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The main purpose of the article – outline revival movement recognition UGCC

in the western regions of the USSR in the second half of the 80s of the twentieth

century. Main conclusions obtained: Characterized revival movement for the

legalization of the UGCC in the western regions of the USSR in the second half of

the 80s of the twentieth century, analyzes of state–church relations and socio–

religious sentiment of the population of Western regions of the USSR during this

period. During 1987–1989 рр. Church prohibited by the Soviet authorities managed

to win legal status and the right to obtain registration of religious communities.

Religious Movement Greek Catholics launched in spring 1987 in Lviv region, caused

a furious opposition party structures with the ROC made a number of unsuccessful

restraining measures. An introduction to religious actions Greek Catholics

representatives of national democratic forces increased the chances of the clergy of

the church to the overall success.
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У другій половині 1980–х рр. загнана радянською владою у підпілля

греко–католицька церква здійснила перші кроки на шляху до відродження та

відбудови церковної структури на батьківщині. Послаблення карально–

репресивної системи після приходу до влади генерального секретаря ЦК КПРС

М.Горбачова, поступова демократизація режиму, що супроводжувалася

розбудовою мережі організацій національно–демократичних табору, стали

тими каталізаторами, які заклали підґрунтя легалізації катакомбної церкви в

УРСР.

Проблема малодосліджена. Певні її аспекти відображено в працях

Т.Батенка [1], В.Марчука [2], О.Муравського [3], В.Пащенка [4], а також

окремих розвідках Р.Бойка [5], Б.Боцюрківа [6], Т.Бублика [7], С.Кобуди [8] та

інших науковців. Джерельну основу статті становлять матеріали Центрального

державного архіву громадських об’єднань України (ЦДАГО України),

Державного архіву Львівської області (ДАЛО), Державного архіву

Тернопільської області (ДАТО), Архіву Інституту історії церкви Українського

католицького університету (Архів ІІЦ). Основна мета розвідки – окреслити
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пожвавлення руху за визнання УГКЦ в західних областях УРСР в другій

половині 80–х рр. ХХ ст.

Упродовж 1985–1987 рр. незважаючи на задекларовані М. Горбачовим

демократичні процеси, відчутних змін у сфері державно–церковних відносин в

західному регіоні УРСР не відбулося: партапарат продовжував нав’язувати

місцевому населенню атеїстичні переконання.

Однак «ідилія» державно–церковних відносин була порушена у 1987 р. 26

квітня у с. Грушів Дрогобицького району Львівської області на місці недіючої

греко–католицької каплички віруючими було помічено зображення Пречистої

Діви Марії. «Грушівське диво» викликало значний резонанс серед віруючих

всіх конфесій та привело до небаченого напливу паломників (як католиків

східного обряду, так і православних) [9,арк.5]. Матеріал про події довкола

з’явлення Діви Марії в с. Грушів показали центральні канали українського

телебачення [9,арк.20], що викликало неабияке зацікавлення громадськості.

Упродовж квітня–травня 1987 р. капличку, незважаючи на гоніння

правоохоронних органів [9,арк.20], відвідало близько тридцяти тисяч осіб

переважно із Львівської, Тернопільської та Івано–Франківської областей.

Державно–партійними органами були здійснені безуспішні спроби зупинити

наплив паломників.

У документі «Короткий огляд оперативних матеріалів, роздобутих УКГБ у

Львівській області по лінії роботи 5 відділу» повідомлялося, що «Продовжує

активізувати діяльність т.зв. «Комітет захисту УКЦ» (Гель, Гаврилів, Зеленюк,

Лесів), який організував […] багатотисячне зборище уніатів із Західної України

у с. Грушів Дрогобицького району. Виступаючи перед зборищем, організатори

закликали уніатів захоплювати пусті церкви з метою самолегалізації УКЦ»

[10,с.105]. Паломництво тривало до 27 вересня 1987 р. і завершилося

багатотисячним відпустом на місці з’явлення [10,с.21].

Уже у цей період більшість населення західних областей УРСР, зокрема

Львівщини, підтримували ідею легалізації УГКЦ. Згідно підрахунків греко–

католицького духівництва (можливо аж надто оптимістичних) на середину 80–х



рр. ХХ ст. більше 50% населення регіону схвалювало можливе відродження

діяльності церкви в УРСР. Водночас прихильники РПЦ констатували, що

уніати могли розраховувати на підтримку не більше чверті віруючих. Це, на їх

думку, насамперед люди похилого віку, а також віруючі приходів, де

православні священики «негідною поведінкою» скомпрометували себе, або ж у

місцевостях, де богослужіння проводили колишні греко–католицькі

священнослужителі [11].

