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ВИЗНАЧНИЙ ПИСЬМЕННИК І КЛІРИК СТЕПАН САБОЛ 
ПРО УКРАЇНСЬКУ ПРЯШІВЩИНУ 1940-х – 1970-х РР. 

 
Роман Офіцинський 

 
(Україна) 

 
Насамперед ідеться про книжку “Голгота греко-католицької церкви в 

Чехословаччині” 1980 р., що належить перу Степана Сабола, відомого 
священника з чернечого ордену василіян і визначного письменника. Через 
високохудожню призму автобіографії та спогадів акцент поставлено на 
висвітленні історії Пряшівської греко-католицької єпархії, котру 
ліквідували 1950 р. та відновили під час “Празької весни”. 

Ключові слова: автобіографія, греко-католики, денаціоналізація, 
спогади. 
 

FAMOUS WRITER AND CLERIC STEPAN SABOL 
ON THE UKRAINIAN PREŠOV REGION IN THE 1940s – 1970s 

 
Roman Oficynsˊkyj 

 
First of all, it refers to the book “The Golgotha of the Greek Catholic 

Church in Czechoslovakia”, 1980, by Stepan Sabol who was a famous priest 
from the monastic Basilian Order and the prominent writer. Through the highly 
artistic prism of autobiography and memoirs, the emphasis was placed on the 
history of the Prešov Greek Catholic Diocese, which was eliminated in 1950 and 
restored during the Prague Spring. 

Key words: autobiography, denationalization, Greek Catholics, memoirs. 
 

Відразу ж після появи “Голгота греко-католицької церкви в 
Чехословаччині” зібрала схвальні рецензії в інтелектуальному середовищі 
діаспори. Книжка належить перу Степана Сабола (1909–2003), відомого 
священника з чернечого ордену василіян (отець Севастіян) і визначного 
письменника (псевдонім – Зореслав). 

Професор Григорій Лужницький у щоденнику “Америка” 
(Філадельфія) 26 серпня 1980 р. пролив світло на час публікації. Також 
означив її жанрову специфіку, проклавши місток від спогадів (думка 
видавців) до сенсаційної повісті (Отець Степан-Севастіян Сабол 1998, 87–
88). 

Справа в тому, що на титулі “Голготи…” поставлено 1978 рік і міста з 
різних континентів – Рим (Італія) і Торонто (Канада). Насправді видання 
з’явилося у друкарні василіян у Торонто двома роками пізніше – у 1980-
му, напередодні Олімпіади в Москві, котру бойкотували деякі західні 
держави. До того ж, зустрічається твердження самого автора: “Коли 
пишемо оці рядки в половині 1979-го року…” (Сабол 1978, 335). 
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Щодо жанру. На наш погляд, “Голгота…” ближча до пригодницького 
роману. Через високохудожню призму автобіографії та спогадів, 
переснованих відомостями з різних джерел, Степан Сабол нагадав світовій 
спільноті про долю знищених у тоталітарних жорнах усіх відтинків 
Української греко-католицької церкви, що самраз піднімалась, як Фенікс. 

Шкода, що книжку, присвячену автором малій батьківщині – 
Пряшівщині, тоді не переклали іноземними мовами. На західного читача 
націлилося тільки обширне резюме англійською “The Calvary of the Greek 
Catholic Church in Czechoslovakia” (14 сторінок). Всього в книжці 352 
сторінки. 

Присвяті в унісон у тексті говориться: “Хоч сьогодні мені вже 
підходить під сімдесятку, я ще все мрію … побачити рідний край, … 
вмерти в незабутньому рідному Пряшеві та бути похороненим біля моїх 
найдорожчих батьків на пряшівському цвинтарі” (Сабол 1978, 231). На 
жаль, цей заповіт не зреалізовано, він похований у Детройті, США. 

“Голготу…” перевидали в Україні через три десятиліття – до століття з 
дня народження Степана Сабола, котре офіційно пошанували на Закарпатті 
на обласному рівні. Вона вийшла у книжці вибраних творів С. Сабола в 
ужгородському видавництві “Закарпаття” накладом одна тисяча 
примірників (Зореслав 2009, 117–391). 

Книжка складається з двох частин – “Так воно починалося” (найбільша 
за обсягом і найдраматичніша за сюжетом) і “Так воно завершилося”, що 
тяжіє до есе, наукової публіцистики. 

