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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Політичні режими ХХ століття, ідеологія яких 

ґрунтувалася на проявах агресії та використанні сили, витіснили на маргінеси 

етичних цінностей гуманізм, водночас насадивши «неокультуру» міжособистісних 

відносин. У певний момент людина стала в ній «гвинтиком механізму», суб’єктом 

без ідентичності. В Радянському Союзі церква, зокрема – Українська греко- 

католицька, була чи не єдиною інституцією, що засуджувала терор у будь-якій  

його формі, виступала проти приниження людської гідності через репресії, 

переслідування, арешти. Після окупації західноукраїнських земель радянськими 

військами і долучення цих територій до складу УРСР у 1939 р. виникла загроза 

самому існуванню УГКЦ. Для радянської політичної системи була неприпустимою 

наявність потужного українського національного осередку, який десятиліттями 

формувався завдяки ініціативам греко-католицького єпископату, духовенства і 

монашества. Відтак, це призвело до ліквідації церкви на Львівському псевдособорі 

1946 р. 

Історія греко-католицької церкви періоду 1939 – 1991 рр. нараховує велику 

кількість робіт, частина яких довгий час була недоступною для широкого кола 

дослідників. У радянську добу існувала заборона на видання праць, якщо думка 

авторів суперечила інформаційно-ідеологічній парадигмі комунізму. Тому 

осередки, в яких публікувались дослідження з історії Української греко- 

католицької церкви, формувалися лише в еміграції. Проте, зі здобуттям Україною 

незалежності, почали з’являтися й перші наукові публікації вітчизняних істориків 

на тему історії цієї церкви. 

Таким чином, серед численних наукових дискурсів у царині вітчизняної 

історії, питання діяльності Української греко-католицької церкви було і 

залишається одним із найбільш проблематичних. Передовсім, це становище 

спричинене колишнім підходом до зображення феномену уніатства, яке упродовж 

XVI – XIX ст. презентували громадській думці виключно як негативне явище, 

вороже українству. Наслідком такого інформаційного викривлення стало надання 

УГКЦ політичних рис антинародного забарвлення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах науково-дослідної тематики історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Україна в 

загальноєвропейських історичних процесах: пошуки цивілізаційного вибору» 

(номер державної реєстрації 16БФ046-01). 

Мета дослідження – на основі комплексного аналізу наявної історіографічної 

спадщини, опрацьованих джерел, крізь призму новітньої методології вивчити 

становлення та еволюцію історичної думки про Українську греко-католицьку 

церкву в радянську добу. 

Для досягнення мети окреслені такі дослідницькі завдання: 

- вивчити стан розробки теми у вітчизняній та зарубіжній історіографії; 

- охарактеризувати процес вітчизняного церковного історіописання крізь 

призму ментальної самоідентифікації українських та зарубіжних вчених; 
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- виявити, систематизувати і класифікувати історіографічні джерела з 

вивчення історії Української греко-католицької церкви в радянську добу та 

встановити об’єктивність їх джерельної інформації; 

- вивчити повноту і достовірність відображення в історіографії ключових 

подій та явищ, пов’язаних із політикою радянського уряду до Української греко- 

католицької церкви; 

- висвітлити сучасні методологічні прийоми дослідників при вивченні історії 

українського греко-католицизму; 

- виокремити внесок окремих вітчизняних і зарубіжних вчених у вивчення 

історії Української греко-католицької церкви в Україні у другій половині ХХ ст.; 

- показати вплив радянської ідеологічної пропаганди на формування 

світоглядного вакууму в історичній науці та інтерпретацію нею Української греко- 

католицької церкви; 

- окреслити, на підставі аналізу вивченої історіографічної бази, маловивчені 

аспекти та сфальсифіковані події, процеси, явища, представити напрямки 

подальших наукових розробок. 

Об’єктом вивчення є сукупність історіографічних джерел, присвячених 

вивченню історії Української греко-католицької церкви в західних областях УРСР 

у 1939 – 1991 рр. 

Предметом вивчення є наукова думка українських та зарубіжних дослідників 

щодо становища греко-католицької церкви в СРСР напередодні та під час Другої 

світової війни, в умовах її жорсткого переслідування у післявоєнний період, що 

завершилося ліквідацією церкви в 1946 р. на Львівському псевдособорі, 

катакомбного існування та відродження у 1991 р. 

Географічні рамки визначаються специфікою проблеми розвитку 

історіографічного процесу з питання вивчення історії Української греко- 

католицької церкви в Радянському Союзі у вітчизняній, радянській та зарубіжній 

Європейського Союзу, США, Канади, а також у середовищі української діаспори. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період 1939 – 1991 рр. Нижня 

межа обумовлена початком появи систематичних наукових досліджень з історії 

греко-католицької церкви в радянську добу в середовищі вітчизняних та іноземних 

вчених, а також з-під пера українських науковців еміграції. Внаслідок передвоєних 

геополітичних трансформацій, які набули глобальних масштабів восени 1939 р., а 

також згідно з таємним протоколом до «пакту Молотова-Ріббентропа», 

західноукраїнські землі увійшли до складу СРСР. Внаслідок цього регіон потрапив 

під політико-ідеологічне переформатування. Українська греко-католицька церква, 

як потужна духовна опора всіх інших суспільних інститутів краю, опинилися перед 

загрозою знищення. Окреме місце у хронології відводиться історіописанню про 

становище УГКЦ в умовах німецької окупації західних областей України. 

Вибір верхньої хронологічної межі пов’язаний із сучасними досягненнями у 

вивченні цієї проблематики. Окрім зазначеного, виділяються хронологічні межі 

щодо предмету історіографії одного питання, в якому вересень 1939 р. – це початок 

переслідування УГКЦ на західноукраїнських землях. Проте, автором подекуди 

здійснено свідомий відступ від хронологічних рамок із метою більш детального 

висвітлення місця Української греко-католицької церкви в радянській системі 



3 
 

політичних координат. Саме це дозволяє краще збагнути сутність радянського 

терору проти діячів зазначеної конфесії і масштаби кампанії по її ліквідації. 

Методологічними засадами роботи є сукупність загальнонаукових 

принципів (правил) історизму, об’єктивності, хронологічної послідовності, 

історичної закономірності, системності, комплексності, всебічності та аналітичного 

осмислення. Кожен з них дозволяє розкрити становлення та розвиток історичних 

досліджень з історії Української греко-католицької церкви в радянську епоху. 

Принцип історизму, у свою чергу, репрезентує чіткість вивчення 

історіографічного процесу відповідно до еволюції історичної думки, репрезентує 

хронологічні і просторові рамки еволюції історіописання про УГКЦ, вплив на 

нього різних суспільно-політичних, культурних і духовних факторів, явищ, рухів 

тощо. 

Принцип об’єктивності застосовувався при аналізі історіографічної спадщини 

УГКЦ в радянську добу як цілого наукового пласту, що представлений здобутками 

української еміграції, зарубіжними вченими, радянськими науковцями та 

українськими істориками пострадянської доби. Досліджуючи історіографічні 

джерела, автор ставив за мету перевірку історіографічного фактажу відповідно до 

вивчення окремої події, особистості, явища чи процесу. Застосований принцип 

хронологічної послідовності реалізовувався з метою поетапного висвітлення появи 

спеціальних та суміжних наукових розвідок з історії греко-католицької церкви та 

церковно-релігійного життя в СРСР і їхнього фактологічного наповнення. 

Принцип історичної закономірності дозволив виявити і класифікувати появу 

наукових розвідок щодо актуалізації греко-католицької тематики відповідно до 

суспільно-політичних чи соціогуманітарних процесів радянської доби, а також 

після його розпаду, і з націоналізацією української науки. 

Послуговування принципом системності сприяло розкриттю пізнання 

історичного процесу дослідниками історіографії УГКЦ, що дозволило побачити 

рівень їхньої заангажованості в проблематику та її специфіку, обмовлену самим 

феноменом цієї церкви у Радянському Союзі. 

Застосування принципу комплексності забезпечило класифікацію 

історіографічної бази досліджень УГКЦ за типом, походженням, місцем 

походження (тиражування) та збереження, часом і умовами написання. 

У контексті вивчення історіографії Української греко-католицької церкви слід 

виділити принцип всебічності, який часто застосовують при дослідженні 

соціальної історії. Завдяки йому вдалося простежити вплив різних чинників на 

світогляд авторів, їхнє переконання, формування життєвої позиції тощо. 

Принцип аналітичного осмислення забезпечив, по-перше, надання критичної 

оцінки історіографічного доробку радянських істориків; по-друге, сприяв синтезу 

пострадянської російської наукової літератури з церковно-релігійної проблематики 

і виділенні серед неї окремих нарисів з історії УГКЦ; по-третє, дозволив відділити 

історичну думку українських вчених діаспори, яка представлена широким 

науковим та ненауковим діапазоном літератури на церковну тематику; по-четверте, 

представлений принцип дав змогу максимально об’єктивно підійти до аналізу 

української та зарубіжної історіографії Української греко-католицької церкви в 

1939 – 1991 рр., вказати на її досягнення та особливості. 
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У процесі виконання роботи застосовувався широкий спектр спеціальних 

історичних та інших наукових методів: історичної компаративістики, хронології, 

фактології, міждисциплінарного та структурно-системного наукового пізнання, 

історико-типологічний, історико-генетичний, інтерпретації, інформаційно- 

історичний та соціоісторичний, залучено нові міждисциплінарні підходи до 

подібного роду наукових проектів – церковно-конфесійний, регіональний, 

аналітично-інформаційний. 

У рамках дослідження було синтезовано оновлені форми і напрямки пізнання 

із вже існуючими: феноменологічної історії, критицизму, критичного раціоналізму, 

структуралістського конструктивізму, теорії структурації, цивілізаційного аналізу, 

концепції Е. Касторіадіса про «уявне конституювання суспільства»; 

герменевтичної концепції «наративної  ідентичності»,  яка  втілюється  в  текстах 

П. Рікера, Т. Снайдера; культурно-антропологічного підходу К. Гірца, 

прагматичної концепції «уявних спільнот» Б. Андерсона. Водночас, із основними 

теоретичними підходами, що поєднують вищеозначене, залишаються 

формаційний, цивілізаційний, культурологічний та релігійний. 

Наукова новизна отриманих результатів відображаються як у самій 

постановці проблеми, так і у комплексному підході до її вирішення. Автором 

здійснено комплексний історіографічний аналіз висвітлення історії Української 

греко-католицької церкви під час перебування західноукраїнських земель у складі 

СРСР, а також їхньої окупації німецькими військами під час Другої світової війни. 

У роботі по-новому оцінено наукову спадщину багатьох дослідників української 

діаспори, які займалися вивченням цього питання, а саме – А. Великого, І. Патрила, 

Д. Дорошенка, І. Боднарука, Ю. Пеленського та інших. 

У дисертаційному дослідженні 

вперше: 

- висвітлено еволюцію церковного історіописання в середовищі української 

еміграції та її актуалізацію представниками греко-католицької проблематики, 

виникнення наукових центрів у країнах Західної Європи та США; 

- введено до наукового обігу точне трактування спеціального понятійно- 

категоріального апарату, передбаченого для такого роду досліджень, яким 

нехтували вчені у своїх розвідках (Львівський собор, Львівський псевдособор, 

ліквідація УГКЦ, об’єднання церков, греко-католицьке підпілля тощо); 

- з’ясовано процес становлення патріотичного підходу до вітчизняної 

церковної історії загалом та історії УГКЦ зокрема; 

- проведено аналіз радянського історіографічного доробку на церковно- 

релігійну тематику та літератури атеїстично-пропагандистського характеру, 

використання її в інформаційній війні з української еміграцією; 

- досліджено основні критерії оцінювання форм участі греко-католицького 

духовенства і вірян в антирадянському опорі; 

- проаналізовано процес визрівання і становлення вітчизняної історичної 

думки з вивчення церковно-релігійних процесів у Радянському Союзі, появу греко- 

католицької проблематики на українській науковій ниві у 1990-х рр.; 
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- визначено суть історіографічної дискусії щодо безпосереднього відношення 

радянської та пострадянської російської політики на загострення міжконфесійної 

нетерпимості в Галичині та Закарпатті у 1940-х – 1980-х рр.; 

- персоніфіковано внесок вітчизняних та зарубіжних вчених, представників 

наукових шкіл та інститутів у розробку досліджень з історії Української греко- 

католицької церкви в радянську добу; 

- побудовано авторську модель вивчення історіографічних процесів та фактів, 

які вплинули на формування сучасного дискурсу з греко-католицької 

проблематики у вітчизняній та зарубіжній науковій думці; 

удосконалено: 

- теоретичні та методологічні підходи у вивченні церковної історії України у 

середині та другій половині ХХ ст.; 

- методику дослідження греко-католицького підпілля в західних областях 

УРСР; 

- підхід до інтерпретації радянської антицерковної кампанії, розуміння її 

етапів, імплементації на західноукраїнських землях з 1939 по 1991 рр.; 

- періодизацію вивчення ліквідації Української греко-католицької церкви та її 

легалізацію; 

набули подальшого розвитку: 

- теоретико-методологічні засади системного історіографічного дослідження 

історії Української греко-католицької церкви у 1939 – 1991 рр.; 

- систематизація історіографічних джерел з проблеми дослідження; 

- вивчення біографічних відомостей єпископату УГКЦ; 

- аналіз ролі української еміграції в інформаційній боротьбі з радянською 

історичною наукою. 

Практичне значення дисертації. Окрім теоретичного, результати 

дослідження мають і прикладне застосування. Критичне вивчення наявної 

історіографічної бази сприяє розробці нових напрямків вивчення не лише 

української церковної історії, а й українського греко-католицизму. Вони можуть 

бути використані для написання індивідуальних і колективних праць з історії та 

історіографії церкви зокрема та України загалом. Матеріали дисертації можуть 

бути корисними при підготовці навчально-методичної літератури для закладів 

вищої і загальної освіти, духовних семінарій та богословських інститутів, наукових 

відділів музейних справ України тощо. Окрім цього, результати дослідження 

послужили б національним засобам масової інформації, самоврядуванню 

церковних та релігійних організацій із метою висвітлення маловідомих аспектів 

вітчизняної церковної історії в контексті міжконфесійного діалогу, взаємовідносин 

церкви і держави, популяризації вітчизняної історичної науки. 