Наростанням напруги у церковно–релігійній сфері став ультиматум

кількох священнослужителів із Львова, що був виголошений у серпні 1987

року. У документі поставлена вимога до республіканського керівництва

здійснити всі необхідні нормативно–процесуальні дії, які б у підсумку привели

до легалізації забороненої церкви. Заяву про вихід із підпілля УГКЦ 4 серпня

1987 р. підписали три єпископи – П.Василик, І.Маргітич та С.Дмитерко

[12,арк.16]. Згодом її підтримали 23 священнослужителі та 180 вірних [13,с.16].

Документ, що через нелегальні канали потрапив у західні ЗМІ, викликав

тривалу дискусію. Для стабілізації ситуації та з метою завадити «закордонним

решткам уніатства відродити унію на західноукраїнських землях», що,

зрештою, видавалося неможливим з огляду на поодинокий характер заяв з

вимогою відновлення прав греко–католиків, та неорганізованість місцевого

духівництва, ЦК КПУ вирішено завдати основного удару по катакомбній церкві

не репресіями над активістами та віруючими католиками східного обряду, як це

було раніше, а в ідеологічній площині. У радіоефірі, на телебаченні

організовано низку програм «викривального змісту антиуніатського

характеру». У львівських обласних газетах «Вільна Україна» та «Ленінська

молодь» надруковано пропагандистські статті, на кшталт: «Назавжди забута,

покинута», «Прислужники» (А.Біскуп), «Хамелеон в позолоті», «Святий

Йосафат на Східному фронті» (В.Горбовий). Упродовж 1986–1987 рр.

львівським науковцями підготовлено серію книг: «Правда карає катів»,

«Лабіринтами унії», «Нові спроби, старі цілі» та багато інших [14,арк.20].



Небажання влади змиритися із зростаючим впливом УГКЦ в регіоні, як

церкви що асоціювалася в свідомості радянських партчиновників із

українським націоналізмом [4,с.616], спонукала католиків східного обряду

вдаватися до значно рішучіших методів у боротьбі за визнання. Союзником

церкви стали дисиденти та політв’язні, більшість із яких повернулися із

заслання, відбуваючи покарання за антирадянську діяльність. Зокрема, тільки

впродовж 1987 р. із концтаборів були звільнені близько 300 політв’язнів

[15,с.603].

Завдяки спільним зусиллям дисидентів і священнослужителів наприкінці

грудня 1987 р., у Львові відновив роботу Комітет захисту УГКЦ, який очолив

І.Гель. Одразу ж після обрання колишній дисидент підготував один із перших

програмних документів греко–католицької церкви. У ньому наголошено на

необхідності визнання неправомірним скликання та рішення т.зв. Львівського

Собору 1946 р.; визнання УГКЦ юридичною особою і повернення їй

конфіскованого майна (храмів, допоміжних будівель, ікон та церковної

літератури, іншого майна надбаного церквою); відновлення духовної академії і

семінарії, монастирів, видавництв, повернення церкві тих будівель, у яких ці

інституції функціонували; створення умов для повернення в Україну з вигнання

ієрархів УГКЦ (передбачалося, що резиденцією глави церкви повинен стати

Собор св. Юра у Львові) [1,с.143].

Після створенням Комітету протистояння греко–католицької і

православної церков набрало неконтрольованих для влади форм. На стороні

УГКЦ були мільйони віруючих, глибокі історичні традиції греко–католицької

церкви в Західній Україні, за РПЦ – потужний партноменклатурний ресурс за

допомогою якого здійснено низку заходів, які повинні були б сприяти для

«зміцнення авторитету православ’я», зокрема: розкрупнено Львівсько–

Тернопільську єпархію; в Закарпатській, Івано–Франківській, Тернопільській

областях зареєстровано понад 1100 нових православних релігійних громад; у

с. Гошів Долинського району Івано–Франківської області, куди з’їжджалися на

богослужіння греко–католицькі віруючі, відкрито чоловічий монастир;



православні віряни отримали українською мовою сто тисяч примірників Біблії

та 10 тисяч Нового Завіту; з 17 до 26 тисяч примірників збільшено тираж

«Українського церковного календаря» та «Православного вісника». ЦК КПУ

вважав за необхідне: надати підтримку екзерхату у виданні українською мовою

Молитвослова (100 тис. примірників), збірників антиуніатських документів та

статей (5 тис. примірників), брошури «Львів православний» (5 тис.

