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РЕПРЕСИВНІ ДІЇ ОРГАНІВ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
ПРОТИ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В 
ГАЛИЦЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ У 1940–1960 РОКАХ 

У статті досліджуються репресивні дії органів радянської державної влади ске-
ровані проти Української греко-католицької церкви в Галицькому регіоні України як 
напередодні Львівського собору 8-10 березня 1946 року, так і в наступні два десяти-
ліття після заборони її легальної діяльності. 

В контексті сучасних аспектів свободи релігії, історично-церковна ретроспектива не втра-
чає, на жаль, своєї актуальності в процесах демократизації (чи її спробах) в теперішньому 
українському суспільстві на векторі взаємин “держава Церква”. Антигреко-католицька політика 
партійно-радянської влади у західних областях України у 1940–1960-х роках ще й сьогодні на-
повнена відгоміном у східних і південних регіонах незалежної Української держави в контексті 
негативного ставлення місцевих органів влади до розбудови УГКЦ на цих теренах. 

Ця стаття висвітлює досліджувану тему на основі аналізу архівних джерел Державних ар-
хівів Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей [1; 7; 11], опублікованих архів-
них даних істориків І. Біласа [2] і В. Сергійчука [12], а також опрацьованої історіографічної літе-
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ратури таких дослідників, як: Б. Боцюрків [3; 13], І. Андрухів [6], Л. Купчик [5], о. Д. Богун [14], 
о. С. Дмитрух [21] та ін. 

Галицький регіон (Львівська, Дрогобицька, Тернопільська та Станіславська області) від-
значався специфічними історичними, національними, культурними, релігійними особливостя-
ми і в умовах збройної боротьби УПА за незалежну Україну вважався на той час (1940–1960-і 
роки) найбільш проблемним для тоталітарної радянської державної влади. При цьому нею 
бралося до уваги насамперед наявність в Галицькому регіоні значної чисельності конфесійної 
мережі, що безпосередньо підпорядковувалася своїм зарубіжним центрам, зокрема Ватикану. 
Саме тому все, що відбувалося в цьому західному регіоні СРСР контролювали найвищі керів-
ники влади Кремля, які розробляли, ухвалювали, коректували плани ліквідації Української гре-
ко-католицької, римо-католицької, вірмено-католицької церков, а також мінімізації й повної 
нейтралізації діяльності й впливу на населення в умовах скасування зазначених церков наяв-
них в цьому регіоні протестантських, іудейських і мусульманських громад. У реалізації цих 
планів вирішальна роль відводилася репресивним органам (насамперед НКДБ-МДБ), держав-
но-партійному апарату на місцях, а також підконтрольній радянському режиму Російській пра-
вославній церкві.  

 У ніч з 11 на 12 квітня 1945 р. у Львові спецслужбами було заарештовано митрополита 
Йосифа Сліпого, єпископів Микиту Будку і Миколу Чарнецького, 20 священиків, 2 диякони, 4 
оунівців-нелегалів, пов’язаних з духовенством, 3 студентів духовної академії і семінарії, 1 чле-
на церковного активу [1, арк. 52, 61–62]. Ці арешти викликали різні судження серед населення: 
співчуваючо-патріотичні висловлювання на адресу духовенства і Церкви, а були й такі, які 
схвалювали акцію арешту священнослужителів [1, арк. 62–65].  

11 квітня 1945 р. у Станіславі органи НКДБ заарештували єпископа-ординарія Григорія 
Хомишина, його помічника єпископа Івана Лятишевського та ректора єпархіальної семінарії 
о. Авксентія Бойчука. Арешти верхівки УГКЦ спецслужби не припиняли, в такий спосіб підгото-
влюючи ґрунт для т. зв. “добровільного” переходу греко-католиків у московське православ’я. 