Особистий внесок здобувача. Сформульовані в дисертаційному дослідженні 

наукові положення, рекомендації, умовиводи належать особисто автору та є його 

науковим напрацюванням. Робота є самостійною науковою працею, в якій 

представлено історіографію  Української  греко-католицької  церкви  у  1939 –  

1991 рр. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, ключові позиції, 

висновки дисертаційної роботи обговорені на засіданнях кафедр етнології та 
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краєзнавства, архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного 

факультету КНУ ім. Т. Шевченка. Окрім того, матеріали дослідження були 

презентовані на міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях і 

семінарах. Зокрема: VI Міжнародному з’їзді  «Обнова  в  Церкві:  Камо  грядеш» 

(м. Тернопіль, 23 – 25 вересня 2011 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Пріоритети та сучасні чинники розвитку суспільних наук» (м. Одеса, 

23 – 24 листопада 2012 р.); V Міжнародній науково-практичній конференції «Дні 

науки   історичного   факультету-2012»   (м. Київ,   12 –   13    квітня    2012 р.);    

XV Всеукраїнській науковій конференції «Людина в силовому полі влади та 

ідеологій» (м. Львів, 27 – 28 квітня 2012 р.); ХІІ Міжнародній науковій конференції 

«Шевченківська весна-2014» (м. Київ, 25 – 28 березня 2014 р.); VII Міжнародній 

науковій конференції «Дні науки історичного факультету, присвячені 180-річчю 

заснування Київського університету» (м. Київ, 24 квітня 2014 р.); Всеукраїнській 

конференції «Християнська проповідь у місцях несвободи. Історія і сучасність 

України» (м. Київ, 2 грудня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Історія та сучасні виклики непокараних злочинів радянського тоталітаризму 

проти церкви» (м. Київ, 11 червня 2015 р.); ХІV Міжнародній науковій конференції 

«Шевченківська весна-2016» (м. Київ, 6 – 8 квітня 2016 р.); ХVIІI Міжнародній 

науково-практичній конференції студентів і молодих науковців «Релігія на шляху 

подолання конфліктів: жертовність, поразки, компроміси» (м. Львів, 15 – 16 квітня 

2016 р).; VI Міжнародній науковій конференції, присвяченій 1000-літтю духовних 

зв’язків України з Афоном (1016 – 2016) та 25-літтю Помісного Собору 

Української Православної Церкви (1 – 3 листопада 1991 р.) «Православ’я в 

Україні» (м. Київ, 23 листопада 2016 р.); Міжнародному науково-методичному 

семінарі «Проблеми дослідження та викладання міждисциплінарних напрямів: 

європейські студії та американістика» (м. Київ, 17 травня 2017 р.); Міжнародній 

науковій конференції «Великий терор 1937 – 1938 рр.: філософія й 

інструменталізація. Жертви й виконавці, осмислення й історична пам’ять» (м. Київ, 

21 – 22 червня 2018 р.); Дев’ятнадцятих джерелознавчих читаннях «Джерельний 

потенціал інформаційних ресурсів архівів, присвячених 100-річчю від дня 

народження професора Марка Варшавчика» (м. Київ, 5 грудня 2018 р.). 

Публікації.   За   результатами   дисертаційного   дослідження   опубліковано 

1 монографію та 36 наукових праць, з яких 21 – наукові статті у фахових виданнях, 

з них в іноземних виданнях – 2, виданнях, що індексуються міжнародними 

наукометричними базами – 19 та 4, які додатково відображають результати 

наукової роботи. Загальний обсяг публікацій становить 36,5 ум. друк. арк. 

Структура та зміст дисертації обумовлені поставленою метою та завданнями 

дослідження.  Праця   складається   зі   вступу,   шести   розділів,   поділених   на  

18 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (559 позицій, 

кількість сторінок – 57), додатків (1). Загальний обсяг дисертації – 436 сторінок    

(із них 375 – основний текст). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертаційного 

дослідження, зазначено її зв’язок із науковими програмами, темами, окреслено 
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мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, його практичне значення, з’ясовано 

наукову новизну, хронологічні межі, подано відомості про апробацію і структуру 

дисертації. 

У розділі 1. «Історіографія, джерельна база і теоретико-методологічні 

засади дослідження» проаналізовано стан наукової розробки проблеми, 

охарактеризовано й систематизовано джерельну базу дослідження, представлено 

особливості використання методологічних принципів і методів наукового пошуку, 

що є характерними при дослідженні церковної історії. 

У підрозділі 1.1. «Стан наукової розробки проблеми» з’ясовано, що 

комплексного історіографічного дослідження про Українську греко-католицьку 

церкву в радянську добу до сьогоднішнього дня ще не існує. Сукупність наукових 

праць із цієї ділянки науки нами розділено на два типи – спеціальні та загальні. 

Щодо першого – вони сповнені конкретики та власного бачення історичного 

розвитку її науки. Другий – відображає узагальнюючий характер досліджень, 

спрямований на створення єдиної концепції історіографічного процесу в 

просторових і часових рамках. Широкий спектр спеціальної літератури, який 

репрезентує  різні  аспекти  вивчення  історії  цієї  конфесії  у  1940-х  –  на  

початку 1990-х рр., у свою чергу поділено на чотири групи: 1) наукові праці 

українських вчених в діаспорі (1940-ві – 1980-ті рр.); 2) наукова спадщина 

радянського періоду (1940-ві – 1980-ті рр.); 3) наукові розвідки українських вчених 

пострадянської доби (з 1991 р.); 4) зарубіжні дослідження (з 1940-х рр.). Однак 

сама ж історіографія історіографії УГКЦ в 1939 – 1991 рр. пройшла тривалий час 

розвитку. Осередки її формування, першочергово, виникли у середовищі 

української наукової діаспори (А. Пекар, І. Патрило, М. Чубатий, О. Оглоблин та 

інші), у якому проблема вивчалась упродовж 1940-х – 1980-х рр. Після здобуття 

Україною незалежності, інтелектуальна спадщина української еміграції якісно 

збагатилася   новітніми   дослідженнями   (Б. Боцюрків,   І. Ісіченко,    А. Кирион, 

Н. Концур-Карабінович, та інші). 

Унаслідок вивчення праць, які публікувалися українськими вченими в 

діаспорі, а  саме  Д. Дорошенком,  О. Терлецьким,  С.  Бараном,  Г. Лужницьким,  

В. Косиком, І.  Мірчуком,  митрополитом  Іларіоном  (Огієнком),  І. Ортинським,  

В. Ленциком, Я. Грицковяном, А. Великим, А. Пекарем та іншими, з’ясовано, що 

спільна риса їхніх досліджень полягала в аналізі церковно-релігійної політики на 

західноукраїнських землях після 1939 р., в умовах Другої світової війни та у 

післявоєнний період. 

У радянській історіографії проблематика УГКЦ мало порушувалася, 

особливо після її «возз’єднання» з РПЦ у березні 1946 р. Проте, серед когорти 

радянських істориків, які спеціально чи опосередковано вдавалися до вивчення 

місця УГКЦ в радянській системі політичних, культурних чи релігійних координат, 

проаналізовано роботи А. Шиша, В. Бєляєва,  Д. Міхневича,  А. Бєлова,  Л. Кизі,  

М. Коваленка,   І. Богодіста,   С. Беці,   А. Біскупа,   С. Даниленка,    К. Дмитрука, 

С. Возняка та інших. Тематика їхніх досліджень стосувалася, переважно, 

причетності греко-католицького єпископату і духовенства до організації 

антирадянської опозиції на західноукраїнських землях та колабораціонізму. 
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Широкомасштабне вивчення історії УГКЦ в Радянському Союзі стало 

можливе лише після його розпаду. З наданням вченим доступу до архівних 

документів виник цілий пласт наукових розвідок з церковної історії України 

загалом та історії греко-католицької церкви зокрема. На актуалізацію вивчення цієї 

конфесії вплинула і сама її легалізація, публічний запит на розкриття «білих плям» 

історії. Зацікавленість вивченням історії церкви в Україні у першій половині 1990-х 

рр., відродження церковно-релігійної спадщини супроводжувалося виникнення 

окремих наукових центрів при академічних та наукових України із вивчення 

радянського періоду історії УГКЦ. 

У  1990-х  рр.  авторами  основних  наукових  праць  і  історії  УГКЦ  були   

П. Кость,  В. Сергійчук,  П. Гоптенко,  О. Лисенко,   І.   Андрухів,   В. Єленський, 

Я. Заборовський, А. Колодний, П. Яроцький, С. Мудрий, І. Паславський та інші. 

Окрім цього, у 1997 р. А. Васьківим було захищено й дисертаційну роботу, 

присвячену греко-католицькій тематиці в СРСР. Характерна риса, яка притаманна 

роботам вказаних дослідників, полягала, по-перше, у створенні ними нового 

фундаменту для об’єктивного вивчення радянської доби в історії УГКЦ; по-друге, 

у бажанні вивести греко-католицьку проблематику на актуальний науковий рівень, 

представити її об’єктом для пізнання суспільством. 

Розвиток національної історичної науки упродовж 1990-х рр. призвів до 

популяризації вивчення історіографії греко-католицької церкви у подальші роки. 

Вже у 2000-х рр. більшість дослідників зосереджували коло своїх інтересів, як на 

загальних, так і на локальних подіях і явищах, що стосувалися функціонування 

УГКЦ в Радянському Союзі (Ю.  Недужко,  Я.  Білас,  О. Єгрешій,  О. Волинець,  

Н. Сердюк,   І.   Андрухів,   Р. Бойко,   Н.   Бєлікова,   Я. Стоцький,   І. Поїздник,   

В. Пащенко,  Е. Бистрицька,  К. Будз,  С.   Гуркіна,   Н. Шліхта,   В. Чорнописька, 

О. Турій, О. Сурмач, Т. Бублик), а саме – на участі української діаспори у 

змаганнях за легалізацію УГКЦ; суспільно-політичних ініціативах митрополита 

Андрея Шептицького, єпископів Йосипа Сліпого та Григорія Хомишина, 

функціонуванні церкви в контексті державно-церковних відносин в СРСР тощо. 

Церковно-релігійній проблематиці в Радянському Союзі присвятили чимало 

наукових розвідок і зарубіжні вчені –  Т. Снайденр,  М. фон  Хаген,  А. Каппелер, 

В. Флетчер, Г. Янґ, Р. Вальтерс, Дж. Скот, Дж. Андерсон, А. Вейнер, Г. Мотика,  

Ж. Зелінскі, С. Небиваніч, А. Глєбовіч та інші. Загалом, у зарубіжних істориків 

переслідування церкви в УРСР, у тому числі й УГКЦ, є лише фрагментом 

глобального злочину проти людяності у Східній Європі, здійсненого під 

керівництвом Й. Сталіна та його наступників. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» розглянуто історіографічні 

джерела, які формують основу джерельного комплексу дисертаційної роботи. Їх, у 

свою чергу, поділено на сім основних груп: матеріали періодичних видань; 

опубліковані збірники документів і матеріалів; опублікована мемуарна спадщина 

греко-католицьких священиків, єпископів та монашества, а також спогади 

учасників греко-католицького підпілля, репресованого духовенства та єпископів; 

опубліковані пастирські послання греко-католицьких єпископів; тематичні та 

загальні монографічні дослідження; матеріали музейних експозицій; дисертації та 

автореферати дисертацій. 
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Першу групу історіографічних джерел складає значний масив літератури, яка 

представлена публікаціями радянських комсомольських організацій, матеріалами 

ЦК КПРС і ЦК КПУ, вітчизняного самвидаву, української еміграції тощо. При 

висвітленні інформаційної війни, яку вів радянський уряд з греко-католицьким 

підпіллям зокрема, чи церквою загалом, використання періодики уможливлює 

оригінальне відтворення антирелігійної кампанії на західноукраїнських землях. 

Другу групу джерел складають описові частини збірників документів церкви; 

постанов урядів загальнодержавного і республіканського значення, які стосувалося 

ідеологічної роботи у 1940-х – 1980-х рр.; матеріалів всесоюзних, 

республіканських, обласних і районних партійних з’їздів; наказів та розпоряджень 

силових структур СРСР; витягів із церковних засідань, постанов церковних 

ієрархів, матеріалів, які відображають життя і діяльність провідників УГКЦ тощо. 

До третьої групи історіографічних джерел відносяться роботи мемуарного 

характеру, серед яких спогади колишніх активістів радянських спецслужб, греко- 

католицьких священиків, монахів, мирян, громадських діячів і радянських 

комсомольських  активістів,  членів  українського   руху   опору   (К. Левицького, 

Я. Галана  (псевдонім –  В. Расович),   Г. Костельника,   І.   Дацька,   С. Мудрого,  

А. Сапеляка, Й. Сліпого). 

Четвертою класифікаційною групою джерел, використаних при виконанні 

дисертаційного дослідження, стали пастирські послання греко-католицьких 

ієрархів –  митрополита  А. Шептицького   та   патріарха   Й. Сліпого,   єпископів  

Г. Хомишина, Т. Ромжі. Так, пастирські послання і листи А. Шептицького можна 

вважати сьогодні «золотим фондом» української духовної літератури.  Зокрема, 

слід відзначити лише окремі з них – «Пересторога перед загрозою комунізму» 

(серпень 1936 р.), «Як будувати рідну хату?» (грудень 1941 р.), «Не убий» 

(листопад 1942 р.). У серпні 1953 р. світ побачило послання до духовенства і 

вірних патріарха Й. Сліпого під назвою «Наша Церква», яке було ним написане під 

час заслання у Красноярський край. 

П’яту групу джерел складають тематичні та узагальнюючі наукові розвідки з 

історії Української греко-католицької церкви в 1939 – 1991 рр. А саме йдеться про 

роботи, які виходили в Радянському Союзі та за його межами, і не лише в 

середовищі української діаспори. Специфіка такої джерельної бази полягає у тому, 

що вона представлена роботами сучасників подій, які належали до греко- 

католицького підпілля, Української Гельсінської Спілки, дисидентського руху 

тощо.   А   це   роботи   С. Стеблецького,   І.   Паславського,    митрополита  

Іларіона (Огієнка), російського дисидента Г. Якуніна та інших. 

Шосту групу історіографічних джерел складають експонати виставок. Її 

унікальність полягає в тому, що, завдяки візуалізації експонатів, уможливлюється 

об’єктивніший аналіз подій і фактів, пов’язаних із оцінкою функціонування 

Української греко-католицької церкви в Радянському Союзі. 

До сьомої групи джерел відносяться дисертації та автореферати дисертацій, у 

яких відображається еволюція наукової думки у вивченні історії Української греко- 

католицької церкви. Їхня актуальність обумовлена тим, що вони розширюють 

горизонти історичного дискурсу з церковної проблематики. Йдеться, зокрема, про 

дві групи таких досліджень. Перша представлена роботами, виконаними в 
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радянську добу (А. Шиш, Н. Марченко, М. Пасічник), а друга – дисертаційні 

дослідження, здійснені після 1991 р. в незалежній Україні (І. Поїздник, В. Марчука, 

Н. Концур-Карабінович, Н. Сердюк, О. Сурмач, В. Кічера, О. Єгрешія, А. Васьківа, 

В. Войналовича, С. Гуркіної, О. Маслій, К. Будз, В. Чорнописької та інших). 