У передмові (‘Уведенніʼ) автор пояснив, що твір постав на основі 33-
сторінкового звіту кінця 1949 р. Написав його в двох частинах у Римі після 
втечі з комуністичної Чехословаччини для керівництва василіянського 
чину (ордену). 

Ідеться про компетентну візію, адже з тісного кола саме таких діячів 
Папа Римський призначав єпископів. Це важливий момент. Степан Сабол 
був головним настоятелем василіян Чехословаччини і головою 
Католицької акції в Пряшівській єпархії. 

Раніше, у 1935–1939 рр., він редагував релігійний місячник 
“Благовісник” в Ужгороді та Хусті. У журналі давав статті про комунізм, 
атеїзм, переслідування конфесій у СРСР. 

Довгі роки вів щоденник, зосібна в період Карпатської України та 
угорської окупації. Однак усі сім зошитів щоденника з новою збіркою 
поезій “Блакитні ескадри”, листами відомих діячів були спалені перед 
загрозою вилучення каральними органами комуністичного режиму. 

Не будемо акцентувати на захопливій мемуарно-літературній канві, бо 
не хочемо відбирати хліб у маститих літературознавців. Зрештою, Степан 
Сабол з їхнього цеху – у Римі 1950 р., перед остаточною еміграцією до 
США, захистив докторську дисертацію “Мелетій Смотрицький – 
визначний український полеміст” (Університет Грегоріанум) (Мороз 2017, 
240–251). 
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Як важливий свідок і головна мішень антицерковної кампанії та 
політичних репресій, з волі свого єпископа він покинув Пряшів 23 червня 
1948 р. За ним полювали агенти НКВС з Ужгорода через філію в 
Михайлівцях. Упродовж двох місяців переховувався в монастирях і 
парафіях західних регіонів Чехословаччини. Недільного ранку 22 серпня 
1948 р. нелегально перейшов кордон до радянської зони окупованої 
Австрії, недалеко залізничної станції Сумерау. 

Доти, надовго не затримуючись, мандрував звивистим маршрутом: 
Братислава, Угорське Градище, Прага, Карлові Вари, Велеград, Брно, 
Чеські Будейовиці, Ліб’єйовиці, монастир “У Святого Каменя”. Чех-
редемпторист Станіслав Міка допоміг йому і двом черницям – Йосифі з 
Пряшева і Доротеї з Ліб’єйовиць – дістатись австрійського боку. 

23 серпня 1948 р. Степан Сабол уже був у Лінцу, в американській зоні, 
півсотні кілометрів південніше Чехословаччини. За три тижні виїхав до 
Зальцбурга, звідки провідав друзів у Мюнхені. 1 жовтня перебрався в 
Інсбрук, у французьку зону післявоєнної Австрії. Тут затримався на 
неповних чотири місяці, бо головний секретар італійського консульства, 
що був комуністом, блокував візу. 

Аж 24 січня 1949 р С. Сабол покинув Інсбрук, наступного ранку 
прокинувся в Римі, де й закінчилася піврічна епопея втікача. На аудієнції з 
василіянами у Ватикані 5 грудня 1949 р. Папа Пій XII запитав його: “Як же 
ж міг ти начорно перейти границю з Чехословаччини, коли я знаю, що 
звідтам уже довший час ніхто не міг продістатись до вільного світу?” 
Степан Сабол указав на щасливий збіг обставин: “Ласкавий Господь … 
одної ночі взяв мене за вуха, як неслухняну дитину, й поклав мене на 
другому боці кордону” (Сабол 1978, 230). 

Не раз за півроку митарств утікач наражався на смертельну небезпеку і 
переживав гострі психологічні драми. Одна з них трапилася в Інсбруку. 18 
грудня 1948 р. на перших сторінках австрійських, італійських і 
французьких газет він прочитав про судовий процес у Празі, де його 
засудили на довічне ув’язнення за “зраду держави й активну співпрацю з 
підпільною антикомуністичною організацією бандерівців”. Йому 
інкримінували 17 злочинних діянь. 

Вирвавшись на Захід, у вільний світ, Степан Сабол відтворив “за свіжої 
пам’яті все, що знав і пережив, та що може бути корисним для 
майбутнього історика” (Сабол 1978, 15). Власне, ота спроєктована 
майбутність – кардинально інша – давно прийшла. 