Арешти ієрархії УГКЦ і провідного духовенства та процес оправославнення державною 
владою греко-католиків поміж останніх викликали закономірну негативну реакцію. Група неза-
доволених діями влади священнослужителів на чолі з о. Климентієм Шептицьким і о. Іваном Ко-
тівим (відома, як група 61, хоч у доповідній записці І. Грушецького М. Хрущову вказано 62 свя-
щеники) [2, c. 329] надіслали у липні 1945 р. спільного листа заступникові Голови РНК СРСР В. 
Молотову з проханням звільнити заарештований у квітні 1945 р. єпископат УГКЦ на чолі з мит-
рополитом Йосифом Сліпим і перестати “нас переслідувати за нашу віру й всю дотеперішню 
акцію “навернення на православ’я”… просимо о полишення нам нашому народові в Західній 
Україні тої свободи в церковних справах, якою ми користувалися сотки літ, та до якої на основі 
радянських законів маємо повне право” [3, c. 115]. 

У середині вересня 1945 р. голова Ради у справах релігійних культів при РНК СРСР І. По-
лянський надіслав уповноваженому у справах релігійних культів у Львівській області П. Куче-
рявому відповідь на лист цієї групи, відкрито протестуючого духовенства УГКЦ і довести до їх-
нього відома ставлення влади до Греко-Католицької Церкви: “Керівництво ГКЦ по відношенню 
до Радянської влади зайняло ворожу позицію, використовуючи цілу Церкву відповідно до своїх 
політичних інтересів. Створена після арештів єпископату уніатської церкви ініціативна група 
Греко-католицької церкви на чолі з доктором о. Г. Костельником, отримавши дозвіл на існу-
вання від РНК УРСР, повела роботу на возз’єднання ГКЦ з православною церквою. З огляду 
на сказане вище, Рада не вважає за потрібне розглядати порушенні у згадуваному листі пи-
тання групи священиків Греко-католицької церкви, які підписали цього листа” [3, c. 117–118]. 

Та ще за півмісяця до цієї відповіді, НКДБ активізував арешти того греко-католицького ду-
ховенства, котре не погоджувалося на возз’єднання і виступало проти “ініціативної групи”. У 
доповідній записці про роботу із возз’єднання греко-католицької церкви з православною на те-
риторії Львівської області начальник УНКДБ Львівщини доповідав першому секретарю Львів-
ського обкому КП(б)У І. Грушецькому, що: “На основі отриманих даних про антирадянську дія-
льність реакційного духовенства, нами за останній час проведено ряд арештів” [4, арк. 12]. 

З цієї доповідної записки генерал-лейтенанта НКДБ випливає, що на той час вже було за-
арештовано: священиків Володимира Фіголя, Миколу Галянта, Івана Чорняка, Степана Сам-
пару, Євгена Костишина, Василя Кулинича, Петра Казанівського, Івана Чепеля. “Всього було 
заарештовано 78 священиків уніатської церкви і зв’язаних з ними оунівців та активних вірую-
чих греко-католицького віросповідання” [4, арк. 12–15]. 
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Ті, хто не став на шлях відмови від греко-католицької церкви, відважно заявляли про це, 
не боячись арештів [4, арк. 18]. НКДБ було викрито пункт опору УГКЦ проти возз’єднання з 
РПЦ у василіянському монастирі у Золочові, де ченцями була підготовлена заява священиків 
Золочівського деканату на ім’я уповноваженого Ради у справах РПЦ при РНК УРСР П. Ходче-
нка, в якій, зокрема, наголошувалося на негативній позиції наради духовенства Золочівського 
деканату до “ініціативної групи” і акції возз’єднання із московським православ’ям [1, арк. 91–
92]. Окрім того, під час обшуку на горищі монастиря було знайдено рукописний заклик у дусі, 
згаданої заяви. За це було заарештовано настоятеля монастиря о. Йосафата Федорика, о. 
Степана Фітьо [1, арк. 91] та Золочівського декана о. Володимира Лиска [5, c. 65]. 