Завдяки таким дослідженням історіографія українського греко-католицизму значно 

розширилася. 

У підрозділі 1.3. «Теоретично-методологічні основи дослідження» 

розглянуто теоретичні засади, на яких базується робота. Методологічний 

фундамент дисертаційної роботи складає, традиційно, низка загальнонаукових 

методів – історичного пізнання, інтерпретації, порівняльного аналізу, хронології, 

фактології, міждисциплінарного та структурно-системного наукового пізнання, 

синтезу, ідеалізації, опису, абстрагування, сходження від абстрактного до 

конкретного. У роботі використані такі нові методи, як інформаційно-історичний 

та соціоісторичний, залучено нові міждисциплінарні підходи до подібного роду 

наукових проектів – церковно-конфесійний, регіональний, аналітично- 

інформаційний. 

Метод «усунення ідеологічного розмежування» (М. Геффернен) дозволив 

автору, з одного боку, простежити поступовий ментальний злам у свідомості 

історика пострадянської доби, а з іншого – констатувати появу новітніх підходів до 

інтерпретації минулого завдяки науковим ініціативам молодих вчених, вироблених 

на підставі сучасних досягнень історичної науки. Вони, у свою чергу, очищені від 

нашарувань історіософської парадигми Радянського Союзу; метод критичної 

аналітики сприяв аналізу церковного життя на українських землях на підставі 

дослідження подій і явищ суспільно-політичного характеру, з ним пов’язаних; 

діахронний метод дав можливість викласти явища, події і факти з історії УГКЦ у 

1940-х рр., особливо її підпілля, у хронологічному порядку; біографічний метод 

сприяв осмисленню гуманітарної місії УГКЦ в західних областях України крізь 

призму біографій її провідників, духовенства, монашества і вірян; цивілізаційний, у 

свою чергу, дав можливість поглянути на Українську греко-католицьку церкву в 

СРСР, як на промоутера справедливості, захисника людської гідності, свободи 

слова не лише у Європі, а й за її межами; аксіологічний метод використовувався 

при систематизації історіографічних джерел, встановлення їхнього науковості та 

актуальності; проблемно-хронологічний метод уможливив виявлення автором 

особливостей еволюції проблематики дослідження радянської доби в історії УГКЦ, 

простеження розвитку наукових центрів у середовищі української діаспори і в 

незалежній Українській державі. 

У підрозділі окрема увага приділена поясненню ключових термінів, які 

використовуються    у    дослідженні:    «Українська    Греко-Католицька    Церква», 

«православ’я»   (грецькою –   ὀρθοδοξία),   «католицизм»   (грецькою – καθολικός), 

«уніатська церква», «катакомбна церква», «греко-католицьке підпілля», 

«возз’єднаний» тощо. 

Детальне вивчення понятійно-категоріального апарату дозволило, власне, 

визначити назву самого дисертаційного дослідження. Адже його специфіка 

обумовлена об’єктом вивчення, у якому зазначається офіційна назва церкви – 

Українська Греко-Католицька. І саме від цієї назви здійснено науковий екскурс в 
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історіографію радянської доби УГКЦ. Він включає в себе вивчення конфесії як на 

території Польщі, Чехії, Словаччини, а також на території Закарпаття, де існувала 

Мукачівська греко-католицька єпархія, що була «Церквою свого права». Одначе, 

часткове включення останньої до вивчення історіописання про Українську греко- 

католицьку церкву в 1939 – 1991 рр. обумовлене подіями суспільно-політичного 

характеру 1939 р. на Закарпатті, які дозволяють всесторонньо збагнути масштаби 

радянської агресивної кампанії проти греко-католицької церкви в Галичині та на 

польсько-українсько-словацько-чеському порубіжжі. 

При виконанні дисертаційного дослідження автор послуговувався 

теоретичною спадщиною як зарубіжних, так і українських вчених: Є. Доманської, 

М. Геффернена, Т. Снайдера,  В. Річа,  Є. Башкірової,  А. Вейнера,  Я.  Калакури,  

Н. Шліхти, А. Пекаря, А. Киридон, С. Білоконя, В. Фенича, В. Рожка, К. Ніколяйця 

та інших. 

У розділі 2. «Українська історична наука і питання історії греко- 

католицької церкви в Україні у 1939 – 1991 рр.» подаються узагальнюючі 

результати історіографічного аналізу наукових досліджень з радянської доби в 

історії Української греко-католицької церкви, феномену цієї церкви в суспільно- 

політичному вимірі 1940-х – початку 1990-х рр. з усією його різноманітністю, 

ідеологічним навантаженням та поляризацією. 

У підрозділі 2.1. «Українська греко-католицька церква в історичних 

дослідженнях (1939 – 1991 рр.)» з’ясовано, що основоположниками перших 

досліджень з радянського періоду в історії Української греко-католицької церкви 

були відомі церковні і політичні діячі, представники української наукової еміграції 

у різних країнах Західної Європи, США і Канади – Д. Дорошенко, І. Крип’якевич,  

І. Боднарук, М. Дольницький, О. Терлецький, С. Баран, А. Великий та ін. Власне, 

вони стали фундаторами майбутніх наукових студій з історії УГКЦ в радянську 

добу, створили першу теоретико-методологічну базу з вивчення соціальної 

доктрини цієї церкви, вдалися до аналізу пастирських послань греко-католицьких 

єпископів. У працях історико-політичного блоку вчені діаспори давали оцінку 

УГКЦ в умовах радянізації західноукраїнських земель, окупації Галичини 

Німеччиною під час Другої світової війни, геополітичному виміру антицерковної 

кампанії в Радянському Союзі, форматуванню соціогуманітарної спадщини 

галичан   тощо.    Цим    займалися    І. Городецький,    О. Шульгін,    О. Юрченко,  

І. Нагаєвський та інші. Однією із заслуг авторів стало заперечення радянських 

міфів щодо співпраці єпископату греко-католицької церкви в Україні з німецьким 

окупаційним режимом. 

В діаспорному науковому середовищі було закладено й періодизацію 

вивчення історії УГКЦ, яка мала такий вигляд: доба першої окупації Галичини, 

греко-католицька церква в умовах німецького поневолення регіону, церква під 

другою радянською займанщиною західноукраїнських земель і ліквідація церкви, 

ліквідація церкви, греко-католицька церква в «катакомбах», легалізація УГКЦ. Її 

притримувалися  такі  дослідники  як  І. Гриньох,  Г. Лужницький,   М. Брадович, 

В. Ленцик, В. Маркусь, І. Музичка та інші. Аналізом єпископських послань і листів 

займалися,  у  свою  чергу,   І. Назарко,   В. Янів,   згадувані   вже   І. Боднарук   та 

І. Гриньох. Українську греко-католицьку церкву у контексті геополітичних 
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процесів післявоєнної доби вивчали, зокрема, й історики з клерикального 

середовища цієї ж церкви – І. Патрило, І. Хома, І. Музичка, А. Сапеляк тощо. 

Окрему нішу у вивченні історії Української греко-католицької церкви у 1939 – 

1991 рр. займала радянська історіографія. Вона складає цілий пласт робіт із 

церковно-релігійної проблематики, більша частина з яких носила 

пропагандистський характер. Це було пов’язано, по-перше, з піднесенням 

радянської свідомості у населення в умовах війни, вихованням патріотизму і 

неприязні до ворога, по-друге, з витворенням нової моделі суспільного устрою, 

«нової духовності» та «нової релігії». В контексті останнього йшлося і про 

тотальне форматування церковного життя (М. Рубінштейн, М. Нечкіна, Д. Вірник 

П. Гудзенко, А. Санцевич, В. Маланчук,  М. Івасюта,  І. Богодист,  Д. Михневич,  

П. Степанков, М. Мчедлов, А. Шиш та інші). 

Загалом, радянська історична наука, яка знаходилася у повному ідеологічному 

вакуумі, зуміла створити негативний образ УГКЦ, на що діаспорна історіографія, 

яка зберегла кращі традиції української національної історіографії, намагалася 

реагувати конструктивно, агресивно та професійно. 

У підрозділі 2.2. «Провідні тенденції сучасної історіографії Української 

греко-католицької церкви радянської доби» висвітлено процес та особливості 

дослідження історії УГКЦ в контексті еволюції історичної науки у пострадянську 

добу. 

Відродження систематичних та ґрунтовних досліджень з історії Української 

греко-католицької церкви в Україні, як і церковної історії загалом, розпочалися на 

початку 1990-х рр., про що свідчить поява цілої низки спеціальних наукових 

розвідок під  авторством  Ю. Курносова,  В. Ковалюка,  Л. Шевченко,  О. Уткіна,  

О. Лисенка, В. Сергійчука та інші. Спільною рисою усіх публікацій було, водночас, 

акцентування уваги на незадовільній історіографічній базі проблеми  та 

актуалізація її у науковому просторі. Зокрема, йшлося про вивчення церковних 

процесів у контексті розробки краєзнавчих досліджень і праць із регіональної 

історії. Таким чином, з початком 1990-х рр. розпочався процес формування 

основних напрямів у історіографії української церковної історії зокрема та 

українській історіографії загалом, наслідком чого стало створення своєрідного 

переліку актуальних питань, які потребували першочергових відповідей.  Серед 

них – масштаби гуманітарної кризи, викликаної реформуванням культурного 

простору західних областей Української РСР; вивчення наслідків репресій проти 

духовенства регіону; наслідки антицерковної кампанії на рівні окремих населених 

пунктів тощо. 

Авторами фундаментальних монографічних досліджень у першій половині 

1990-х рр., на сторінках яких висвітлювалися проблеми, пов’язані з ліквідацією 

греко-католицької церкви в УРСР, підпільним існуванням її структур та 

духовенства, масштабами репресій проти нього були І. Паславський, П. Панченко, 

Ю. Калінін, В. Лубський, Л. Василенко, В. Каржа, священик К. Панас. Останнього 

вважають одним із небагатьох дослідників із клерикального середовища, який 

написав першу фундаментальну робота з історії церкви в Україні після розпаду 

СРСР. 
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Однак, окремі українські дослідники продовжували дотримуватися 

радянського, чи, радше, «антиуніатського» підходу до вивчення історії УГКЦ. На 

це вказують роботи В. Масловського, Ф. Разгулова, Р. Яреми та інші. Останній 

один із тих, хто підтримує позицію російських істориків щодо радянської доби в 

історії Української греко-католицької церкви  (А. Григоренко,  Д. Поспіловский,  

А. Носков, Н. Пашаєва, А. Вишиванюк, А. Пушкаш, В. Петрушко, М. Шкаровский, 

А. Єленська, О. Лебедєва, З. Ільїна). 

У новітній українській історіографії спостерігається суттєве зацікавлення 

історією Української греко-католицької церкви в СРСР. Науковці зосереджують 

свою увагу над вивченням ієрархії та духовенства УГКЦ в підпіллі, життя та 

побуту греко-католицького чернецтва під радянською окупацією 

західноукраїнських земель, порятунку духовенством і монашеством євреїв під час 

Другої світової війни; репресій проти греко-католицьких священиків Перемиської 

єпархії та Апостольської адміністрації Лемківщини, стратегії виживання греко- 

католицького підпілля та його опору радянській владі, «мученикам» УГКЦ 1939 – 

1989 рр., діяльності таємних монастирів, церковного проводу в умовах радянського 

терору,  жіночим  чернечим  спільнотам  у  Галичині  тощо  (Т. Бублик,  К. Будз,   

С. Гуркіна,  Б. Гудзяк,  Б. Прах,  В. Сергійчук,  І.  Ісіченко,  Р. Бойко,  В. Марчук,  

П. Бондарчук,  О. Волинець,  В. В’ятрович,  Ю. Скіра,   Н. Концур-Карабінович,   

М. Мандрик, Н. Сердюк та інші). Низка спеціальних досліджень присвячена 

митрополиту Андрею Шептицькому, патріарху Йосипу Сліпому, єпископу 

Миколаю Чернецькому, Григорію Хомишину, Андрію Сапеляку, священикам 

Омеляну Ковчу, Михайлу Косилу, Климентію Шептицькому, Гавриїлу 

Костельнику, монахині Йосифі (Олені)  Вітер  та  іншим  (О. Турій,  Я. Глистюк,  

О. Маслій, Т. Бублик, Я. Білас, О. Пагіря, О. Сапеляк, В. Сергійчук). 

У підрозділі 2.3. «Історія Української греко-католицької  церкви  1939 – 

1991 рр. в зарубіжній історіографії» показано стан відображення радянського 

періоду в історії УГКЦ у працях зарубіжних учених, якість розробки греко- 

католицької тематики в англомовній, німецькомовній, польськомовній науковій 

літературі та пріоритетні напрямки дослідження. 

Широкий спектр сучасних історичних досліджень про Українську греко- 

католицьку церкву в радянську добу пов’язаний з інтересом до цієї проблеми 

вчених із США, Канади, Англії, Німеччини, Чехії, Словаччини, Польщі. Їх усіх 

можна поділити на два типи – загальні (В. Флетчер, М. Бурдьйо, В. Коларж,  Дж.-

Ф. Андерсон, К. Ваннер, С. Стемпня, С. Рамет, П. Волтерс тощо) та спеціальні 

роботи  (А. Каппелер,  Е. Куллевіг,   Ш. Фицпатрік,   Т. Снайдер,   Є. Башкірова,   

А. Вайнера, В. Ріша, Г. Мотика та інші), серед яких домінують перші. 

Тема антирелігійної кампанії в Радянському Союзі знайшла відображення у 

наукових  розвідках  Дж.  Армстронга,  П.-Р. Магочі,  Ш.  Фіцпатріка,   Р. Сані,  

Дж. Кіпа, О. Юрчака, К. Ваннера тощо. Аналіз взаємовідносин між  

представниками різних конфесій в Радянському Союзі відображений у 

дослідженнях Я. Ґросса та С. Коткіна. У рамках дослідження соціальної історії 

Радянського Союзу К. Джовіт, Т. Мартін, Я. Корнаї, класик ХХ століття з вивчення 

тоталітаризму Г. Арендт, зробили внесок у розуміння феномену «радянської 
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релігії», за якою, на їхню думку, були приховані певні архаїзми, системність, 

відсутність об’єктивної аналітики і місця людини у ній. 

У контексті аналізу західноєвропейської історіографічної спадщини та 

висвітлення у ній радянського періоду в історії УГКЦ, заслуговує на увагу доробок 

словацьких і чеських істориків, а саме їхній погляд на церковно-релігійну 

проблематику крізь призму «Празької весни». Ця проблема знайшла відбиток у 

наукових працях С. Сікори, В. Бистрицького, А. Гудека, Г. Бішопа, Ш. Карнера,   

П. Руджгенталер та інших істориків. 