примірників) [16,арк.17–18].

На місцевому рівні вживалися активні заходи антиуніатського

спрямування. Для прикладу: Тернопільський обком КПУ тільки упродовж 1988

р. прийняв десятки таємних документів покликаних забезпечити належне

виконання рішень вищих державно–партійних органів. Серед

найрезонансніших: «Про додаткові заходи по подоланню негативних тенденцій,

пов’язаних із спробами уніатських авторитетів легалізувати діяльність

уніатських громад […]» від 22 січня 1988 р.; «Про характер уніатських проявів

в Тернопільській області і заходи по їх подоланню» від 26 липня 1988 р.,

«Робочий план здійснення в області додаткових заходів по посиленню протидії

уніатським проявам в окремих населених пунктах області» від 5 вересня 1988 р.

та ін. [17,арк.54–55]. Однак, вжиті заходи практично не приносили результатів.

Зокрема у сусідній Івано–Франківській області станом на серпень 1988 р. у 35

населених пунктах (близько 85 тис. осіб), греко–католицькі релігійні громади

зуміли повністю витіснити православні [18,с.425].

Відзначимо, що станом на 1 січня 1988 року у західноукраїнських областях

офіційно діяли близько 2141 релігійна громада (38% від загальної кількості

громад в УРСР). Із 6794 парафій РПЦ, які діяли в СРСР, у Західній Україні

зареєстровано 1823 (27% у всесоюзному і 46% в республіканському вимірі)

[8,с.26]. Львівсько–Тернопільська єпархія у 1980–х роках нараховувала 1089

парафій і 700 священиків (з них 453 здійснювали релігійні обряди на території

Львівської області) [19,арк.38].

Загалом тільки у 1988 р. в УРСР, передусім, у західноукраїнських

областях, було споруджено 430 нових молитовних споруди, які повинні були б



протидіяти поширенню в цих місцевостях греко–католицизму [20,с.3] (із

близько 2,1 тис. зареєстрованих релігійних громад упродовж 1988–1989 рр. –

близько 1,6 тис. припадало на Галицькі області). Парадокс ситуації полягав у

тому, що греко–католики, які через переслідування та репресії не мали змоги

реєструвати свої релігійні громади, реєстрували їх як православні. У результаті

отримавши у 1990 р. дозвіл від Ради у справах релігій на легальну діяльність

більшість новозбудованих храмів, згодом, були передані місцевими обласними

Радами УГКЦ [21,с.461].

Починаючи із 1988 р. вимоги віруючих легалізувати УГКЦ за висновками

партійних чиновників характеризувалися «дедалі більшою агресивністю,

переходом на мову ультиматумів, намаганням тиснути на органи державної

влади» [22,с.435]. В обкоми Компартії західноукраїнських областей починають

масово надходити колективні та індивідуальні листи із проханням відновити

діяльність закритих культових споруд та зареєструвати релігійні громади.

Незначна частина листів отримала схвальні відгуки уповноважених Ради в

справах релігій при Раді міністрів УРСР, однак більшість – відхилялася, а з

авторами проводилися розмови працівників відділу пропаганди та агітації

відповідних обкомів Компартії» [23,арк.45]. Водночас вживалися масштабні

заходи щодо «недопущення уніатської ідеології» [23,арк.47].

«Агресивність» греко–католицького кліру посилилася після

організаційного оформлення перших неформальних громадсько–політичних

організацій. Зокрема 11–12 червня 1988 р. у Львові відбулася третя нарада

Міжнаціонального комітету захисту прав політв’язнів, до складу якого від

УРСР входили брати Горині, С.Хмара, В.Чорновіл, З.Красівський та ін.

дисиденти. У підсумковій заяві учасники Комітету вимагали від влади не тільки

пом’якшення політичного клімату в країні, але й «забезпечення повного

суверенітету республік у релігійних питаннях» [10,с.79]. Ця ж вимога була

озвучена у відкритому листі президенту США Р.Рейгану [10,с.79].

13 червня 1988 р. в УРСР розпочався умовний відлік хвилі т.зв.