Загалом, станом на 20 листопада 1945 р. управлінням НКДБ у Львівській області було за-
арештовано: 1 митрополита, 2 єпископів, 1 протоігумена Галицької провінції ЧСВВ, 54 парафі-
яльних священиків, 9 деканів і їх заступників, 5 ієромонахів, 6 монахів-братів, 6 настоятелів 
монастирів, 6 студентів-богословів, 8 нелегалів ОУН, 3 мирян, 2 дияконів, 1 секретаря монас-
тирів [4, арк. 28]. 

Та із цього числа заарештованих, як повідомляв генерал-лейтенант НКДБ Воронін у коро-
ткій довідці першому секретарю Львівського обкому КП(б)У І. Грушецькому, – 12 священиків із 
оперативних міркувань (ймовірно завербованих НКДБ – Я. С.), звільнено і направлено в різні 
райони Львівської області у якості священиків …[4, арк. 29]. У цьому контексті він зазначав, що: 
“Викриття в антирадянській діяльності заарештованого духовенства і взяття в розробку 121 
особи із числа священиків, дяків та інших служителів культу наступило в результаті створення 
агентурно-інформативного апарату на території Львівської області. За час роботи із 
возз’єднання церков в області завербовано 187 осіб, із них резидентів 1, агентів 91 і інформа-
торів 95. Поряд з викриттям антирадянського елементу нами офіційним шляхом і через аген-
туру проводилась робота із возз’єднання уніатської церкви з православною… 

Разом з цим, через агентуру, почали відкривати православні приходи з безпосереднім 
підпорядкуванням єпископу Макарію. До початку роботи із возз’єднання на території Львівської 
обл. налічувалося всього 3 православні церкви – в м. Львові, в с. Городжів Магерівського р-ну і 
в с. Корчин Радехівського р-ну…” [4, арк. 30–33]. 

Отож, як бачимо, радянська влада в особі такої інституції, як НКДБ здійснювала 
возз’єднання УГКЦ із РПЦ не тільки офіційним шляхом, але й неофіційним, таємним, підступ-
ним, руками і совістю тієї частини духовенства УГКЦ, яка під тиском змушена була піти на тає-
мну співпрацю з органами держбезпеки. 

Окрім того, Воронін намітив ще й концентрацію монастирів василіян, редемптористів й 
студитів у Львівщині, що на початку 1946 р. було й зроблено, а також було ув’язнено ігуменів 
монастирів у всій Західній Україні. 

Аналогічні процеси відбувалися й в інших західних областях. Так, за відмову перейти до 
складу “ініціативної групи”, а значить до РПЦ, на Станіславщині упродовж 1 серпня 1945 р. – 
10 січня 1946 р. було заарештовано 33 греко-католицьких священиків, серед них – Микола Во-
нсул, Михайло Кисіль, Іван Головатий, Михайло Вовчук [6, c. 43] та ін. На Тернопільщині в цей 
період і в наступні два роки було заарештовано 47 священнослужителів УГКЦ [7, арк. 4]. Зви-
нувачували заарештоване духовенство за статтями 54-1 та 54-11 Кримінального Кодексу 
УРСР [8, c. 17–19], і коли справа розслідування була закінчена, її передавали на розгляд вій-
ськового трибуналу. 

У зв’язку із тотальним репресивним наступом на греко-католиків в Україні Апостольський 
Престол став на захист УГКЦ. Так, папа Пій ХІІ 23 грудня 1945 р. обнародував енцикліку “До 
всіх Східних Церков”, у якій засудив намагання радянського комуністичного режиму приписати 
греко-католикам антидержавні, антирадянські злочини, яких вони насправді не чинили.  