У розділі 3. «Історична думка про спроби ліквідації Української греко- 

католицької церкви у 1939 – 1945 рр.» міститься аналіз історіографічної 

спадщини, яка репрезентує становище греко-католицької церкви під час першої і 

другої радянської окупації та в умовах Другої світової війни загалом. 

У підрозділі 3.1. «Оцінка становища УГКЦ у 1939 – 1944 рр.» окреслено 

особливості та прерогативи вивчення історії Української греко-католицької церкви 

у першій половині 1940-х рр., входження цієї проблематики в історичний наратив. 

У цьому ключі проаналізовано зміст і тематичне наповнення монографічних 

досліджень, праць українських вчених у діаспорі, матеріалів особового 

походження, робіт радянських, зарубіжних, та сучасних українських істориків, 

дослідників греко-католицької тематики зокрема та історії української церкви 

загалом. 

Зазначається, що місце Української греко-католицької церкви у 

державотворчих процесах перебувало в полі наукових досліджень вітчизняних 

істориків   ще   у   першій    половині    ХХ ст.    (Д. Дорошенко,    К. Левицький,   

С. Томашівський, І. Крип’якевич тощо). Власне, ці історики здійснили спробу 

представити феномен українського греко-католицизму в геополітичних 

трансформаціях кінця 1930-х – початку 1940-х рр. у Східній Європі. Вивчення та 

систематизація зібраного матеріалу дозолили показати маніпуляцію церковним 

питанням у Галичині в контексті інформаційної війни, яку розпалював радянський 

уряд в рамках силового насадження «нового» типу і змісту суспільних відносин, 

форматування гуманітарної і духовної сфери населення західних областей УРСР. 

Наголошується, що у середовищі діаспори вперше розпочалося вивчення 

природи міжконфесійних конфліктів на території Галичини в середині ХХ ст. 

Вченими вводилися до наукового обігу твердження, які вказували, що радянізація 

суспільного життя західноукраїнських областей, починаючи з 1939 р., фактично 

підривала основи церковного життя краю. Така думка стала згодом популярною і в 

дослідженнях  зарубіжних  істориків  (Т. Снайдер,  Г. Мотика,  Г. Кох,  В. Краль,  

Т. Мартин та інші). 

У переважній більшості сучасних наукових розвідок саме національна 

складова соціальної доктрини УГКЦ та її імплементації в галицькому повсякденні 

упродовж Другої світової війни розцінюється як причина застосування до цієї 

конфесії репресій з метою остаточної ліквідації. У цьому контексті увага істориків 

зосереджувалася навколо дискусійних і до цього абсолютно закритих питань 

діяльності греко-католицького єпископату і духовенства у різні періоди окупації 

Галичини радянськими та німецькими військами. У світлі цього з’являється 

ґрунтовний аналіз причин антицерковної політики обох окупаційних режимів щодо 
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цієї церкви у 1939 – 1942 рр., тактики усунення греко-католицької конфесії з 

церковно-релігійної    карти    Східної    Європи    (М. Чировський,    О. Рубльов, 

Ю. Чарченко,  Ю. Калінін,  В. Лубенський,  Л. Василенко,   В. Корж,   С. Мудрий, 

В. Сергійчук, Л. Хоптюк, О. Лисенко та інші). Дослідник історії УГКЦ П. Кость 

констатував, що націотворчі стремління митрополита Андрея Шептицького, як і 

всього єпископату УГКЦ, були неприйнятними як для політичної номенклатури, 

так і для Курії Російської Православної Церкви. 

У традиціях сучасної історичної думки греко-католицька проблематика не 

стоїть осторонь досліджень німецької окупації західноукраїнських земель під час 

Другої світової війни (О. Лисенко, І. Андрухів,  І. Пилипів, О. Реєнт, Л. Хоптюк,  

А. Васьків, О. Кошик, М. Кошик, О. Сурмач, Л. Драгомирецька, С. Гуркіна, 

частково А. Колодний, П. Яроцький та інші). Наголошується, що німецька сторона, 

оминаючи силові методи тиску на Українську греко-католицьку церкву, все ж таки 

юридично намагалася перемінити духовну платформу західноукраїнського 

суспільства, обмеживши його у релігійній свободі. 

На підставі вивчення тематичних історіографічних джерел автором 

дисертації було розглянуто спектр проблем політичного, церковно-релігійного, 

культурного, духовного, етнічного характеру, на підставі яких в історичній науці 

сформувався чіткий підхід до вивчення передісторії ліквідації Української греко- 

католицької церкви (К. Кіндрат, С.  Баран,  І. Ісіченко,  І. Патриляк,  М. Боровик,  

О. Волинець, І. Поїздник, Н. Сердюк тощо). 

У підрозділі 3.2. «Наукова думка про Українську греко-католицьку церкву в 

умовах другої радянської окупації західних областей УРСР» міститься аналіз 

опублікованих праць, у яких висвітлюється становище УГКЦ після звільнення 

західноукраїнських земель від німецької окупації та під час другої фази радянізації 

регіону. Відзначається, що історична думка чітко виділяє масштаби другої 

радянської окупації західноукраїнських земель із загального історичного тла. В 

науковому обігу з’являється спеціальний термін, який характеризував церковну 

політику радянську уряду в регіоні після 1944 р. – «період церковного НЕП-у»1. 

Його автором був український історик А. Жуковський. 

Співставлення тематичних складових існуючих праць з досліджуваної 

проблематики із їхнім фактологічним наповненням дозволило побачити еволюцію 

якості історіографічних джерел. Насамперед, йдеться про нелінійний розвиток 

самої проблеми дослідження, що, у першу чергу, відбувався в середовищі 

української еміграції (А. Пекар, С. Баран, І. Музичка, І. Хома, В. Ленцик, І. Дацько, 

Я. Грицковян, І. Гриньох, І. Ортинський та інші). Саме в українській діаспорній 

історіографії наступ на УГКЦ у післявоєнну добу почали називати «гуманітарною 

війною радянської політичної системи з УГКЦ»2. 

Історіографічна парадигма, яка сформувалася в Радянському Союзі, 

незважаючи на відносний лібералізм хрущовської доби, практично залишалася 
 
 

1 Жуковський А. Сучасний стан церкви і релігії в Україні / А. Жуковський // Церква і релігія в Україні: 50 літ після 

жовтневої революції (1917 – 1967). Збірник доповідей наукової конференції УВУ в Мюнхені. – Мюнхен: б.в., 1984. – 

С. 72. 
2 Баран С. Митрополит Андрей Шептицький. Життя і  діяльність /  Степан Баран.  –  Мюнхен:  Вернигора, 1947.  –  

С. 137. 
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незмінною по відношенню до підходів вивчення Української греко-католицької 

церкви. Винятком не може бути повернення у травні 1953 р. із заслання до Москви 

Глави УГКЦ Йосипа Сліпого, оскільки це була лише чергова реалізація проекту по 

його  вербуванню.  Згадки  про  цей  факт  в  радянських  істориків  годі  шукати  

(Я. Бохенський,    Д. Міхневич,    В. Маланчук,    К. Дмитрук,     Ф. Кульчицький,  

Є. Грекулов, В. Прокопенко, І. Мигович, А. Клібанов). Маніпуляції історичними 

фактами давали змогу радянським вченим творити абсолютно нові міфи навколо 

Української греко-католицької церкви, її проводу та духовенства. 

На початку 1990-х рр. різні ініціативи істориків за відновлення історичної 

пам’яті дали поштовх вивченню нових сторінок в історії Української греко- 

католицької церкви в радянську добу. До заслуг вчених слід віднести 

розвінчування міфів радянської історичної науки. Зокрема, заперечувалася 

усталена в радянській історіографії думка про греко-католицьке духовенство, як 

посібника фашизму, агентів Ватикану, ідеологів державного перевороту (П. Кость, 

Ю. Калінін, В. Лубський, Н. Пікулик, Л. Сеник). Про відносини греко- 

католицького духовенства з ОУН, як явище цілком закономірне, йшлося у роботах 

О. Стецишина, Л. Сеника, Н. Пікулика, О. Єгрешія, П. Гоптенка. Технологія 

«обробки» галицького селянства в рамках антигреко-католицької кампанії в 

західних областях УРСР, залучення його до реалізації державних гуманітарних 

акцій  у  1944 р.   була   предметом   вивчення   для   В. Єлинського,   І. Ісіченка,   

О. Волинця, М. Гетьманчука, Л. Ржиського. Завдяки інтелектуальній роботі 

істориків упродовж 1990-х рр., в історіографії було викристалізовано думку, що 

радянський гуманітарний експеримент у церковній сфері західноукраїнських 

земель з листопада 1944 р. полягав у кардинальній заміні традиційного світогляду 

суспільства атеїстичними світоглядними надбудовами. 

У дисертаційній роботі пострадянський український науковий простір 

представлено місцем оновлення та відновлення спеціальних та вузькопрофільних 

досліджень  про  УГКЦ  (Е. Бистрицька,   І.-П. Химка,   У. Кошетар,   О. Лисенко, 

О. Реєнт, М. Мандрик, Н. Мизак, О. Єришій, І. Дуда,  Ю. Данилець, В. Міщанин, 

М. Сопилюк, Б. Прах, та інші). Сучасний дискурс церковної історії, в рамках якої 

відбувається вивчення українського греко-католицизму в СРСР, супроводжується 

низкою   дисертаційних   досліджень   (Н. Сердюк,   В. Чорнописька,   В. Марчук, 

С. Гуркіна, І. Андрухів). 

Окремо презентовано місце радянської доби в історії УГКЦ у сучасній 

російській історичній думці, яка продовжує розглядати Українську греко- 

католицьку  церкву  крізь  призму  комуністичної  історіографічної   парадигми   

(О. Попова, Ю. Гераськина, П. Краснова та інших). Одним із небагатьох, хто 

своїми працями виділявся на пострадянському російському науковому просторі, 

був священик Г. Якунін. Не будучи істориком за фахом, він видав низку цінних 

праць історичного характеру, в яких висвітлював ідеологічні конфлікти в СРСР, 

критикував радянську уніфікацію церковного життя, відстоював незалежність 

інших церков у радянську добу. 

Аналіз зарубіжної історіографічної спадщини дозволяє говорити, що поважне 

місце греко-католицька проблематика займає у польській історичній думці. 

Зокрема, польські історики виділяють 1944 р., як один із початкових етапів 
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ліквідації УГКЦ (Р. Тожецький, А. Хлєбовіч, С. Набиванєц) та інші. Англомовна 

історіографія пов’язує з 1944 р. радикалізацію гуманітарної політики в західних 

областях Української СРСР, що значною мірою було зумовлено існуванням в 

регіонах потужного антирадянського руху опору (Дж.  Армстронг,  Ш. Фіцпатрік, 

Р. Суні, Дж. Кіпа, О. Юрчак, К. Ваннер). Цікаву гіпотезу щодо обґрунтування 

радянської антицерковної кампанії в Радянському Союзі висунув і американський 

історик та соціолог Я. Ґросс. Її природу він пов’язував із радикальною ідеологією 

комунізму. 

У підрозділі 3.3. «Результати та нові дослідницькі стратегії вивчення 

суспільно-політичних ініціатив митрополита Андрея Шептицького у 1939 – 

1944 рр.» розглянуто багатогранний підхід до вивчення ролі Глави Української 

греко-католицької церкви Андрея Шептицького у відстоюванні соціальних та 

політичних вимог українського народу під час Другої світової війни, його 

діяльності на ниві збереження української національної спадщини, оборони 

людської гідності й права на життя. 

Оскільки постать митрополита Андрея була авторитетною на церковній та 

суспільній арені, то, зрозуміло, історична наука відвела їй окреме місце. 

Насамперед увага дослідників його життя і діяльності припадала на вивчення 

внутрішньоцерковної роботи Глави церкви, відносин між ним та іншими греко- 

католицькими єпископами, духовенством, монашеством. Проте, не могла оминути 

уваги істориків заангажованість Андрея Шептицького у суспільно-політичне життя 

Галичини, про що свідчить аналіз взаємовідносин очільника греко-католицької 

церкви з галицьким селянством, промисловцями, лідерами громадських та 

політичних  організацій,  інтелектуальною   елітою   краю   тощо   (І. Нагаєвський, 

І. Назарко,     І. Музичка,     К. Королевський,     Я. Заборовський,      Л. Хоптюк,   

П. Яроцький, Л. Гентош, О. Сурмач,  В. Сергійчук,  А. Медведовська,  І. Щупак,  

Ю. Скіра, Ж. Ковба, Л. Бояновський, Л. Соловко, Л. Крупник та інші). Одним із 

перших українських істориків, який дав оцінку архіпастирській та суспільній 

діяльності А. Шептицького на початку Другої світової війни, був Д. Дорошенко. У 

своєму нарисі «Православна Церква в минулому й сучасному житті українського 

народу» (Берлін, 1940) вчений наголошував, що найбільшим церковним лідером в 

Україні у той час був саме Андрей Шептицький. 

З’ясовано, що в історичній науці чітко окреслено й основну життєву 

парадигму митрополита А. Шептицького у 1939 – 1944 рр. Йдеться, насамперед, 

щонайменше про дві концептуальні її сторони: перша – генерування та реалізація 

ініціатив по відстоюванню прав українців в умовах окупації українських земель; 

друга – захист моральних принципів. 

Радянська історіографія не відзначається спеціальними дослідженнями, 

присвяченими митрополиту Андрею. Після його смерті 1 листопада 1944 р. про 

нього частіше писали в періодичних статтях, агітаційній літературі, і то – 

виключно з метою дискредитації (К. Дмитрук, А. Шиш.). Прикладом є, у тому 

числі, брошура С. Даниленка «Дорогою ганьби і зради», у якій греко-католицький 
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митрополит постає, як: «… Ляцький пан, поляк-магнат, єзуїт-латинник, запеклий 

ворог усього руського»3. 

Чимало уваги істориками приділяється взаємовідносинам Глави УГКЦ з 

німецьким окупаційним режимом в дистрикті «Галичина». Обумовлено це низкою 

причин: по-перше, запитом самого суспільства; по-друге, необхідністю 

протистояти радянській інформаційні політиці, яка за допомогою історичної науки 

подавала спотворений образ митрополита (йдеться про діаспорну історіографію); 

по-третє, сучасною фальсифікацією російськими вченими української історії, у 

тому числі й історії УГКЦ, маніпуляцією псевдонауковими фактами (І. Музичка,  

К. Панас, Ю. Калінін, О. Лисенко, О. Реєнт, А. Медвидовська, К. Кіндрат та інші). 