«мітингової демократії» [24,с.312]. 23 червня того ж року біля братської могили



жертв сталінського терору на Личаківському цвинтарі було проведено

панахиду. Згодом В.Чорновіл згадуючи події перших львівських мітингів

писав: «Десятиденка, що розпочалася 13 червня 1988 року стихійним мітингом

львів’ян біль пам’ятника Іванові Франкові, увійде світлою сторінкою в історію

міста» [25,с.12]. Події співпали у часі із відзначенням на республіканському

рівні 1000–ліття хрещення Русі [26,арк.30–35].

Греко–католики мали власний план святкування ювілею. У липні 1988 р.

на честь 1000–ліття хрещення України–Руси у с. Зарваниця Тернопільської

області отці П.Василик, брати Григорій та Михайло Сімкайли, В.Війтишин,

Й.Мороз, І.Сеньків та ін. організували перший в УРСР велелюдний молебень на

честь цієї події, який зібрав близько тридцяти тисяч віруючих.

8 вересня 1988 р. підполковник КГБ УРСР М.Стрельчук підготував

«Справку про самодіяльні організації негативної спрямованості (станом на 6

вересня 1988 року)», в якій відзначено: «Взявши на себе організаційну роль і

пристосовуючись до процесів демократизації і гласності, які відбуваються в

нашій країні, вони [неформали – авт.] підштовхують прихильників унії до

активних виступів за відродження уніатської Церкви, організовують з цією

метою масові акції, збір підписів у партійно–радянські органи, направляють

групи жалобників в урядові інстанції, інспірують проведення масових відправ у

знятих з реєстрації культових спорудах і т.зв. «святих місцях» [10,с.182].

Уже починаючи з 1988 р. звичними для мешканців західних областей

України стали панахиди на могилах Січових Стрільців, молитви біля визначних

пам’ятних місць забутої національної історії, релігійні обряди, богослужіння в

діючих або тимчасово закритих культових спорудах [27,с.46]. Крім релігійної

проблематики практично завжди на таких велелюдних зібраннях порушувалися

питання національної символіки, мови, трагічних сторінок історії, екології.

Набували дедалі більшого поширення поїздки священнослужителів та віруючих

Львівщини в інші регіони України для зміцнення авторитету церкви та

навернення віруючих в лоно УГКЦ [28,арк.5].



Вирішальним для долі греко–католицької церкви став 1989 рік. «У березні

на повну силу постало питання про необхідність рішучих дій під час

проведення передвиборчої кампанії, пов’язаної з виборами до Верховної Ради

СРСР», – відзначав М.Горинь [10,с.315].

У лютому 1989 р. міжреспубліканський філіал Інституту наукового атеїзму

АОН при ЦК КПРС у м. Києві оприлюднив результати власних соціологічних

досліджень присвячених атеїстичній роботі. Науковці визнали, що «прийшла

зміна по відношенню до релігії і атеїзму у суспільстві». За останні вісім років за

даними соціологічних опитувань серед молоді кількість осіб, які позитивно

оцінюють роль релігії зросла на 18–25%, інтелігенції – 36%. Чиновники

рекомендували владі «протистояти спробам маніпулювати релігією для

псевдоперебудовчої демагогії, шантажу, залякування людей» [29,арк.15].

Однак рух за легалізацію УГКЦ набирав обертів. 20 квітня 1989 р. у Львові

відбулося перше відкрите посвячення Пасок біля пам’ятника І.Федорову. Із

травня 1989 р. у центрі Львова біля монастиря Кармелітів Босих, греко–

католицькі священики розпочали щотижневі літургії та молебні.

Парадоксально, проте у червні 1989 р. львівський обком КПУ переконував ЦК

КПУ у тому, що «володіє і управляє ситуацією в області». Водночас

наголошено, що «нам не треба такої (греко–католицької) релігії […] Це ми

повинні знати, хоч на мітингах, можливо, не слід про це наголошувати (!)

[виділення наше – авт.], адже не всі ще до кінця переконалися в реакційності,

шкідливості уніатства» [30,арк.60].

У липні 1989 р. Прокуратура УРСР повідомляла львівський обком КПУ

про подальше загострення суспільно–політичної ситуації в республіці, адже у

низці західних областей «окремі громадяни намагаються використовувати

демократію і гласність на шкоду перебудові, штучно загострюють ситуацію,

спекулюють на національних і релігійних почуттях» [30,арк.53]. Відзначимо,

що загалом у липні того ж року у республіці проведено 73 молебні (68 –

несанкціоновані владою), з них 13 (усі несанкціоновані владою) у Львівській

області» [30,арк.55].