Одночасно, підпілля УПА наступ сталінського режиму на УГКЦ розцінювало як знищення 
греко-католицької церкви як української із впровадженням на її місце російської. Як наступ на 
український народ, на його визвольну справу, на українську національну культуру і свідомість: 
“… Щоб з українців згодом зробити погній для російського імперіалізму, і раз і на завжди вто-
пити їх у московськім морі…” [9, арк. 26].  

У другій половині 1945 р. були заарештовані провідні ієромонахи василіянського монасти-
ря у Жовкві Львівської області. На них НКДБ УРСР завело групову справу із звинуваченням в 
антирадянській діяльності. Заарештованими були: ігумен монастиря о. Михайло Пелех, його 
заступник о. Маркіян Савчин, письменник-чернець о. Гавриїл Когут, директор монастирської 
друкарні о. Павло Пасіка і о. Дмитро Курман. Їм ставили у вину видання журналу “Місіонар”, в 
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якому друкувалися антирадянські статті, автором багатьох з яких був о. Г. Когут, а курували 
журнал священики М. Пелех і М. Савчин. Священики П. Пасіка і Д. Курман звинувачувалися в 
тому, що для Головного проводу ОУН друкували у монастирській друкарні маніфести ОУН, за-
клики і відозви УПА, різні антирадянські націоналістичні агітки, листівки і літературу, агітували 
духовенство не возз’єднуватися з РПЦ [4, арк. 29]. Також за подібні дії в жовтні 1945 р. були 
заарештовані НКДБ ігумен монастиря студитів в Уневі о. Іван Шестюк та ієромонах цього ж 
монастиря Володимир Матковський. Окрім того, їм було інкриміновано те, що в цьому монас-
тирі був шпиталь для повстанців, яких лікував о. В. Матковський, а чернець Григорій Кондра-
тович важко хворих повстанців привозив у Львів і через ігуменю монастиря студитів у м. Львові 
Олену Вітер влаштовував їх в лікарні міста. Також Унівський монастир був схроном для повс-
танців УПА і їхніх дружин [67, арк. 23, 30]. За це також була заарештована ігуменя Олена Вітер 
та сестри-монахині Марія Будзинська і Парасковія Фатиляк. 

Окрім того, у січні 1946 р. за ведення щоденника антирадянського змісту було заарешто-
вано ієромонаха Унівського монастиря о. Кирила Шульгана, а брата-студита Лазара Шияна – 
за допомогу українському згаданому рухові. За подібне та за відмову перейти до РПЦ було за-
арештовано 18 січня 1946 р. ігумена монастиря студитів у Львові о. Миколу Дейнегу [10, 
арк. 150–153]. 

Підбиваючи підсумки репресій щодо ченців-студитів, начальник УНКДБ у Львівській обла-
сті генерал-лейтенант Воронін зазначав: “За минулий період (друга половина 1945 р. – січень 
1946 р. – Я. С.) у монастирях чину студитів Греко-католицької церкви у Львівській області було 
виявлено і піддано арешту – 10 монахів і священиків цього чину, котрі мали безпосередній 
зв’язок з бандитами УПА або ж надавали їм допомогу…” [10, арк. 154]. 

Подібні репресивні акції державна влада проводила у Станіславській області. Так, у липні 
1947 р. Станіславський облвиконком прийняв рішення № 495 про переселення василіянок із 
Станіслава у монастир с. Підмихайлівці, а Рада у справах релігійних культів по УРСР затвер-
дила того ж місяця це рішення. Але настоятелька Марія Йосипенко відмовилася його викону-
вати. Тоді обласний уповноважений спільно із представниками облвиконкому, райвиконкому, 
співробітниками МВС і МДБ вирішили діяти репресивно, що й призвело до закриття монастиря 
сестер василіянок у Станіславі 12 листопада 1947 р. Монастир у 1948 р. було передано педа-
гогічному училищу [6, c. 70–73]. Настоятельку Марію Йосипенко у 1948 р. репресивні органи 
заарештували і відправили в концтабори Сибіру [3 c. 173–174]. 