У більшості публікацій йшлося про той факт, що радянська влада, з усією свою 

пропагандистською технологією, все ж не змогла створити з Андрея Шептицького 

колаборанта чи агента західних спецслужб. На це вказують, у тому числі, 

західноєвропейська та американська  історіографія  (П. Вандича,  Г.  Дельонгової, 

Ґ. Мотики, А. Дзюрока, М. Гавєзовскі, Л. Камінскі, Ф. Мусява, Ю. Бусґанґ, А. Зєба, 

Й.-П. Штерн, Р. Тожецький). 

Не менш актуальним сегментом історії вивчення особи митрополита Андрея 

Шептицького є представлення його співпраці з Організацією Українських 

Націоналістів. Проблема, яка і до сьогодні залишається актуальною у середовищі 

істориків (В. Лубський, С. Мудрий, П. Яроцький, І. Патриляк, В. Стефанів, Б. Гудь 

тощо). 

У сучасній історичній науці існує й низка питань, пов’язаних із особою 

митрополита Андрея Шептицького, котрі не знайшли належного висвітлення. Це 

пов’язано, насамперед, із розкриттям архівів радянських спецслужб, які для 

історика є, з одного боку, джерелом інформації, а з іншого – викликом. 

У розділі 4. «Історіографія Львівського псевдособору 1946 р.» розглянуто 

механізми підготовки і ліквідації Української греко-католицької церкви та 

висвітлення цього процесу в історичній думці українських та зарубіжних вчених 

У підрозділі 4.1. «Історіографічний аналіз урядових ініціатив щодо 

узаконення ліквідації УГКЦ у 1945 р.» аналізуються праці, у яких автори 

висвітлюють етапи урядових ініціатив по усуненні УГКЦ із суспільної та 

церковно-релігійної арени Галичини в контексті радянізації західноукраїнського 

регіону в середині – другій половині 1940-х рр. Аналізується робота радянських 

спецслужб по «розробці» та вербуванні греко-католицьких єпископів і 

духовенства. 

Історіографічні дослідження про ліквідацію УГКЦ неодноразово вказують, 

що причетність греко-католицького проводу, духовенства і монашества до 

національних та політичних процесів першої половини ХХ ст. була приводом до 

усунення церкви із суспільної арени. Хоча, при констатації цього факту вченими не 

завжди подавалася його фахова оцінка. Особливо це стосується наукового доробку 

української діаспори, у якому часто простежується надмірна емоційність до аналізу 

подій та явищ. Однак, попри це, саме українським інтелектуалам в еміграції 

належить право бути авторами наукових розвідок, які вперше містили синтезовану 
 
 

3 Даниленко С.Т. Дорогою ганьби і зради. (Історична хроніка) / С.Т. Даниленко. – К.: Наук. думка, 1970. – С. 26. 
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інформацію про радянський проект ліквідації УГКЦ (Т. Коструба, С. Стеблецький, 

І. Крип’якевич, М. Дольницький). 

Головною рисою у ставленні діаспорної та новітньої української 

історіографії до узаконення ліквідації Української греко-католицької церкви стало 

намагання показати виключно політичні мотиви цього процесу і технічне 

використання у ньому Російської православної церкви. Проблема канонічного 

статусу    «об’єднання»    УГКЦ    з    РПЦ    розглядалася    в    контексті створення 

«Ініціативної групи» греко-католицьких священиків, ув’язнення єпископів  церкви, 

«полюванням» на них за межами Галицької митрополії тощо (Д. Дорошенко, 

митрополит Іларіон (Огієнко),  А. Пекар,  А. Колодний,  П. Яроцький,  І. Гриньох, 

І. Андрухів, Б. Прах та інші). 

Реалізація політики радянських спецслужб, проведення ними залякування 

духовенства, обмеження його діяльності напередодні Львівського псевдособору, 

шантажування тощо набуло широкого представлення в сучасній українській 

історичній науці (І. Ісіченко, О. Лисенко, І. Андрухів, О. Волинець, М. Гетьманчук, 

Л. Ржиський, Н. Мизак, Т. Вронська, Р. Чорний). Глобалізм антиунійної кампанії 

окремі вчені представляли у тандемі радянської антицерковної кампанії на 

Закарпаття (А. Пекар, С. Стеблецький). 

Порівняльний аналіз історіографічних джерел водночас засвідчує, що при 

вивченні урядових заходів по підготовці ліквідації Української греко-католицької 

церкви, в історіографії існує певний дисонанс. Його можна пов’язати, по-перше, з 

відсутністю ґрунтовних наукових досліджень з проблематики, і, по-друге, 

недостатньо опрацьованою джерельною базою дослідження. 

У підрозділі 4.2. «Формування наукового дискурсу з проблематики 

створення та функціонування «Ініціативної групи» у 1945 – 1946 рр.» 

розглядаються проблеми дослідження інституційного забезпечення ліквідації 

Української греко-католицької церкви шляхом створення «консолідованого» 

осередку з духовенства цієї конфесії під назвою «Ініціативна група», аналізується 

запровадження цілого спектру силових і психологічних впливів на нього, 

маніпуляцій тощо (І. Наєвський, І. Огієнко, І. Гриньох). Одним із перших висновків 

вчених, який стосувався створення зазначеної вище групи, зводився до того, що 

сам факт утворення такої організації, з її пропагандистською місією, стало 

актуальним лише після невдалих спроб силового тиску на УГКЦ з боку радянської 

влади упродовж 1939 – 1944 рр. 

Ціла низка робіт відомих дослідників історії УГКЦ була присвячена 

завербованому радянськими спецслужбами духовенству ще в 1960-х – 1970-х рр.  

(І. Гриньох, Ф. Федорів, С. Стеблецький). В діаспорній історіографії особливою 

популярністю користувалися висновки І. Гриньоха, який у 1970 р. опублікував дані 

про кількість греко-католицьких священиків з усіх західних областей Української 

РСР, які виявили свою прихильність до переходу під патронат Російської 

православної церкви. Вчений подає цифру 986 осіб, які підтримали «Ініціативну 

групу». 

У пострадянській і сучасній українській історіографії науковий дискурс 

навколо інституціоналізації процесу ліквідації УГКЦ став значно збагачуватися 

новими науковими проектами, результат яких вилився у появу комплексних праць і 
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тематичних досліджень, присвячених членам «Ініціативної групи», їхнім родинам, 

інформаційній політиці радянського уряду напередодні березневих подій 1946 р. 

тощо (П. Яроцький, В. Сергійчук, В. Пащенко). 

Вивчення історіографічного доробку з проблем функціонування 

«Ініціативної групи» дозволяє констатувати, що далеко не усі дослідники вважали 

її реальним органом у справі ліквідації УГКЦ. Так, історик Н. Мизак на основі 

опрацювання багатьох архівних документів дійшов висновку, що група виконувала 

свою доволі обмежену функцію лише до Львівського псевдособору. Після його 

проведення вважати її популяризатором православ’я серед греко-католицьких 

громад недоречно4. 

Не останнє місце в пострадянській українській історіографії зайняло місце 

очільника «Ініціативної групи», греко-католицького священика Гавриїла 

Костельника. Його оцінка в історіографії неоднозначна, що дозволяє констатувати 

подвійне ставлення до нього у середовищі українських істориків. Частина 

звинувачує   його   у    зраді,    слабкості    духу,    «подвійній    грі»    (І. Гриньох,   

І. Паславський), інші ж показують його заручником подій  (Я. Сватко, О. Пагіря,  

М. Лагодич). 

У підрозділі 4.3. «Львівський псевдособор у вітчизняній та зарубіжній 

історичній думці» розглянуто наймасштабнішу акцію радянської влади, здійснену 

супроти Української греко-католицької церкви з метою її юридичної ліквідації. Цю 

акцію сучасна українська історіографія назвала проявом вищого цинізму 

керівництва СРСР щодо гарантування свободи віросповідання, та аж ніяк не 

кінцевою  фазою  церковної  політики  радянського  уряду   в   Західній   Україні 

(А. Великий). 

В українській зарубіжній історіографії вивчення феномену Львівського 

псевдособору першочергово актуалізувало проблему вивчення репресій проти 

«нез’єдиненого» духовенства і монашества, дослідження статистики репресованих, 

масштаби арештів, критики Апостольської Столиці через її бездіяльність у наданні 

захисту українським греко-католикам тощо (Ю. Фдорів, І. Гриньох, В. Маркусь). 

Нова історіографічна парадигма, яка почала закладатися у вітчизняній 

історичній науці на початку 1990-х рр., відкрила перед українськими та 

зарубіжними істориками можливість у більш ширшому контексті побачити 

характер  Львівського   псевдособору   (В. Іванишин,   І. Паславський,   К. Панас,  

Л. Шевченко, О. Рубльов, Ю. Черченко, С. Набиваніч та інші). Так, Л. Шевченко у 

1992 р. опублікувала наукову розвідку, у якій систематизувала усі на той час 

доступні законодавчі ініціативи, що стосувалися «вирішення» греко-католицького 

питання в Українській РСР в рамках радянізації західноукраїнського регіону. 

Юридична оцінка Львівського псевдособору поступово ставала центральною 

у працях українських дослідників. У 1994 р. оцінку йому дав професор 

Григоріанського університету (Італія) І. Мончак. Насамперед, вчений 

відштовхувався від того, що березневі події 1946 р. у Львові відбувалися з 

порушенням конституційних норм, про які йшлося у 24 пункті 4 глави Конституції 
 
 

4 Мизак Н. Переслідування УГКЦ у 40 – 50-х рр.: Ліквідація і наслідки / Нестор Мизак / Релігія і Соціум. – 2010. – 

№ 1. – С. 42. 
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СРСР, щодо врегулювання у державі різноманітних питань національного 

характеру. 

Еволюція історіописання про Українську греко-католицьку церкву в 

Радянському Союзі у новітню добу привела істориків до вивчення особливостей 

міжконфесійних   протистоянь   в   Галичині   у   другій    половині    1940-х рр.   

(П. Панченко, В. Пащенко). Окрім того, з’являються цілком обґрунтовані 

умовиводи дослідників про наслідки Львівського псевдособору для самої РПЦ, які 

для останньої були дискридитуючими. 

Тенденцію висвітлення агресивної церковної політики радянського уряду, як 

одного з елементів розбудови тоталітарного суспільства, в сучасній українській 

історіографії дедалі частіше пов’язують із широкомасштабним форматуванням 

церковно-релігійної   сфери   національних   менших   та    етнографічних    груп  

(Я. Волинець,      М. Гетьманчук,      Л. Ржиський,      І. Андрухів,      Я. Стоцький, 

В. Войналович, С. Гуркіна). Згадану проблему в сучасній російській історіографії 

репрезентують роботи Д. Поспеловського та М. Шкаровської, але вони радше є 

винятком із загального історіографічного тла. 

Ще одне важливе завдання Львівського псевдособору 1946 р., вважають 

сучасні історики, полягало у вирішенні національно-релігійного питання на 

польсько-українському пограниччі. Насамперед, йдеться про території Холмщини, 

Підляшшя, Лемківщини та Засяння, які відмежовувалися від УРСР лінією Керзона, 

визначеною на Ялтинській конференції у лютому 1945 р. Саме ці території 

належали до Перемиської єпархії та Лемківської Адміністратури Української 

греко-католицької церкви, на яких уряд СРСР за допомогою польської 

комуністичної партії намагався провести так звану церковно-релігійну «реформу» 

(Б. Прах, М. Чех, З. Зеленський, І. Поїздник та інші). У польськомовній 

історіографії ця проблематика зустрічається у роботах Б. Цивінського. 

У розділі 5. ««Катакомбний період» Української греко-католицької 

церкви в наукових працях» вивчається питання щодо підпільного 

функціонування УГКЦ, етапів його становлення, еволюції, ролі в суспільних 

процесах другої половини 1940-х – 1980-х рр., українському русі опору, 

дисидентському русі тощо. 

У підрозділі 5.1. «Українська історична думка в еміграції про Українську 

греко-католицьку церкву в післясоборовий час» характеризуються спадщина 

української зарубіжної історіографії, рівень та якість представлення у ній греко- 

католицького підпілля, взаємовідносини між вірянами та духовенством, його 

масштаби, багатогранність, національна орієнтованість тощо. Варто зауважити, що 

проблематика дослідження пов’язана з добою «агонії сталінізму»; цей термін 

свідомо запозичено в сучасного українського історика Я. Калакури і, на думку 

автора, здатен максимально наближено передати дух епохи кінця 1940-х – початку 

1950-х рр. з усіма її ідеологічними навантаженнями. 

Вже  з  1946 р.  розпочинається  становлення  діаспорної  історіографії  про 

«катакомбну» добу Української греко-католицької церкви. У цьому році греко- 

католицький священик С. Семчук, на замовлення Конгресу Українців Католиків 

Канади, написав брошуру, у якій окремо наголосив, що Львівський псевдособор 

заклав  фундамент  нового  існування  УГКЦ.  Праця  була  написана  саме  з  тією 
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метою, аби привернути увагу громадськості до українського церковного життя в 

той самий час, коли його в СРСР намагалися інтегрувати в радянський 

ідеологічний простір. 

Кінець 1940-х – початок 1950-х рр. в історії Української греко-католицької 

церкви постає в наукових розвідках діаспори добою пошуку її вірними і 

духовенством нової моделі функціонування поза законом. Історик І. Нагаєвський 

називав цей період «часом самовизначення». Аналізуючи обставини зародження 

греко-католицького підпілля, усе греко-католицьке духовенство він поділив на дві 

категорії. До першої відніс тих, хто «хоче торгувати своєю совістю», тобто 

прихильників ідеї об’єднання церков; до другої – так званих опозиціонерів – 

священиків, які виступили на захист церкви. 

Зусиллями українських вчених за межами СРСР було розроблено певну 

методику вивчення післясоборових подій. Популярності набули теми, пов’язані з 

радянсько-ватиканськими відносинами (І. Нагаєвський,  І. Гриньох,  А. Великий,  

Р. Рахманний та інші). Зокрема, В. Маркусь описав функціонування у Ватикані 

чотирьох «антигреко-католицьких» таборів на початку 1950-х рр. Таємна політична 

заангажованість греко-католицького духовенства в післясоборовий період, його 

співпраця з Організацією Українських  Націоналістів  були  предметом  вивчення 

А. Жуковського. Не залишалася поза увагою інтелектуалів постать Глави УГКЦ 

Йосипа  Сліпого  (І. Назарко,   В. Ленцик,   І. Гриньох,   А. Великий,   В. Пасічняк, 

І. Дацько, І. Хома, І. Шевців). Р. Рахманний з ім’ям ієрарха пов’язував 

популяризацію церковних процесів в СРСР на міжнародному рівні, у тому числі й 

на Другому Ватиканському Соборі. Проблематика Мукачівської греко-католциької 

єпархії, яка  є  дотичною  до  теми  нашого  дослідження,  традиційно  вивчалася  

А. Великим та А. Пекарем. 