Отож одразу помічаємо конспіративні шифрування, передусім багатьох 
прізвищ, аби не зашкодити героям “Голготи…”, які проживали під 
комуністичним режимом. Самраз у 1980-му відбувся сплеск “холодної 
війни” й “антиуніятської боротьби” зокрема. 

Бачимо деякі фактографічні неточності, але головним чином у 
подробицях, бо після зламу тоталітаризму оприлюднені стоси таємних 
документів. З їхньою допомогою нині легко верифікувати будь-яку подію 
радянської пори. Але до 1980-го доводилося покладатися на пережите 
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особисто і доступні джерела, оприлюднені дозовано. Від того історична 
цінність “Голготи…” аж ніяк не втрачається. 

Акцент поставлено на висвітленні історії Пряшівської греко-
католицької єпархії (створена 1818 р.) протягом трьох років перед її 
ліквідацією (1950) та після “Празької весни” (1968). Пряшівщина стала 
тоді останньою українською землею, де ще існувала греко-католицька 
церква з єпископом, і першою, де вона відродилася, правда, з 
апостольським адміністратором на чолі. 

Для наших сучасників це невідоме минуле, що стосується чільної 
частини української етнографічної території та сусідніх держав. 

Юрисдикція єпархії поширювалася на всю Чехословаччину. Значної 
ваги цей аспект набув, коли після Другої світової війни близько 50 тисяч 
греко-католиків переселилось із сходу на захід країни – із війною знище-
них сіл Пряшівщини у Судети, звідки депортували німців. 

У 1948 році єпархія нараховувала 305 645 вірних, 301 світських свяще-
нників, 72 сестер-служебниць, 30 студентів-богословів, 29 отців-
редемптористів, 27 отців-василіян, 28 сестер-василіянок. 

Український характер Пряшеву – центру єпархії – дали учні та 
студенти, котрі із сіл прибували до своїх навчальних закладів, де 
викладали рідною мовою. Це – духовна й учительська семінарії, гімназія, 
горожанська і народна школи, інтернат василіянок, сиротинець служеб-
ниць. Важливу національно-релігійну місію виконували також три 
монастирі – василіянок, служебниць, василіян. 

Із 1926 р. пряшівським єпископом був василіянин Павло Гойдич, а з 
1947 р. єпископом-помічником – Василь Гопко. Їм випали каторжні 
випробування. 

У Чехословаччині, де радянські посли поводилися наче співправителі, 
насильно ліквідували греко-католицьку церкву в 1950-му. Роком раніше 
подібне сталось у Радянському Союзі – на Закарпатті, а стартував цей 
трагічний процес на Галичині (1946) та одночасно в Румунії. Робився 
грандіозний конфесійний перерозподіл: коштом греко-католиків 
нарощували православ’я, підвладне Москві через відновлену патріархію. 

За статистикою, у міжвоєнній Словаччині жило 9 067 православних, 
переважно емігрантів. У 1948 році в усій Чехословаччині нарахували 30 
тисяч православних, переважно чехів. Самраз їх переселили з Волині в 
західну Чехію. Відтак за рахунок греко-католиків число православних у 
Чехословаччині зросло до 400 тисяч. У 1946 році їх забрали від юрисдикції 
сербського патріарха і віддали московському. 

Механізм репресивного навернення греко-католиків у православ’я 
скрупульозно описав Степан Сабол в історико-порівняльному ключі. 
Кампанія стартувала в СРСР. На Галичині арештували ієрархію 
(митрополита, єпископів), понад вісімсот священників і монахів. Відтак 
інсценували “Собор греко-католицької церкви” у Львові 8–10 березня 
1946 р., де двісті священників і два десятки мирян проголосили ліквідацію 
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Берестейської Унії та приєднання до Російської православної церкви. Туди 
відійшло 3,7 тисячі церков і 3,5 мільйона вірників. 

Друга жертва – греко-католицька  церква  Румунії. Зникли п’ять 
єпархій – Фоґараш, Клуж, Великий Варадин, Луґож, Мараморош. 
Насильства зазнали майже дві тисячі священників. До православних 
віднесли 2,5 тисячі церков, 1,8 тисячі парафій, понад 1,5 мільйона вірників, 
зокрема й  20 тисяч українців у Марамороській єпархії, що сусідила із 
Закарпаттям. 