Аналогічні дії повторилися із монахами-василіянами та черницями чину “Святої Родини” з 
Гошева, які відмовилися покинути свої монастирі. 26–27 березня 1950 р. співробітники МДБ 
заарештували це чернецтво, а монастирі закрили [11, арк. 128]. Заарештовано було десять 
ченців-василіян [12, c. 270–271]. Усі церковні речі влада передала православній церкві в Боле-
хові, а монастирські приміщення – облвно для організації в них дитячого будинку. Решту мона-
стирів Станіславщини також було у цей період закрито, тож на 1 червня 1950 р. в області не 
діяв жоден монастир. 

 Загалом, у 1946–1950 рр. було заарештовано у Мукачівсько-Ужгородській єпархії й у Га-
лицькій митрополії УГКЦ біля сотні черниць усіх конгрегацій, разом із 40 служебницями, – 29 із 
котрих завершили своє життя у концтаборах і на спецпоселеннях Сибіру [13, c. 116]. У 1945–
1950 рр. було репресовано 89 ієромонахів і 19 братів Галицької провінції ЧСВВ, із них 41 ієро-
монаха і 9 братів було засуджено на тривалі терміни ув’язнення і дев’ять із них загинули в 
ув’язненні [14, c. 119–137]. 

 Не уникнуло репресій й греко-католицьке підпілля Тернопільщини нараховувало 66 свя-
щеників, із котрих було заарештовано 47, виїхали невідомо куди 8, і, таким чином, залишилося 
на 1 липня 1950 року 11 священиків [15, арк. 61].  

Своєрідним підсумком долі УГКЦ в час сталінського тоталітарного режиму, а, власне, у 
1945-1950 р.р. в статистичному контексті є інформація голови Ради в справах РПЦ при РМ 
СРСР Г. Карпова про церковне становище в західних областях УРСР, направлена 6 серпня 
1956 р. ЦК КП України, у якій зазначалося: “До возз’єднання з православною церквою в (Львів-
ській, Тернопільській, Дрогобицькій, Станіславській і Закарпатській – Я. С.) областях було 3147 
уніатських храмів, із яких возз’єдналося 2959 церков і із 1832 священиків возз’єдналося 1241 
особа. У 231-у храмі, духовенство яких не дало згоди на возз’єднання, служіння було припине-
но, а з 590 осіб духовенства, котрі відмовилися возз’єднатися, частина була заарештована і 
засуджена, інші ж, котрі не були допущені до служби в церквах, розійшлися по домах або вла-
штувалися на світську роботу. Існуючі на той час 48 уніатських монастирів із 1010 особами че-
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рнецтва у них, були у 1946–1948 р.р. закриті (це не точно, бо понад 10 монастирів були закриті 
аж у 1950 р. – Я. С.)… У даний час (1956 рік – Я. С.) 243 особи із 344 репресованого за час із 
1945 до 1950 р.р. уніатського духовенства звільнено” [12, c. 288]. 

Із цієї інформації Г. Карпова напрошується запитання – чи до числа 344 репресованих і 
ув’язнених на довгі терміни греко-католицьких священиків і єпископів увійшло репресоване і 
ув’язнене чоловіче і жіноче чернецтво? З цієї інформації також випливає, що на волі, а, зна-
чить, у підпіллі діяли 246 священиків УГКЦ. Проведений вище аналіз у західних областях Укра-
їни не висвітлює такої чисельності духовенства у 1946–1952 рр. включно із невоз’єднаними 
священиками Закарпаття. Підпільне духовенство становило, враховуючи звіти обласних упов-
новажених, у кінці 1949 року, тобто в час триваючих репресій (якщо довіряти цим звітам) 160 
священиків: у Закарпатській області – 88, Львівській – 31, Тернопільській – 14, Станіславській – 
9, Дрогобицькій – 18. Водночас, із цих же звітів випливає, що близько 100 осіб чоловічого і жі-
ночого чернецтва у 1945–1950 рр. було репресовано. Г. Карпов, наймовірніше, не врахував в 
числі 344 ув’язненого чернецтва. Таким чином, було репресовано і ув’язнено у 1945–1950 рр. 
430 осіб: єпископів, парафіяльних (одружених і целібатів) священиків, ієромонахів, братів-
ченців, черниць. 