У підрозділі 5.2. «Церковне питання в ідеологічній парадигмі істориків 

радянської доби» окреслено наслідки Львівського псевдособору в радянській 

історичній науці, яка через тотальну радянізацію інформаційного простору 

перетворювалась на інструмент класової боротьби і соціалістичних перетворень.  

Розвиток історичної науки у післявоєнну добу необхідно розглядати крізь 

призму усвідомлення радянського ідеологічного популізму, як явища, що охопило 

усі сфери життя суспільства. В контексті цього відзначається, що і церковно- 

релігійна проблематика в радянській історіографії охарактеризована однобоко, 

наповнена ідеологічним змістом та позбавлена критичного судження (В. Гараджа). 

У 1950-х рр. в радянській історичній науці з’являються перші праці, 

присвячені УГКЦ. Так, А. Шиш подав аналіз ситуації в церковному житті галичан 

після 1946 р. Дослідник розглядав усунення УГКЦ з суспільної арени першим 

практичним кроком влади до нейтралізації націоналістичного підпілля в західних 

областях УРСР. Водночас, він критикував і греко-католицьке монашество як 

«ненадійний елемент суспільства». Функціонування так званих таємних 

організацій в греко-католицькому підпіллі – рух «уніатів-покутників» – належало 

до сфери наукових зацікавлень М¸Фоміна та В. Москалець. Про вплив греко- 

католицького чинника на суспільно-політичну ситуацію в СРСР писали радянські 

історики М. Котляр та К. Гломозда. 
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З’ясовано, що у другій половині 1950-х рр. радянська історіографічна 

концепція зазнає чергових змін. На трансформування її теоретичної бази вплинуло 

рішення ХХ з’їзду ЦК КПРС,  на  якому  публічно  було  засуджено  культ  особи 

Й. Сталіна. Його наслідки вплинули на певне послаблення ідеологічної цензури в 

державі. Однак вивчення церковно-релігійної проблематики, у тому числі й історії 

українського греко-католицизму, відбувалося за старими схемами. Навіть 

радянсько-ватиканські відносини вивчалися і представлялися в науковій літературі 

з надмірною суб’єктивністю (Л. Кизя, М. Коваленко). 

Аналіз радянського історіографічного доробку свідчить, що в основі 

радянської історіографічної концепції, на яку спиралися радянські історики, 

лежали викривлений суб’єктивізм та ідеологічна заангажованість авторів. Але 

навіть попри це, нехтування церковною проблематикою розцінювалося 

стратегічною помилкою. Однак, оцінюючи стан радянської історіографії 1950-х – 

1970-х рр., можна констатувати, з одного боку, факт маргіналізації церковної 

тематики у середовищі істориків, а з іншого – перекручування української 

церковної історії відповідно до умов та вимог часу (А. Ведерников, Я. Бохенський, 

В. Маланчук, С. Беца, В. Бєляєв та інших). 

У підрозділі 5.3. «Підпілля Української греко-католицької церкви в 

сучасному історіографічному просторі» представлено цілий спектр проблем, 

пов’язаних з «катакомбною» добою УГКЦ, які були розроблені, досліджені, 

актуалізовані українськими та зарубіжними вченими. 

У вітчизняній історіографії кінця 1980-х – початку 1990-х рр. відзначаємо 

існування двох історіографічних концепцій, в рамках яких відбувалося висвітлення 

підпілля Української греко-католицької церкви. Перша тісно пов’язана з плеядою 

радянських істориків, які продовжували висвітлювати історію цієї конфесії крізь 

призму ідеологічної заангажованості. Наступна виникла внаслідок політичних змін 

кінця 1980-х рр., які призвели до поширення свободи слова, думки, друку тощо. 

Йдеться про тих вчених істориків, філософів, релігієзнавців, які у своїх працях 

стали активно писати про греко-католицьке підпілля, його вплив на збереження 

національної  ідентичності  галичан,   церковної   традиції   та   її   самобутності   

(В. Іванишин, І. Меркатун, П. Панченко, Л. Шевченко та інші). У своїх оцінках 

інтенсивності та масштабів переслідувань греко-католицького підпілля у 1950-х – 

1970-х рр. історики констатували, що зміни в політичному житті Радянського 

Союзу, у тому числі зміни Генеральних секретарів ЦК КПРС, не вносили 

лібералізму в питання УГКЦ. 

Особливість сучасної історичної думки полягає в тому, що вона не 

применшує масштабів греко-католицького підпілля, а навпаки – розкриває його 

маловідомі сторінки. Серед нових напрямків дослідження слід виділити ті, які 

присвячені проведенню єпископських хіротоній, комунікативній сітці греко- 

католицького підпілля його друкованим засобам тощо (Б. Боцюрків, Б. Біскуп). 

Реалізацію антицерковної політики держави у світлі партійної боротьби з проявами 

українізму у 1960-х – 1970-х рр., зокрема в Галичині, досліджували Л. Шевченко, 

О. Уткін, Мар фон Хаген, В. Єленський, Б. Мільков. Про участь чотирнадцяти 

греко-католицьких священиків у підготовці сесій Другого Ватиканського Собору 

йдеться у працях А. Сапеляка, В. Роода, С. Горбача, Я. Стоцького. Регіональний 
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вимір   греко-католицького   підпілля   знайшов   місце   у   спеціальних   роботах   

І. Андрухіва, П. Кам’янського, О. Лисенка, І. Пилипіва, Я. Стоцького, С. Гуркіної, 

Т. Бублика, К. Будз, Р. Бойка. 

Греко-католицька біографістика радянської доби, займає в історіографії 

окреме місце (О. Мишанич, А. Сапеляк, Н. Сердюк, О. Пагіря, В. Чорнописька), 

хоча безліч наукових розвідок подають описи фактів про життя та діяльність греко- 

католицького духовенства, монашества чи єпископату в зальному ключі 

досліджуваної теми (І. Оксіюк, О. Сапеляк, Я. Стоцький). Особливо актуальною 

для істориків є вивчення участі Патріарха Йосипа Сліпого на Другому 

Ватиканському Соборі. Я. Стоцький розглядає присутність Глави УГКЦ не лише в 

контексті боротьби за права своєї церкви, а загалом пов’язує з нею піднесення 

українського питання на якісно новий щабель міжнародної політики. Історик також 

проаналізував діяльність усіх греко-католицьких єпископів, які діяли у підпіллі –  

В. Величковського, І. Слезюка, В. Стернюка. С. Дмитерка, Й. Федорика, О. Хіри,   

І. Семедія, Ф. Курчаби, І. Маргітича, М. Сабриги, П. Василика. 

Аналізуючи зарубіжну історіографію, з’ясовуємо, що підпілля УГКЦ 

знайшло  відбиток  у  польській  історичній  науці  –   К. Подляска,  А. Хлєбовіч,   

С. Набиваніч, Б. Цівінський та інші. В західноєвропейській, і загалом в 

англомовній історіографії, греко-католицька проблематика набула актуальності 

після розпаду СРСР та з появою на заході спеціальних студій з радянології. Так, у 

рамках висвітлення антирелігійної кампанії історик Ґ. Янґ запропонував 

специфічний підхід до оцінки антирелігійної кампанії. Він, зокрема, вважав, що у 

боротьбі з «куркульством» та жіночими рухами на селі слід вбачати завуальовану 

технологію антицерковної кампанії. Адже комуністи сприймали українське 

селянство носієм церковної культури, а жінок – за найбільш відданих вірян. 

Упродовж 1990-х – 2000-х рр. греко-католицька проблематика на Заході 

еволюціонувала у кількісному і якісному вимірах (С. Коткін, Г. Аренд, К. Джовіт, 

Т. Мартін, Я. Конаї, В. Коларж, А. Каппелер, Т. Снайдер, С. Плохій та інші). 

У розділі 6. «Історична думка та Українська греко-католицька церква в 

добу перебудови, легалізації та визнання» узагальнюються результати 

історіографічного аналізу наукових розвідок з проблем релігійної політики в СРСР 

у 1980-х рр., наслідки впливу демократизації суспільного життя в період 

перебудови на зміну церковно-релігійного процесів. 

У підрозділі 6.1. «Церковне питання в історичних дослідженнях доби 

перебудови» репрезентовано проблеми дослідження церковно-релігійних процесів 

в умовах політичних трансформацій 1980-х рр. у Радянському Союзі. 

Синтез історіографічної спадщини свідчить, що лібералізація суспільного 

життя, викликана суспільно-політичними трансформаціями 1980-х рр. (зокрема 

горбачовською кампанією «перебудови»), поступово змінювала вплив радянської 

ідеологічної парадигми на світогляд населення. Однак через глибоку ментальну 

прив’язаність до радянської культури цей процес був повільним. Гуманітарні галузі 

науки, у тому числі й історична, продовжували залишатися заручниками 

консервативної моделі соціалізму. Історіографічні джерела представлені великою 

кількістю праць на тему атеїстичної  пропаганди  і  контрпропаганди  (В.  Іванов, 

Н. Койзеров, Е. Ножин та ін.). Аргументуючи актуальність таких досліджень, їхні 
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автори часто піднімали питання, пов’язані з вивченням регіонального  

націоналізму, релігійного екстремізму в контексті розгорнутої діяльності 

антикомуністичного  руху  опору   (Н. Гордієнко,   П. Курочкін,   Б.   Коновалов,   

В. Нюнка, Б. Коновалов, Н. Коновалов, Ф. Овсієнко, М. Андрєєв, В. Мазалова). На 

ранньому етапі своєї наукової діяльності про «ленінську концепцію духовності», а 

водночас    і    «об’єктивність    історіописання»    писали    також     П. Панченко, 

В. Кравченко та інші. 

Друга половина 1980-х рр. засвідчила, що радянська історична думка дедалі 

частіше починала вступати у конфронтацію з українською історіографією, 

джерелом якої була не лише діаспора, але й «неофіційна» вітчизняна, представлена 

істориками з середовища дисидентів та правозахисників. ХХVІІ-й з’їзд КПРС (25 

лютого – 6 березня 1986 р.), який дав початок двом принципово новим суспільним 

явищам – «гласності» та «широкій демократії»  –  сучасний  український  історик 

О. Бойко охарактеризував: «Одним з головних здобутків гласності стала ліквідація 

«білих плям» історії…»5. 

Яскравим прикладом поступової зміни радянської наукової парадигми стала 

поява спеціальних дисертаційних досліджень з церковної проблематики, у тому 

числі присвячених УГКЦ (М. Пасечник, М. Марченко). Так, М. Пасечник про 

ліквідацію греко-католицької церкви писав як про проект «ідеологів імперіалізму». 

Критикував радянський православний екстремізм і В. Єленський. Але такі 

висновки були вкрай поодинокими. Проте реакція на суспільні запити щодо 

легалізації УГКЦ знаходила відголос у радянських істориків, якими цей епізод 

трактувався виключно як прояв рішучих заходів українського націоналістичного 

руху спротиву (С. Возняк, Ю. Зуєв, В. Юрчук, М. Марченко, А. Ротовський). Рівно 

ж гострій критиці піддавався новий Глава церкви Іван-Мирослав Любачівський, 

який звинувачувався у розпалюванні радянсько-ватиканського конфлікту та 

дискредитував Радянський  Союз  перед  Апостольською  Столицею  (С. Возняк,  

Є. Гринів, М. Марченко). 

У 1988 р. увага радянських істориків зосередилася на аналізі 1000-тя 

хрещення Київської Русі. Намагаючись показати Московську патріархію, 

спадкоємницею «Київської церкви» світ побачило чимало робіт, які містили 

викривлений аналіз історії української церкви. У світлі цього Українська греко- 

католицька церква представлялась «розкольницькою»  (А. Ротовський,  О. Уткін,  

В. Юрчук та інші). 

У розділі 6.2. «Історіописання з проблематики легалізації Української 

греко-католицької церкви у 1990-х рр.» досліджено якісну зміну історичної 

кон’юнктури у виробленні підходів до інтерпретації історії української церкви, 

розкриття «білих плям» радянської доби, юридичне визнання в державі статусу 

УГКЦ та прав її духовенства. 

З’ясовано, що символічним поштовхом до вивчення історії УГКЦ у ХХ ст. 

стали дві події в науковому житті пострадянської України. Перша – вихід у світ 

збірки наукових розвідок, присвячених святкуванню 1000-ліття Хрещення Русі 

(1991 р.) під редакцією О. Барана та О. Геруса. Це було перше фундаментальне 
 
 

5 Бойко О.Д. Історія України: Посібник / О.Д. Бойко. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. – С. 552. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F


26 
 

видання наукових досліджень з історії греко-католицької церкви, що вийшло з 

друку в період розпаду СРСР. Друга – проведення 27 – 30 травня 1991 р. у Львові 

круглого   столу   на   тему   «Історія   релігій   на   Україні»   під   головуванням   

Я. Дашкевича (М. Моравська). 

Осмислення проблеми впливу суспільно-політичних процесів на легалізацію 

Української греко-католциької церкви було представлено у працях В. Іванишина, 

Ю. Курносова, К. Панаса, М. Хмільовської, А. Юраша. Особливість руху за вихід 

УГКЦ з підпілля, вважали дослідники, полягала у його консолідації, 

інформаційному забезпеченні, якісному інтелектуальному центрі та підтримці 

діаспори. Одначе, вивчення історіографічних джерел з проблематики легалізації 

УГКЦ засвідчує, що він супроводжувався і певними труднощами. Так, В. Іванишин 

наголошував, що перепоною до легалізації церкви був і внутрішній чинник, який 

виходив із греко-католицького середовища, супроводжувався страхом виходу із 

«зони комфорту» частини духовенства. Його автор назвав «пострадянським 

синдромом». Історики Б. Канцелярук та О. Паталай причину труднощів у відході 

від радянського світогляду вбачали у розбалансованості суспільства на початку 

1990-х рр., неготовність приймати виклики часу, поділ на два табори – 

прорадянський та український національний. 

Погляди українських істориків на вихід УГКЦ з підпілля крізь призму 

діяльності спеціальних захисних комітетів та організацій, українських дисидентів 

(В. Чорновола, М. Гориня, І. Геля, С. Хмара, С. Петраш-Сичко, В. Барладяна, Ірини 

та  Ігоря  Калинців,   М. Мариновича,   греко-католицьких   священиків-активістів 

Г. Будзинського,  Й. Терелі,  В.  Кобрина,   Я. Лесів)   акумульовано   у   працях   

Ю. Курносова, М. Хмільовського. К. Панаса, С. Павлюка. 

