, даже шовинизм, им подобает расти, нам — малеть. Старшие 
люди перемерли, у молодых другой дух, иным воздухом воспитовании [...]. 
На историю украинцы плевают, на религию и обряд плевают... 84

Напередодні й під час війни державні органи та партійно-політичні 
структури спробували використати Церкву як інструмент для досягнення 
своїх політичних цілей і для національної мобілізації. В Галичині заходи ро-
сійської окупаційної влади щодо переведення українців — греко-католиків 
на православ’я були, фактично, спробою «русифікації» краю. Греко-
Католицька й Православна Церкви виступали тут як ключові національно-
політичні інституції, як важливий чинник у націоналізаційних процесах. 
У підсумку Росії не вдалося використати русофільські настрої в Галичи-
ні, щоб утвердити тут російську національну ідентичність. Переслідуван-
ня Греко-Католицької Церкви лише посилило її позиції, а українська іден-
тичність стала панівною.

Andrii Zayarnyuk, Vasyl Rasevych
Th e Greek Catholic Clergy of Galicia during World War I:

Political, Cultural and Social Aspects

Th e Russian occupation of Galicia in 1914–1915 (and in some regions until 1917) brought great 
disruption into the private space of the Greek Catholic clergy (requisitions, military quartering 
etc.) and undermined their economic situation, depriving them of government support and for-
cing them to rely exclusively on revenues from occasional religious rites. Under Russian military 
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administration, an Orthodox missionary campaign began which, despite administrative support, 
proved uneffi  cient, in part due to a low educational level of Orthodox clergy. Under Russian oc-
cupation, Ukrainophile clergy oft en risked arrest or deportation, while in regions under Austrian 
control Russophile priests were persecuted and sent en masse to special internment camps. Aust-
rian repressions against suspected Russophiles and violence on the part of Austro-Hungarian 
army undermined the clergy’s loyalty towards the Habsburg throne which was gradually super-
seded by the loyalty towards their nation. In fact, the World War cleansed the Greek Catholic 
Church from double loyalties and identities: Orthodox sympathizers were forces to leave Galicia 
or, upon their return from exile, found themselves in isolation amid the majority of clergy who 
by now had unconditionally identifi ed themselves with the Ukrainian nation. Th ese transfor-
mations as well as daily living conditions of the clergy are described in detail and illustrated by 
fragments of an unpublished diary by a Greek Catholic priest.