Свій посильний внесок в контексті неприхильності до комуністичної ідеології і її впрова-
дження у возз’єднаних єпархіях вносило як невозз’єднане, так і возз’єднане духовенство, на-
магаючись стримувати “добровільний вступ” місцевого населення у колгоспи, а молоді – у 
комсомол [16, арк. 34–35]. На Станіславщині за подібну позицію у 1950 р. були заарештовані і 
ув’язнені як возз’єднані, так і невозз’єднані священики Кость Левицький з Жовтня, Михайло 
Бутковський із Старих Скоморохів, Адам Яновський з Липиці Верхньої, Василь Космін із Жов-
чева, Ілля Кубарич з Бистриці та ін. [17, арк. 159–162]. Подібна доля з тієї ж причини спіткала 
духовенство РПЦ в Тернопільській області. Якщо тут на середину 1950 р. служило 394 свяще-
ники, то за рік з їх числа виключено 38 священики. Це були возз’єднані священики, котрі у 1950 
р. були заарештовані та ув’язнені [17, арк. 98].  

За 1950 р. у Львівській області було заарештовано органами МДБ за антирадянські дії 
(пропаганда проти колективізації, проти вступу молоді у комсомол, антиправославна позиція, 
зв’язки із підпільними ОУН і УПА) 35 возз’єднаних священиків [19, арк. 26]. 

У доповідній записці уповноваженого Ради у справах РПЦ при РМ СРСР в УРСР Г. Корчо-
вого ЦК КП України від 10 грудня 1956 р. зазначалося, що в західних областях України мешка-
ла така кількість греко-католицького духовенства: Львівська область – 158 осіб, із них повер-
нулись із ув’язнення 130 осіб; Станіславська область – 84 осіб, із них повернулись із 
ув’язнення 29; Дрогобицька область – 30 осіб; Тернопільська область – 35 осіб, із них повер-
нулись із ув’язнення 18; Закарпатська область – 119 осіб, із них повернулись із ув’язнення 90; 
Всього: – 426 осіб, із них повернулись із ув’язнення – 267 [12, c. 291]. 

У 1961 р. у Львівській області (до якої в кінці 1959 р. було приєднано Дрогобицьку область) 
налічувалося 158, у Станіславській – 60 і в Тернопільській – 41 невозз’єднаний греко-
католицький священик [12, c. 378]. Разом – 259 священиків УГКЦ. 

Вкінці 1964 р. в Івано-Франківській області (перейменована із Станіславської 9.11.1962 р.) 
налічувалося 58, у Львівській – 138 [12, c. 405-406], у Тернопільській – 70 [20, c. 172–175] свя-
щеників підпільної УГКЦ. Разом – 276 священиків і близько 700 осіб чернецтва. 