Характерною рисою історичних розвідок 1990-х рр. була їхня джерельна 

база, яка якісно збагатила збагатила наукові пошуки. Саме через розкриття архівів 

відбулося розширення проблематики дослідження легалізації Української греко- 

католицької церкви. Вплив на неї суспільного волевиявлення під час відзначення 

71-ї річниці відзначення  Акту  злуки  22  січня  1989  р.  та  акція  вірних  УГКЦ  

30 квітня 1989 р. у Велику Суботу перед Пасхою у м. Львові стає реальністю, яку 

підтверджували  документи   радянських   спецслужб   (П. Панченко,   А. Біскуп,   

Б. Бацюрків, В. Перебенесюк). 

У підрозділі також зазначається, що українські та деякі зарубіжні історики 

намагалися окреслити поетапність легалізації УГКЦ крізь призму її актуалізації в 

політичних колах Української РСР, зустрічі Глави церкви та єпископату з 

представниками керівного апарату УРСР  та  членами  уряду  (І. Дацько,  І. Хома, 

Н. Черниш, І. Мончак, Б. Мільков, В. Маркусь, А. Колодний, П. Яроцький). 

Аналіз зарубіжної історіографії також дозволяє говорити про актуальність 

греко-католицької тематики за межами України. У радянському законодавстві 

нідерландський науковець В. Роод вбачав усю проблему реформування церковної 

сфери суспільства. Актуалізація легалізації за межами СРСР, звернення Папи 

Івана-Павла ІІ до М. Горбачова нічого швидко не могли вирішити, оскільки 

основним гальмом була законодавча база держави. 
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У підрозділі 6.3. «Сучасні досягнення в наукових досліджень з історії 

відродження  Української  греко-католицької   церкви   наприкінці   1980-х – 

1991 рр.» проаналізовано досягнення новітньої української та зарубіжної 

історіографії в галузі висвітлення Української греко-католицької церкви в час її 

відродження і визнання. 

З початком 2000-х рр. еволюція українського національного історіописання 

породила конструктивніший підхід до вивчення минулого, у тому числі й 

церковної історії, вагоме місце у якій займає Українська греко-католицька церква 

(О. Бажан, Ю. Данилюк, В. Марчук, Ю. Недужко, С. Стоцький, І. Андрухів). 

Ставлячи за мету репрезентувати відродження греко-католицької церкви в момент 

розпаду Радянського Союзу, історики оперують потужною джерельною базою, яка 

донедавна була невідома чи закрита. За її допомогою їм вдалося прийти до 

висновків, які ґрунтовніше розкривали процес легалізації церкви, врахування 

політичною номенклатурою греко-католицького питання у внутрішній політиці 

Української РСР наприкінці 1980-х рр., взаємовідносини греко-католицьких 

єпископів з українськими дисидентськими організаціями, російськими, 

литовськими дисидентами, відображали наслідки Другого Ватиканського Собору 

для визнання церкви на міжнародній арені, роботу «Ініціативної групи захисту 

прав віруючих і церкви» на чолі  з  о. Й. Терелею тощо  (О. Бажан,  Ю. Данилюк,  

В. Пащенко, Ю. Каган, О. Волинець, Н. Гетьманчук,  Л. Ржиський).  Так,  історик 

В. Пащенко на підставі архівних документів прийшов до висновку, що рух за 

повернення українським греко-католикам юридичних прав і визнання церкви бере 

початок вже у 1975 – 1976 рр. Вчений пов’язував це з утворенням 9 листопада  

1976 р. Української Гельсінської Групи, яка у тому ж році розпочала обговорення і 

моніторинг ситуації, пов’язаної з дотриманням прав свободи совісті в СРСР на 

міжнародному рівні. 

Вивчення процесу легального виходу УГКЦ на суспільну арену представив 

історик і священик І. Ісіченко. На підставі систематизації певних явищ, які цьому 

сприяли і передували, думки вченого можна звести до наступного: 1) активізація 

греко-католицького духовенства в період перебудови збіглася з глобальними 

суспільними процесами, які зупинити було практично неможливо (масові мітинги- 

паломництва    вірних    греко-католиків    до    с.  Грушева,    Зарваниці,    Гошева); 

2) підтримка Апостольської Столиці в особі Папи Івана-Павла ІІ УГКЦ 

задекларувала міжнародний  інтерес  у  вирішенні  питання  її  легалізації  (заява  

10 червня 1988 р. у Москві Кардинала А. Казаролі на підтримку УГКЦ і його 

зустріч    в    одному    із    готелів    міста    з    греко-католицькими    єпископами); 

3) голодування українських греко-католиків на Арбаті виходило далеко за межі 

республіканської проблеми; 4) участь греко-католицької церкви у святкуванні 

1000-ліття хрещення Київської Русі, що репрезентувало суспільству кількісний і 

якісний показники цієї конфесії. 

Чимало українських дослідників небезпідставно вважають, що, саме через 

акумуляцію молодих інтелектуалів навколо УГКЦ, вона отримала на вирішальному 

етапі політичних трансформацій кінця 1980-х рр. нову генерацію віруючих. 

Останніх   ще   називали   «промоутерами   церкви»   (В. Пащенко,   Ю. Недужко, 

В. Марчук, К. Будз, О. Турій). У 2002 р. дисертаційне дослідження Ю. Недужка 
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стало підсумком його попередніх наукових пошуків. Один із висновків дисертації 

стосувався участі діаспори у визнанні греко-католицької церкви, у якому автор 

констатував, що радянський уряд не мав чіткого розуміння, як бути з масовим 

рухом української еміграції у відстоюванні прав УГКЦ на її легальне визнання. У 

2012 р. українські історики Т. Бублик, С. Гуркіна, Н. Заблоцька, Я. Сватко 

представили періодизацію інтенсивності боротьби греко-католицьких вірних і 

духовенства за своє право на самовизнання в умовах радянського режиму, дали 

оцінку роботі Главі УГКЦ І.-М. Любачівському, монашим згромадженням, як 

осередкам збереження греко-католицької спадщини у підпіллі та в еміграції, акції 

голодування українських греко-католиків на Арбаті в травні 1989 р. за участі 

єпископів П. Василика, С. Дмитерка, Ф. Курчаби, а також священиків – І. Возняка, 

В. Війтишина та Г. Сімкайла (В. Субботін). 

Аналіз новітніх історіографічних розвідок доводить, що упродовж останніх 

років тема легалізації Української греко-католицької церкви набула ще більшої 

популярності в науковому середовищі. Значною мірою вчені це обґрунтовують 

сучасним протистоянням між українським і російським церковними рухами, яке 

підігрівається керівництвом Російської Федерації, втручання останнього в 

інформаційний простір України, пропаганда РПЦ в особі їхнього лідера агресивної 

концепції «руського міра», російсько-українська війна на Сході України, анексія 

Кримського півострова тощо. Все частіше легалізація і визнання УГКЦ в сучасних 

історичних розвідках розглядається поряд із вивченням загальних суспільно- 

політичних процесів кінця 1980-х – початку 1990-х рр. Сучасний український 

історик, директор Українського інституту національної пам’яті В. В’ятрович назвав 

цей період «наростанням тріумфу українського націонал-демократичного руху»6. 

У дисертаційному дослідженні з’ясовано, що процес легалізації УГКЦ 

знайшов науковий інтерес у середовищі російських істориків. Насамперед, йдеться 

про роботи А. Ніколіна, А. Григоренка, Т. Ісламова, Е. Задорожнюк, Г. Харцієва,  

Л. Алєксєєвої, Н. Пашаєвої, В. Козлова та інших. Попри традиційну критику 

українського греко-католицизму, здобуття церквою легального статусу у 1989 р. 

подається, радше, як закономірність, а не випадковість. 

У висновках дисертації сформульовані підсумкові положення з головних 

проблем дослідження, основні з яких виносяться на захист: 

1. Історіографічна база з радянської доби в історії Української греко- 

католицької церкви, а це час «першої» та «другої» радянської окупації 

західноукраїнських земель, період їхньої тимчасової німецької окупації під час 

Другої світової війни, ліквідація і підпільне існування цієї церкви в СРСР та процес 

боротьби за легалізацію та визнання – залишається малодослідженою в сучасній та 

зарубіжній історичній науці. 

2. Аналіз праць з історії Української греко-католицької церкви в 1939 – 1991 

рр. сприяє відновленню повноти картини антирелігійної кампанії на прикладі 

західноукраїнських земель, де церковне питання було тісно пов’язане з питанням 

національним і самоідентифікацією дослідника. У 1940-х рр., завдяки зусиллям 

української наукової еміграції, греко-католицька тематика стала набувати нового 
 

6 В’ятрович В.М. Історія з грифом  «Секретно» / В.М. В’ятрович.  – Львів: Центр досліджень визвольного руху,  

2011. – С. 286. 
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наукового осмислення Популярними, зазвичай, були теми, що стосувалися її 

відносин із державою, репресій проти духовенства, монашества та вірних, підпілля 

УГКЦ тощо. Тобто, історики, перебуваючи під впливом західноєвропейської чи 

американської історичної думки, зосереджували увагу спочатку на популярних і не 

до кінця оцінених в суспільстві питаннях. Здійснений аналіз наявних на сьогодні 

наукових праць з історії УГКЦ дозволяє констатувати, що за причиною відсутності 

фундаментальних, розгорнутих, аналітичних досліджень стоїть також рівень 

інтелектуальної підготовки дослідника. Наявний науковий масив діаспорної 

спадщини все ж не відповідає сучасним вимогам суспільства та науки загалом. 

Насамперед йдеться про відсутні спеціальні історіографічні дослідження з історії 

Української греко-католицької церкви. З тих,  які  є  у  наявності,  це  лише  праці 

Д. Дорошенка, І. Назарка, О. Оглоблина, А. Пекаря Г. Лужницького, Б. Боцюрківа 

та деяких інших вчених. Трансформації суспільно-політичного характеру на 

початку 1990-х рр. і зміни в інформаційному просторі Української Держави 

стимулювали українську історичну науку до відродження та очищення від штаму 

радянського ідеологічного вірусу. Позитивним наслідком цього процесу став 

своєрідний науковий прорив, увінчаний появою різноманітних розвідок з історії 

церкви загалом та УГКЦ зокрема. Характерною рисою більшості таких робіт були 

аналіз бібліографії з досліджуваної теми і вузька тематика. Проте радянська 

методологічна спадщина, якої вони не були позбавлені, дещо дискредитувала 

самих вчених, а також і їхні праці. 

3. Джерельна база, використана в дисертації, є систематизованою та 

репрезентативною. Вона представлена сімома групами джерел: 1) періодичними 

виданнями; 2) опублікованими документами; 3) спогадами та епістолярною 

спадщиною; 4) пастирськими посланнями єпископів; 5) узагальнюючими та 

монографічними виданнями; 6) матеріалами музейних експозицій; 

7) дисертаційними дослідженнями та авторефератами дисертацій; 8) науково- 

бібліографічними покажчиками. До наукового обігу вперше введені маловивчені та 

розпорошені матеріали, які дозволяють усебічно розкрити тему дослідження. Для 

їхнього ґрунтовного аналізу використовувалися словники, навчальні посібники, 

спеціальна церковна література та церковне канонічне право. 

4. Вивчення історіографії Української греко-католицької церкви проходило 

у кілька етапів. На нього впливали Друга світова війна, трансформація історичної 

науки в Радянському Союзі, запровадження антирелігійної кампанії, розвиток 

історичних досліджень у середовищі української наукової еміграції, доба 

перебудови та розпад СРСР. Відповідно до такої класифікації, греко-католицька 

проблематика розглядалася по-різному. Здебільшого її представляли як невід’ємну 

складову української церковної історії, що в силу суспільно-політичних 

трансформацій підпала під ідеологічне форматування. Аналіз суспільно-політичної 

кон’юнктури початку 1940-х рр., йдеться у дисертації, серйозно вплинув на 

національне історіописання, наслідком чого стала перенесення її осередків поза 

межі СРСР. Над актуалізацією історії греко-католицької церкви в Радянському 

Союзі працювали українські науковці в діаспорі, які представляли клерикальне і 

світське середовище. До  першого  відносять  священиків  І.  Патрила,  А.  Пекаря, 

І. Нагаєвського, І. Дацька, І. Хому, А. Сапеляка. Друга, натомість, представлена 
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такими  видатними   вченими,   як   Д. Дорошенко,   Л. Цегельський,   В. Ленцик,  

О. Шульгин, І. Городоцький, Г. Лужницький. 

З проголошенням Незалежності України історична наукова парадигма 

зазнала відчутних позитивних змін. Почали виокремлюватися цілі наукові 

структури, які зайнялися вивченням греко-католицької церкви. До плеяди сучасних 

відомих  дослідників   вітчизняного   греко-католицизму   належать   В. Пащенко, 

В. Панченко, І. Андрухів, В. Сергійчук,  В. Марчук,  Б. Прах,  Б. Гудзяк,  Б. Турі,  

С. Гуркіна, Т. Бублик та багато інших. Упродовж 1990-х – 2000-х рр. з’явилася і 

низка дисертаційних робіт з історії УГКЦ, які збагатили сучасну історіографічну 

думку.  Їхнє  авторство   належить   О. Єгрешій,   С. Гуркіній,   В. Чорнопиській,   

Т. Бублику, К. Будз, О. Маслій. Спільна риса цих робіт полягає, зокрема, у 

подоланні радянської фальсифікації історії українського греко-католицизму. На 

автентичному матеріалі вчені зуміли виділити феномен радянських репресій проти 

УГКЦ, встановити імена осіб, які відповідали за ліквідацію церкви. 

5. Встановлено сучасні методологічні прийоми при вивченні історіографії 

Української греко-католицької церкви 1939 – 1939 рр. З початком 1990-х рр. 

апелювання до національної методологічної парадигми і висвітлення крізь її 

призму вітчизняної церковної історії стало цілком логічною необхідністю. 

Створення національного інструментарію, який би служив національним інтересам 

української історичної науки, стало викликом для нової генерації вітчизняних 

вчених. З інтерпретації складних сторінок минулого, його об’єктивізації, очищення 

від марксистсько-ленінського кліше розпочався процес руйнації ідеологічного 

розмежування в наукових дослідженнях. 

На підставі аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду методології наукового 

пізнання з’ясовано, що методологія церковно-історичних досліджень складається з 

прийомів, які прийнято застосовувати для вивчення її об’єкту: церковних осіб, 

монастирів, документів із церковного життя тощо. Разом з тим, автор відзначає, що 

при вивченні еволюції історичної думки з історії Української греко-католицької 

церкви існують і специфічні засоби для такого роду досліджень, оскільки змушені 

відображати синхронність історіографічної традиції з особливостями 

проблематики, специфіку джерельної бази, понятійно-категоріального апарату, 

особливості релігійної свідомості суспільства. 