Третій удар спрямували на Мукачівську греко-католицьку єпархію. 
Зловісним сигналом послужило вбивство 36-річного єпископа Теодора 
Ромжі 1 листопада 1947 р. Днями перед тим військова вантажівка 
протаранила бричку, на якій молодий єпископ з попутниками повертався в 
Ужгород. Пораненого завезли до лікарні в Мукачеві, де його отруїли. 

Деталі вбивства подані окремим сюжетом (Сабол 1978, 77–86). Вони 
ширше стали відомі місяцем пізніше, у грудні 1947 р. У лікарні працювали 
василіянки. Одна з них усе описала на двох невеликих листках. Знайомий 
залізничник заховав конверт під вугіллям у локомотиві поїзда, що 
курсував між Мукачевом і Кошицями, й особисто передав єпископу Павлу 
Гойдичу в Пряшеві. З оригіналу Степан Сабол зробив копії на друкарській 
машинці для Ватикану. 

За передану вістку настоятелька василіянок Теофіла Манайло відбула 
десять років каторги. Після розпаду СРСР пролилося більше світла. У 
плануванні вбивства зізнався в мемуарах “Розвідка і Кремль” (1997) 
генерал Павло Судоплатов, який спеціалізувався на фізичному усуненні 
видатних українських діячів. 

Коли Теодор Ромжа почав краще почуватися, в лікарні з’явилася нова 
медсестра. У п’ятницю ранком, 31 жовтня 1947 р., єпископ висповідався, 
пробував ходити і сам поголився. Увечері головний лікар наказав усім 
покинути хірургічне відділення, де одужував поранений. Одна василіянка 
заховалася через погане передчуття. Коли вбивці (лікар і медсестра) 
забралися, монашка застала єпископа в агонії. Він помер уночі на 1 
листопада. 

Звичайно, з’ясовуючи знову ж таки подробиці, до цієї версії можна 
поставити низку запитань. Приміром, із приводу того, хто ж саме увів 
ін’єкцію. Але навіть найвірогідніша відповідь не перекреслить головного – 
факту вбивства крупного церковного діяча на замовлення вищого 
керівництва провідної тоталітарної держави – СРСР. 

Смерть єпископа знаменувала початок знищення греко-католицької 
церкви на Закарпатті, де комуністична влада не зупинялася ні перед чим. 
Доти деякі сільські ради під тиском радянських військових прогнали з па-
рафій греко-католицьких священників. Це зафіксував Степан Сабол, 
провідавши Ужгород у лютому та червні 1945 р. 

Потім репресії урізноманітнили. 24 березня 1947 р. конфіскували 
монастир василіян на Чернечій Горі в Мукачеві, де на відпусти приходили 
десятки тисяч осіб. Тому тогорічний святоуспенський відпуст 28 серпня 
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провели в місті при греко-католицькій церкві. Єпископу Теодору Ромжі 
заборонили туди їхати. На Чернечій Горі навколо п’ятьох православних 
єпископів (із Мукачева, Львова, Станіслава, Луцька, Одеси) зібралося три 
тисячі прочан, а за два кілометри – близько 80 тисяч греко-католиків. 
Різниця разюча. 

У лютому 1949 р. овдовілий київський православний священник 
Макарій (Оксіюк), котрий суміщав посади архієпископа Львівського і 
Тернопільського та Мукачівсько-Ужгородського, забрав Ужгородський 
греко-католицький собор. На Успення Пресвятої Богородиці 28 серпня 
1949 р. на Чернечій Горі в Мукачеві архиєпископ Макарій та колишній 
греко-католицький священник Іриней Контратович проголосили 
скасування Унії. 

Поруч були православні гості – недавні світські греко-католицькі 
священники Антоній Пельвецький (єпископ Станіславський та 
Коломийський), Михайло Мельник (єпископ Дрогобицький та 
Самбірський). Щоправда, протоєрея Гавриїла Костельника зі Львова, як 
зазначив Степан Сабол (Сабол 1978, 243–244), серед них вже не було. Його 
застрелили 20 вересня 1948 р. в центрі Львова, недалеко від свого 
помешкання. 