Як випливає із наведених даних, загальна середня чисельність духовенства підпільної 
УГКЦ у 1956–1964 р.р. становила майже 270 священиків. Направляли їхнє нелегальне служін-
ня, що охоплювало Львівську архієпархію (куди входила й Тернопільщина) та Станіславську (з 
листопада 1962 р. Івано-Франківську) єпархію, звільнені у 1955–1956 рр. єпископи Микола Ча-
рнецький, котрий осів у Львові та Іван Лятишевський, котрий замешкав у Станіславі. Після 
смерті 2 квітня 1959 р. єпископа Миколи Чернецького, його замінив ігумен ЧНІ Василь Велич-
ковський, котрий був висвячений на єпископа 4 лютого 1963 р. митрополитом Й. Сліпим і при-
значений його місцеблюстителем у Львові. 27 січня 1969 р. єпископ В. Величковський був заа-
рештований і засуджений на три роки за т. зв. порушення законодавства про культи. У січні 
1972 р. він був звільнений з ув’язнення (Комунарськ в Донбасі) і через поганий стан здоров’я 
влада дозволила йому покинути СРСР. Помер у Канаді 30 червня 1973 р. Таким чином, єпис-
коп Володимир Стернюк був реальним місцеблюстителем глави УГКЦ в Україні із 1969 р. аж 
до 30 березня 1990 р., коли з 20 листопада 1989 р. УГКЦ була легалізованою й коли до Украї-
ни прибув Верховний архієпископ УГКЦ кардинал Мирослав – Іван Любачівський [21, c. 60].  
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29 листопада 1957 р. помер єпископ Станіславський Іван Лятишевський, котрий за два дні 
до своєї смерті висвятив на свого наступника о. Івана Слезюка. У серпні 1962 р. єпископ Іван 
Слезюк був заарештований та у жовтні 1962 р. засуджений разом з о. Сименом Лукачем на 
п’ять років за підпільне служіння.  

У доповідній записці секретаря Львівського обкому КП України М. Лазуренка секретарю ЦК 
КП України С. Червоненку зазначалося, що на 1959 рік у Львівській області владою взято на 
облік (під контроль – Я. С.) 102 греко-католицьких священики, 69 монахів і 160 монахинь УГКЦ 
[22, арк. 77]. М. Лазуренко констатує, що “найбільш активні з них заарештовані органами ра-
дянської влади, 19 активним уніатським священикам заборонено прописку на території Львів-
ської області... Окремі активні пропагандисти за католицизм попереджені органами радянської 
влади про негайне припинення їх нелегальної діяльності” [22, арк. 79]. Щодо нових арештів 
греко-католицького духовенства, то М. Лазуренко не помилявся. Справді, над найактивнішими 
із них знову нависли арешти. Так, у 1958 р. прокуратура Буського району Львівської області 
порушила кримінальну справу проти греко-католицького священика о. Володимира Теленка 
“за викладання релігійних віровчень з порушеням встановлених для цього правил” [23, 
арк. 93]. Насправді ж – за проведення релігійних відправ в селах Чаниж і Топорів Буського ра-
йону, тобто за активізацію і спроби відновлення УГКЦ.  

У свою чергу, уповноважений Ради у справах РПЦ у Львівській області визнавав, що бо-
ротьба з підпіллям УГКЦ ведеться погано. За весь час (1955-1960 р.р.) притягнуто до криміна-
льної відповідальності за підпільне служіння тільки одного священика – о. Володимира Теле-
нка, котрий був засуджений до примусових робіт терміном на один рік (максимальна санкція 
статті 111 КК УРСР) [24, арк. 161]. Але, зазначає уповноважений, цей поодинокий випадок став 
серйозним попередженням для активних греко-католиків, які після засудження о. Володимира 
Теленка помітно знизили свою активність. Тому, на думку уповноваженого, в даний час необ-
хідно заарештувати і “засудити ще 1–2 нелегалів, і тим самим ще більше паралізувати їхню ді-
яльність” [24, арк. 161], тобто усього підпілля УГКЦ. Державна атеїстична влада ніколи не від-
кидала репресії, а власне, ув’язнення духовенства УГКЦ. Іншого способу зменшити активність 
греко-католицького підпілля в держави не було. 

Хрущовська “відлига” стосовно підпільних конфесій, в т. ч. й греко-католиків, наприкінці 
1950-х років почала згасати. Найактивніше духовенство УГКЦ знову підпало під репресії вла-
ди. Так, у 1957 р. було вдруге заарештовано священика Дідуха із с. Ворохта [25, арк. 183], на-
прикінці 1958 – на початку 1959 р.р. були заарештовані священики Казновський, Солтис і Ва-
силик. Священика Павла Василика 14 квітня 1959 р. засуджено на 5 років ув’язнення [6 c. 103]. 
Ймовірно, що ці арешти могли вплинути лише на часткове зменшення активності підпільної 
УГКЦ. 