При вивченні історіографії Української греко-католицької церкви другої 

половини ХХ ст. важливе місце займає фахове використання, інтерпретація та 

застосування понятійно-категоріального апарату. Адже його невідповідність із 

тематикою дослідження чи хибне інтерпретування термінів ставить під загрозу 

тематику дослідження. 

6. Встановлено, що у 1940-х – 1980-х рр. церковне життя в СРСР загалом, а 

греко-католицька проблематика зокрема, ставали об’єктом вивчення зарубіжних 

вчених. Поява іноземних наукових розвідок на церковно-релігійну тематику в 

Радянському Союзі було явищем поодиноким. А ті, які потрапляли в руки читачів, 

проливали світло на складні соціогуманітарні процеси в «країні рад». Зокрема 

британська дослідниця С. Рамет у 1989 р. зробила спробу проаналізувати релігійну 

та національну політику в Радянському Союзі, показати їхній невід’ємний тандем. 

У 1990-х рр. до цієї тематики зверталися й інші дослідники – Ф. Вольтерс, 
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Ж. Зеліньскі, Г. Янг, С. Степ’єн. Проте більшість праць носили загальний характер 

і про місце УГКЦ в радянському релігійному просторі йшлося мало або ж не 

згадувалося взагалі. На сучасному етапі історіописання греко-католицька тематика 

в   СРСР   є   предметом    вивчення    Т. Снайдера,    Г. Мотики,    А. Хлєбовіча,    

Б. Цивінського та ін. Необхідно відзначити, що роботи іноземних вчених на 

початку 1990-х ставали історіографічною базою для наукових пошуків вітчизняних 

істориків – І. Андрухіва, В. Марчука, К. Будз, Т. Бублика, С. Гуркіної та інших. 

7. З’ясовано, що й у радянській історіографії греко-католицька тематика не 

була  позбавлена   уваги   і   представлена   роботами   А.   Шиша,   С. Даниленка, 

К. Дмитрука, Д. Мануйлова, М. Мчедлова, А. Бєлова. Щоправда, в усіх працях 

УГКЦ розглядали крізь призму тих методологічних прийомів та принципів, якими 

керувалася уся гуманітаристика в СРСР (рафінований підхід до історії 

більшовицького руху та ролі Комуністичної партії в «національній історії»; 

«сталінізація» науки; догматизація минулого; викривлення та цензурування 

історичних джерел; ліквідація історичної пам’яті тощо). Таким чином, у 

дослідженні наголошується, що Українська греко-католицька церква практично до 

кінця 1980-х рр. знаходилася під постійною «атакою» радянської історичної науки. 

Якщо в силу зміни державно-політичної парадигми після смерті Й. Сталіна і 

відбулася певна лібералізація суспільного життя, то це не вплинуло на науково- 

інформаційний простір. На сторінках друкованого органу РПЦ «Журнал 

Московської Патріархії», який виходив у Радянському Союзі, періодично 

друкувалися статті «анти уніатського» спрямування. Першим світським науковим 

часописом, у якому почали друкуватися наукові розвідки з історії греко- 

католицької церкви в СРСР, став «Український історичний журнал». Уже на 

початку 1990-х рр. у ньому з’явилися статті Ю. Курносова та В. Сергійчука, в яких 

відображалися масштаби радянської окупації західноукраїнських земель та 

антицерковної кампанії в регіоні. Загалом, аналіз історіографії УГКЦ у середині та 

другій половині ХХ ст. вказує на існування двох напрямків щодо вивчення історії 

Української греко-католицької церкви – світського і церковного. Обидва вони 

представлені як за межами Радянського Союзу, так і в самому СРСР. Відмінність 

між ними лежала у площині методології, принципів наукового пізнання, 

визначення прийомів дослідження тощо. 

8. Виходячи із наукового осмислення історіографії Української греко- 

католицької церкви у 1939 – 1991 рр., з’ясовано, що низка питань, пов’язаних з 

нею, залишається відкритою для подальших досліджень. Зокрема, це стосується 

маловивчених питань, які б відображали процес функціонування системи духовної 

освіти у греко-католицькому підпіллі, значення духовенства УГКЦ у 

дисидентському русі, участі вірних та української еміграції у боротьбі за 

легалізацію церкви тощо. Додаткової уваги вчених потребує вивчення 

взаємовідносин греко-католицького духовенства і монашества з українськими 

націоналістичними формуваннями та радянськими спецслужбами протягом 1950 – 

1980-х рр. Практично позбавленою уваги залишається тема, що стосується 

діяльності Української греко-католицької церкви в діаспорі після Львівського 

псевдособору та ліквідації Ужгородської унії. Абсолютно відкритим залишається 
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питання оцінки участі вірних УГКЦ в українському русі спротиву у післявоєнну 

добу в західних областях УРСР. 

Ґрунтовного аналізу потребує на сьогодні регіональний аспект вивчення 

греко-католицької проблематики. В історіографії майже не відображено аналіз 

виживання священиків та їхніх родин, життя і побуту монахів і монахинь, які в 

силу обставин змушені були влаштовуватись на державні роботи і реалізовувати 

своє покликання таємно. Безумовно, «білі плями» існують у вивченні життєписів 

єпископів УГКЦ, які діяли в умовах підпілля і тих, які емігрували чи були 

репресовані. Власне, це надає зазначеним темам особливої перспективності, 

оскільки на них є запит у самого суспільства, а не лише у середовищі науковців. 

Враховуючи той факт, що об’єктивізація минулого – це першочергове 

завдання історика, вивчення вітчизняної церковної історії на сучасному етапі 

розвитку держави є завданням національної безпеки. За цим, першочергово, стоїть 

завдання розвінчати радянські міфи про Українську греко-католицьку церкву. 

Новітні підходи до висвітлення регіональної історії УКГЦ в 1939 – 1991 рр. 

здійснили І. Андрухів, Я. Стоцький, С. Гуркіна, Б. Прах, М. Сопилюк та інші. 

Вагомий внесок у подолання радянських міфів про греко-католицьке монашество 

зробила О. Маслій. 

Таким чином, сьогодення ставить перед науковцями завдання не лише 

ретранслювати відомості про події та явища минулого, але і якісно та 

неупереджено представляти їх суспільству. Особливий запит до істориків лунає від 

молодої генерації українців, які бажають більш відвертого оприлюднення 

інформації про минуле. Вихід поза «наукову зону комфорту» є викликом, а 

водночас і пошуком нових способів інтерпретації складних сторінок історії та їхнє 

представлення для широкого загалу. 
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АНОТАЦІЯ 

Пшеничний Т.Ю. Українська греко-католицька церква (1939 – 1991 рр.): 

історіографія. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальністю 07.00.06 – «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 

дисципліни» – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 

2019. 

У дисертації вперше в історіографії досліджено радянську добу в історії 

Української греко-католицької церкви, представлено результати комплексного 

аналізу історіографічних джерел, що відображають церковно-релігійні процеси в 

СРСР до, під час і після Другої світової війни, в умовах радянської, німецької, 

угорської окупації українських земель, в період змагань українського народу за 

власну державу у другій половині ХХ ст. Окреслено центральні аспекти вивчення 

радянської церковної політики по відношення до УГКЦ, ліквідації церкви на 

Львівському псевдособорі, її підпілля, спротиву духовенства радянізації 

західноукраїнських земель, греко-католицького дисидентства. Визначено масштаби 

існування «катакомбної» УГКЦ, як історичного явища в українській історії ХХ ст. 

В результаті переосмислення досягнень вітчизняної та зарубіжної історичної 

думки відзначається, що ментальна конфронтація істориків на «галичан» та 

«інших» тривалий час не дозволяла появу ґрунтовних праць з історії та 

історіографії УГКЦ. Лише завдяки появі нової генерації істориків, спеціальних 

наукових напрямків при академічних та наукових установах держави, у світ 

вийшло безліч праць присвячених радянській добі в історії греко-католицької 

церкви. Не останню роль в актуалізації греко-католицької тематики серед 

вітчизняних та зарубіжних наукових кіл відіграв  Глава  УГКЦ,  кардинал  

Любомир Гузар. 

Ключові слова: Українська греко-католицька церква, історіографія, 

церковна історія, радянська історіографія, Галичина, Закарпаття, СРСР, Українська 

РСР, радянські репресії, легалізація УГКЦ. 
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АННОТАЦИЯ 

Пшеничный Т.Ю. Украинская греко-католическая церковь (1939 – 

1991 гг.): историография. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.06 – «Историография, источниковедение и специальные 

исторические дисциплины» – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко. – Киев, 2019. 

В диссертации впервые в историографии исследованы советский период в 

истории Украинской греко-католической церкви, представлены результаты 

комплексного анализа историографических источников, отражающих церковно- 

религиозные процессы в СССР до, во время и после Второй мировой войны, в 

условиях советской, немецкой, венгерской оккупации украинских земель, в период 

борьбы украинского народа за собственное государство во второй половине ХХ 

веке. Определены центральные аспекты изучения советской церковной политики 

по отношению к УГКЦ, ликвидации церкви на Львовском псевдособоре, ее 

подполья, сопротивлению духовенства советизации западноукраинских земель, 

греко-католическому диссидентству. Определены масштабы существования 

«катакомбной» УГКЦ, как исторического явления в украинской истории ХХ веке. 

В результате переосмысления достижений отечественной и зарубежной 

исторической мысли отмечается, что ментальная конфронтация историков на 

«галичан» и «других» долгое время не позволяло появлению фундаментальных 

трудов по истории и историографии УГКЦ. Только благодаря появлению нового 

поколения историков, специальных научных направлений при академических и 

научных учреждениях страны, в свет вышло множество работ посвященных 

советской эпохе в истории греко-католической церкви. Не последнюю роль в 

актуализации греко-католической тематики среди отечественных и зарубежных 

научных кругов сыграл Глава УГКЦ, кардинал Любомир Гузар. 

Ключевые слова: Украинская греко-католическая церковь, историография, 

церковная история, советская историография, Галичина, Закарпатье, СССР, 

Украинская ССР, советские репрессии, легализация УГКЦ. 

 

SUMMARY 

Pshenychnyi T.Yu. Ukrainian Greek Catholic Church (1939 – 1991): 

historiography. – Manuscript. 

Thesis for the acquiring of the scientific degree Doctor Habilitated (History) in the 

specialty 07.00.06 – «Historiography, Source Studies and  Special  Historical 

Disciplines» – Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2019. 

The Ukrainian Greek Catholic Church’s role and importance for the modern 

Ukrainian society, service of chaplains in the hybrid war of Ukraine’s East and the 

enlightening activity of its guidance force the native and foreign modern researchers to 

reinterpret its historiography. The history of the repression against the Ukrainians in the 

mid and the second half of the 20th century proves that those repressions were targeted on 

the Ukrainian national movement with broad network. After 1939, the Ukrainian Greek 
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Catholic Church stayed among the few organizations of national movements with its net 

of eparchies, priesthoods and communities. The nation building strategy of Greek 

Catholic guidance was dangerous for both the Soviet and the Nazi occupation 

government during the 40’s of the 20th century. 

The author of the doctoral thesis accented on the historiography analysis of religious 

life in the Soviet Union that allowed him to retrace a wide range of scientific researches 

and the deepness of the scientific heritage and studied the Ukrainian church life of the 

20th century generally and the Ukrainian Greek Catholic Church particularly. Objective 

coverage of the church past of Ukraine should become part of complex system of 

national security, where the historical science can play the key role. 

This doctoral thesis for the first time presents the results of the historiography 

analysis of the church religious studies of the history of the Ukrainian Greek Catholic 

Church in 1939-1991. It is estimated that the development of the scientific research of the 

history of the Ukrainian Greek Catholic Church in Diaspora was the uncovered struggle 

of Ukrainians against the propaganda, which was held by the agents of the Soviet special 

services. This propaganda was aimed to discredit the Ukrainian elites, Greek Catholic 

underground, dissidents et al. During such «dispute» the national vector of the church 

historical studies appeared. 

It is identified that its clergy itself has taken the main part in the establishing of the 

historiography of the Greek Catholic Church. For example, A. Pekar, I. Nahaievskyi, 

K. Panas, I. Khoma, I. Muzychko, M. Chubatyy et al, have created fundamental 

researches. However, the author points out, that one group of the historiography sources 

has a lack of analytical and subject information, and consists of compilations. Such type 

of works does not correspond to standards of scientific work. Despite this, such works 

have influenced on the further historical researches and new ideas appeared after the 

USSR have been eliminated, and connected with the study of the Greek Catholic 

underground, cooperation of priests with the dissidents’ movement, national rebirth of 

the late 1980’s etc. Conceptualization of the Greek Catholic problematic in that period 

and at the start of the 1990’s made visible the scales of the antichurch campaign in the 

USSR. Repressions against the Greek Catholic clergy and monkhood were recognized as 

a new wave of the Soviet terror against the Ukrainians in the 20th century. 

The author made both the classification of the historiography heritage that is 

connected with the Soviet period of the history of the Ukrainian Greek Catholic Church 

and the chronology of such studies. The author considers the impact on the 

historiography of the Greek Catholic Church of many historical events, among them: the 

World War II, «Stalinism agony» in the Soviet historical science, activation of 

antireligious policy during the Khrushchev and Brezhnev years, historical studies of the 

representatives of Ukrainian emigration, «perestroika» and Ukrainian independence. 

The thesis is focused on the modern condition and achievements of historiography 

of the history of the Ukrainian Greek Catholic Church of 1939-1991. It is outlined the 

regional approach to study of elimination of the UGCC by the Soviet power in Galicia. 

The author used effective and modern methods of historiography research, for example – 

the method of the «intellectual history». The followers of this method point out on the 

research of the past through the prism of the changing consciousness of researchers. They 
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have to leave their own «comfort zone», following new social demands or the paradigm 

change. 

In the end of the thesis, the author concluded that, despite a large number of native 

and foreign researches and the changed paradigm of historical analysis, the Ukrainian 

church history still need to be explored. Estimated in the thesis works on the history of 

the Ukrainian Greek Catholic Church are not comprehensible or desired for the modern 

society. During a long period valid works on the church history did not appeared because 

of fictitious division of historians on «galicians» and «others». Only with the appearance 

of the new generation of historians and special scientific directions in academician 

institutions started the creation of more or less objective works devoted to the Soviet age 

of the history of the Ukrainian Greek Catholic Church. Prominent role in the 

actualization of the research of the history of the Greek Catholic Church played Cardinal 

Lubomyr Huzar, the head of the UGCC. 

Key words: Ukrainian Greek Catholic Church, historiography, church history, 

Soviet historiography, Galicia, Zakarpatya, USSR, Ukrainian SSR, Soviet repressions, 

legalization of the UGCC. 
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