Серед тогочасних релігійних акцій організованих Комітетом захисту УКЦ

виділимо архієрейську Службу Божу та віче на Білій горі біля пам’ятника

Маркіяну Шашкевичу 6 серпня 1989 р. за участю близько 60 тис. осіб

[31,арк.125–130]. Святу літургію відправляли владики П.Василик, брати

Сімкайли та І.Білик. Згодом цю архієрейську Службу Божу І.Гель назве

генеральною репетицією маніфестації 17 вересня 1989 р. у Львові [32,с.88].

Однак не всі заходи Комітету відбувалися настільки вдало. Зокрема сучасники

подій негативно оцінили несанкціонований мітинг «Права віруючих», який

відбувся 27 серпня 1989 р. у Львові на площі біля стадіону «Дружба». «Мітинг

справив гнітюче враження, – згадував згодом його безпосередній учасник

Б.Горинь, – Кожен із виступаючих вирішив показати себе, а не заглибитись у

релігійні проблеми. Намагання принизити одну конфесію, щоб винагородити

іншу, мало дуже непривабливий вигляд» [10,с.506].

7 вересня 1989 р. УКГБ направило львівському обкому КПУ доповідну

записку «Про плани і наміри лідерів УГС організувати у Львові антигромадські

акції 17 вересня 1989 року», в якій С.Малик проінформував владу міста про

план опозиційних сил провести у цей день масштабні заходи у політично–

релігійній площині. КДБ попереджало, що Комітет захисту УКЦ має намір

зібрати на мітингу біля Порохової вежі близько 100 тис демонстрантів і

«захопити» Собор Святого Юра для проведення уніатського богослужіння

[10,с.579].

Мітинг, де–факто, остаточно вирішив долю УГКЦ. Масова 150 тисячна

маніфестація греко–католицьких віруючих (за даними спецслужб чисельність

демонстрації сягала 250–260 тис. осіб), організована Комітетом захисту УГКЦ в

день 50–ї річниці окупації радянськими військами Західної України привернула

увагу громадськості до катакомбної церкви. Попередні спроби зірвати акцію

силовими структурами, заарештувати її організаторів, зазнали невдачі,

незважаючи навіть на приїзд до Львова першого заступника МВС УРСР

В.Дурдинця [33,арк.16]. Крім жителів Львівщини, значний відсоток



маніфестантів становили вихідці із інших областей західної України [18,с.429].

Телетрансляцію маніфестації здійснювали провідні канали світу[33,арк.15].

У документі «Про антигромадську акцію 17 вересня ц. р. у м. Львові» від

20 вересня 1989 р. УКДБ повідомляв обком партії про масштаби акції Комітету

захисту УКЦ. Згідно інформації силових структур у заході взяли участь близько

50 тис. осіб, серед яких – представники Івано–Франківської, Тернопільської та

інших областей. Біля собору св. Юра виступив І.Гель, який заявив, що «Львів і

собор Св. Юра – серце Західної України і уніатської церкви […]». На прес–

конференції голова Комітету захисту УКЦ повідомив присутніх журналістів,

що аналогічні заходи пройдуть 1 жовтня в Івано–Франківську, 15 жовтня –

Тернополі, а згодом, в залежності від результатів поїздки М.С. Горбачова в

Італії, на Сході України. Відзначимо, що на прес–конференції були присутні

200 осіб і 20 іноземних журналістів. Напередодні мітингу в І.Геля взяли

інтерв’ю кореспондент «Бі–Бі–Сі» Д.Кемпел та «Ен–Бі–Сі» С.Коплен

[10,с.590]. 1 жовтня 1989 р., як і передбачалося, масове богослужіння і похід у

Дем’янів Лаз відбувся в Івано–Франківську (церковно–релігійний захід зібрав

понад 50 тис. осіб) [29,арк.126–127]. 14 жовтня за участю 70 тис. осіб біля

могил Січових Стрільців відбулося богослужіння у Тернополі [32,с.88].

Таким чином, упродовж 1987–1989 рр. заборонена радянською владою

церква зуміла вибороти легальний статус та добитися права реєстрації

релігійних громад. Релігійний рух греко–католиків, започаткований навесні

1987 р. у Львівській області, викликав шалену протидію партійних структур, які

разом із РПЦ здійснили низку безуспішних стримуючих заходів. Долучення до

релігійних акцій греко–католиків представників національно–демократичних

сил збільшило шанси кліру церкви на загальний успіх.
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