Нова хвиля репресій проти духовенства УГКЦ прокотилася на початку 1960-х рр. Так, на-
прикінці 1961 р. – на початку 1962 р. було притягнуто до кримінальної відповідальності за стат-
тею 209 частина 1 КК УРСР о. Михайла Косила із села Дора Яремчанського району [26, 
арк. 57]. У серпні 1962 р. органи КДБ заарештували єпископа Івана Слезюка та о. Семена Лу-
кача. Це вже був їхній другий арешт [6, c. 175–176]. 3 грудня 1963 р. був заарештований о. Зі-
новій Кисілевський, котрий проживав у с. Слобода Городенківського району [6, c. 181–182].  

Активізація підпілля УГКЦ потрапляла до поля зору не тільки уповноважених Ради у спра-
вах РПЦ чи Ради у справах релігійних культів, а цікавила й управління КДБ в Тернопільській об-
ласті. Так, наприклад, виступаючи 10 грудня 1957 року на 13-й міській партійній конференції, на-
чальник цього управління Василь Золотоверхий навів кілька фактів про діяльність УГКЦ у м. Те-
рнополі [27, арк. 106], котрі свідчили, що підпілля УГКЦ якщо й не було під повним контролем 
комуністичної системи, то під прискіпливим наглядом однозначно. Це підтверджує й довідка 
“Про факти протизаконної діяльності церковників і сектантів у Тернопільській області”, підготов-
лена для секретаріату Тернопільського обкому КПУ підполковником КДБ І. Ступаком 21 березня 
1959 року. У ній зазначалося, що “уніатські священики і монахи... систематично відправляють 
групові богослужіння в приватних будинках одновірців, що, по суті, є порушенням радянських за-
конів про культи...” [28, арк. 15]. 

Водночас і Московський патріархат, за вказівкою Ради у справах РПЦ при Ради Міністрів 
СРСР, повинен був посилити роботу свого духовенства, спрямовану на об'єднання з РПЦ тих 
греко-католиків, котрі повернулися із заслання і діяли у підпіллі. У свою чергу МДБ, МВС і про-
куратура Української РСР посилили переслідування підпільної УГКЦ. Міністерство фінансів 
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УРСР повинно було контролювати місцеві фінансові органи, щоб вони стягували податки із 
духовенства, котре здійснювало богослужіння і обряди без реєстрації. 

Таким чином, державна влада використовувала різні засоби впливу і боротьби проти “ка-
такомбної Церкви”: від широкої “антиуніатської пропаганди” до залучення єпархій РПЦ в захід-
них областях України у ліквідацію греко-католицизму, намагаючись повністю оправославнити 
колишніх греко-католиків. Оскільки це не принесло очікуваних результатів, державна влада 
вдалася (і вдавалася згодом) до репресій найактивніших священнослужителів підпільної 
УГКЦ – арештів і судових процесів. Це принесло на деякий час певний ефект і активність під-
пільної УГКЦ дещо згасла, щоб знову відновитися вже наприкінці т. зв. брежнєвського “застою” 
і горбачовської демократизації. 
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REPRESSIVE OPERATIONS OB SOVIET STATE AUTHORITIES AGAINST 

UKRAINIAN GREEK – CATHOLIC CHURCH IN GALICIA REGION OF UKRAINE 
IN 1940 – 1960 S. 

The paper investigates repressive operations launched by Soviet State authorities 
against Ukrainian Greek-Catholic Church in Galicia region of Ukraine on the eve of Lviv 
Council on March 8–10, 1946, as well as during the Following two decades after inhibi-
tion of legal activities of the Church at the mentioned Council. 

 