За відомостями Степана Сабола, на Закарпатті православним передали 
480 греко-католицьких храмів, 281 парафію, 461 555 вірників, а із 354 
священників тільки 35 стали православними. Насправді понад 40 % 
священників Мукачівської греко-католицької єпархії перейшли у 
православ’я (132 осіб). Інші (175 осіб) вистояли, хоча 128-х відправили у 
ГУЛАГ, де 27 із них загинули (Капітан 2012, 71–83). 

Аби знищити греко-католицьку церкву, в трьох тоталітарних країнах 
застосували різні сценарії. У СРСР галицьке духовенство звинуватили в 
злочинній співпраці з нацистською Німеччиною, а закарпатське – з 
“феодалами, буржуазією і фашистською Угорщиною”. У Румунії 
позбулися ієрархів, бо підлягали вищій церковній владі поза територією 
держави. У Чехословаччині роздмухали істерію “бандерівщини”. 

У 1946–1948 рр. бійці Української повстанської армії пробивалися 
через Чехословаччину на захід, в американську зону – до Баварії. Проти 
тих не більше п’яти-шести сотень “бандерівців” чехословацька армія 
виставила не менше семи тисяч осіб. За п’ять місяців, 10 червня – 11 
листопада 1947 р., втрати УПА склали 344 вояків: 59 убитих, 39 
поранених, 246 полонених. Свої втрати чехословацька армія визначила: 24 
вбитих і 26 поранених (Сабол 1978, 248). 

Першим 14 березня 1947 р. ув’язнили пароха церкви святого Климента 
у Празі отця-василіянина Панкратія (Павла Гучка). Він упродовж двох із 
половиною років фігурував як єдиний з-поміж духовенства “співробітник 
бандерівців”. Йому закинули виготовлення фальшивих документів і 
координацію шпигунської мережі. Потім до неї долучили 20 сестер-
служебниць, 6 сестер-василіянок, 5–6 отців-василіян, яких ув’язнили в 
Пряшеві. 22 лютого 1949 р. в ту ж тюрму помістили ще 11 василіян. 
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Із розмахом 18 листопада – 8 грудня 1948 р. в Братиславі пройшов суд 
над чотирма вояками УПА, котрих потім повісили. Комуністичні медіа 
переконували, що тим воякам сприяли греко-католицькі парафії та 
монастирі. 

Тоді ж, 13–18 грудня, у Празі судили 12 ‘членів бандерівської цивільної 
мережіʼ. Їх звинуватили в шпигунстві та у спробі змінити державний лад. 
Згаданий 35-річний Павло Гучко отримав 15 років суворого режиму, а, 
згідно з газетними повідомленнями, 41-річний Степан Сабол (заочно) – 
довічне ув’язнення. 

Через два десятиліття, у 1968 році, міністерство юстиції 
Чехословаччини реабілітувало всіх засуджених, які подали відповідне 
клопотання. Як виявилося, судового вироку щодо С. Сабола у 1948 році не 
винесли, всупереч відомостям, розтиражованим комуністичною та іншою 
періодикою. 

Після цього судового процесу комуністична преса вперто висвітлювала 
‘протидержавну діяльністьʼ греко-католицького духовенства. Його 
компрометували без огляду на засоби. Священників поділили на три 
категорії: впливових карали, неавторитетних ігнорували, “матеріалістів” 
купили. 

На відміну від греко-католицької, церква латинського обряду, що теж 
зазнала репресій, не потрапила під заборону в Чехословаччині через 
кількісні параметри. В абсолютних цифрах вони співвідносилися: за 
єпархіями 1 : 10, священиками 301 : 5 338, вірниками 305 645 : 8 247 455. 
Тобто для цілковитої ліквідації цілеспрямовано вибрали слабшу ланку, 
принаймні у 17 разів меншу за числом священників, а вірників – у 27 разів. 

1950-ий увійшов в історію Чехословаччини як рік нищення церкви 
обох обрядів. У Празі засудили 19 впливових католицьких теологів і 
ченців. У “Варфоломіївську ніч” із 13 на 14 квітня протягом однієї години 
ліквідували всі римо- та греко-католицькі монастирі. Ув’язнили 1 911 
монахів. Кілька тижнів пізніше арештували 10 660 черниць. 

Греко-католики Пряшівщини чинили опір. На тому Степан Сабол 
осібно наголосив. Наприклад, монастир василіян у Требішові вперше 
пробували закрити 22 лютого 1949 р., але завадила сотня селян і робітників 
цукроварні з киями і вилами. Позбулися монастиря з другої спроби – вночі 
з 13 на 14 квітня 1950 р. При цьому жандарми застосували піротехніку і 
димові шашки. 

При закритті монастиря редемптористів східнього обряду в 
Михайлівцях жандарми виставили кулемети проти людей, котрі збіглися. 
Тому монастир василіян у Межилабірцях уже здався тихо, без екцесів. 

Арештованих ченців перевезли до концтаборів. Так, у монастирі 
редемптористів у Подолінці в Татрах сконцентрували більше 630 ченців 
дванадцяти орденів східної Словаччини. 

Після тих каральних акцій 28 квітня 1950 р. в Пряшеві провели 
двогодинний “Собор греко-католицьких священників і мирян Пряшівської 
та прилучених єпархій”. У залі готелю “Чорний Орел” зібрали майже 820 
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делегатів, зокрема сто священників. На зібранні скасували Ужгородську 
Унію 1646 р. й об’єдналися з Російською православною церквою. Відразу 
ж захопили кафедральний собор. 

Позаяк греко-католицький єпископ Павло Гойдич відмовився віддати 
ключі від собору, його арештували. Із 28 квітня 1950 р. він сидів у слідчій 
тюрмі Державного суду в Братиславі. Його засудили на довічне 
ув’язнення. У тюрмі в Леопольдові, західна Словаччина, єпископ помер 17 
липня 1960 р. Його тлінні останки перенесли до Пряшева 29 жовтня 
1968 р.  

Не гаючись, місцеві адміністрації подали греко-католицьким 
священникам заяви про перехід у православ’я. Хто підписав, залишився на 
парафії, а близько 130 непідписантів потрапили до концтабору в Глоговці, 
західна Словаччина. За кілька місяців їх випустили, але без права 
повернення додому. Вони осіли у Моравії та Чехії (163 священники), 
заробляючи на життя фізичною працею. 

У 1955 році православний єпископ Алексій Дехтєрев підтвердив, що у 
православ’я перейшла лише третина священників Пряшівської греко-
католицької єпархії (106 осіб). Інших (230) репресували. 

Те, що греко-католицька конфесія у Чехословаччині зазнала насилля, 
православні єпископи відкрито визнали у 1968 році. Деякі державні 
службовці, котрі провели Голготу 1950-го, як Ладислав Голдош, комісар із 
церковних справ у Братиславі, призналися, що діяли незаконно. 

Отож 13 червня 1968 р. після 18 літ заборони греко-католицьку церкву 
в Чехословаччинi легалізували. В інших країнах (СРСР і Румунії) до цього 
прийшли двома десятиліттями пізніше. 

У Чехословаччині греко-католицьким священникам одразу призначили 
державну платню. Вони залежали від місцевої влади, що затверджувала 
призначення на парохії. Пряшівська єпархія отримала апостольського 
адміністратора, бо держава погодилася на призначення єпископа тільки 
через два десятиліття, за Оксамитової революції. 

У кожній парафії відбувся плебісцит, до якої конфесії належати. Уряд 
визнав 205 парафій греко-католицькими, а 87 православними. На 
Пряшівщині до греко-католицької церкви повернулися 90 % вірників. 

У 1968–1970 рр. до 163 греко-католицьких священників долучилися 78 
православних – конвертитів, які змінили конфесійну належність. 
Примітно, греко-католики 27-ми парафій усі 18 років заборони 
переховували ключі від своїх храмів, так і не віддавши їх православним 
священникам. 

На відновлену Пряшівську греко-католицьку єпархію в подальшому 
тиснула денаціоналізація. Вона словакізувалася. Нині це видно навіть з її 
офіційного сайту (Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 2019). 

За життя Степана Сабола та внутрішньоконфесійна тенденція 
проглядалася, але український характер Пряшівщини для нього залишався 
безсумнівним. Його не покидало переконання: вистояли греко-католики, 
не похитнуться українці. 
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Власне, саме національно-релігійна ідея проходить наскрізною червоною 
ниткою через усю “Голготу греко-католицької церкви в Чехословаччині” 
Степана Сабола. 
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