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Polityka Związku Radzieckiego względem
Kościoła greckokatolickiego
Lata 19391941 charakteryzuj¹ siê wstêpn¹ faz¹ likwidacji Kocio³a greckokatolickiego1 oraz licznymi formami przeladowañ. Wskutek porozumienia
zawartego we wrzeniu 1939 roku pomiêdzy III Rzesz¹ a Zwi¹zkiem Radzieckim, zachodnio-ukraiñskie ziemie, jak równie¿ UGCC znalaz³y siê pod wp³ywem
radzieckim. By³ to pocz¹tek przeladowañ duchowieñstwa i wiernych nale¿¹cych do UGCC, przez co od tej pory musieli oni dzia³aæ w ukryciu. W³adze
radzieckie przejê³y dodatkowo oficjalny patronat nad UGCC. Z tamtego okresu
zachowa³o siê wiele listów adresowanych do Stolicy Apostolskiej, których autorami by³y osoby duchowne. Metropolita Andrzej Szeptycki pisa³ m.in., ¿e:
wszelkie rozporz¹dzenia, które przychodz¹ od w³adz sowieckich s¹ celowo
ukierunkowane wy³¹cznie na to, aby nas upokorzyæ, przygnieæ oraz zniszczyæ.
Przyjechali do nas z Kijowa i Moskwy ca³a horda urzêdników, prawników
i upowa¿nionych, którzy sami nie wiedz¹ co maj¹ robiæ i mieszaj¹ siê do
wszystkiego [ ] gro¿¹c kar¹ mierci. Wygl¹da na to, ¿e urzêdnicy bolszewiccy
Adres/Adresse/Anschrift: mgr Roman Kordonski, Wydzia³ Teologii, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski
w Olsztynie, ul Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, r.kordonski@gmail.com.
1 Koció³ greckokatolicki obrz¹dku bizantyjsko-ukraiñskiego (ukr. Óêðà¿íñüêà Ãðåêî-Êàòîëèöüêà
Öåðêâà  ÓÃÊÖ). Dalej: UGCC.
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maj¹ w³adzê zabijaæ ludzi, bez poci¹gania ich do odpowiedzialnoci2. W licie
do Stolicy Apostolskiej metropolita prosi³ Ojca wiêtego o apostolskie b³ogos³awieñstwo, ¿eby móc staæ siê wiadkiem wiary w intencji jednoci Kocio³a.
Akcentowa³ równie¿, ¿e jest gotów staæ siê mêczennikiem za wiarê i jednoæ
Kocio³a Chrystusowego. Mo¿na wnioskowaæ, ¿e hierarcha zdawa³ sobie sprawê z powagi zaistnia³ej sytuacji kryzysowej, która niew¹tpliwie prowadzi³a do
zniszczenia UGCC. Pisa³ wobec tego listy do ksiê¿y, zwo³ywa³ zebrania w celu
dania osobistych wskazówek i rad w ich codziennej pracy duszpasterskiej.
Z analizy listu wynika tak¿e, ¿e metropolita zachêca³ duchowieñstwo do podporz¹dkowania siê w³adzom radzieckim wy³¹cznie w przypadkach, gdy dzia³ania te
nie by³y sprzeczne z prawem Bo¿ym.
Jeszcze w sierpniu 1941 r. metropolita w licie do Papie¿a Piusa XII,
analizuj¹c sytuacjê polityczn¹ pisa³: [ ] s¹ próby zastraszania duchowieñstwa
oraz wiernych poprzez wymagania paszportowe, okrelone zezwolenia i nakazy
bezwzglêdnego przestrzegania wszelkich innych rozporz¹dzeñ, jakie tylko
mo¿na sobie wyobraziæ, które ograniczaj¹ prawa obywatelskie [ ]. Nad naszymi g³owami [ ] ca³y czas ci¹¿y zagro¿enie prawdziwego przeladowania
[ ]. Listy pasterskie oraz rozporz¹dzenia s¹ konfiskowane z przyczyn absurdalnych3.
Metropolita A. Szeptycki zaznacza³, ¿e oprócz aresztowañ, duchowieñstwo doznaje i innych form przeladowañ. Przyk³adowo, ukraiñskim katolickim
ksiê¿om kategorycznie zakazano udzielania sakramentów wiêtych hospitalizowanym jeñcom, chrzczenia ¯ydów itd.4
W kolejnym licie z 7 listopada 1941 r. metropolita pisa³, ¿e: okupacja
bolszewicka, która trwa³a prawie 2 lata, spowodowa³a ca³kowit¹ ruinê biednego
narodu ukraiñskiego. Liczba wiernych, których wywieziono, uwiêziono czy zabito jest nie do zliczenia. Tylko w mojej Lwowskiej Archidiecezji ich liczba siêga
dwustu tysiêcy. W mojej diecezji by³o zabitych albo umar³o w wiêzieniu
12 ksiê¿y, a w przemyskiej oko³o 20. Na Syberiê wywieziono 33 ksiê¿y. Nawet
proci mieszkañcy wsi, których ominê³o wywiezienie czy uwiêzienie, mocno
ucierpieli poprzez przymusow¹ pracê, konfiskacjê maj¹tku, nadmierny podatek
2 Ìèòðîïîëèò Àíäðåé Øåïòèöüêèé: Æèòòÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü: Äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè 18991944,
Ò. ²², Öåðêâà ³ ñóñï³ëüíå ïèòàííÿ, Êí. 2, Ëèñòóâàííÿ, Ì³ñ³îíåð, Ëüâ³â 1999, s. 15.
3 Ëèñò ìèòðîïîëèòà À. Øåïòèöüêîãî äî ïàïè Ï³ÿ Õ²², 2931 ñåðïíÿ 1942, Actes et Documents du Saint Siege relatifs à la seconde Guerre Mondiale, Citta del Vaticano, 1967, Ò. 3, Le Saint Siege
et la situation religieuse en Pologne et dans les Pays Baltes, 19391945, s. 627.
4 Por. Ì. Ãðèí÷èøèí, Àðòèêóëè äëÿ ³íôîðìàòèâíîãî ïðîöåñó áåàòèô³êàö³¿ é êàíîí³çàö³¿
Ñëóãè Áîæîãî Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî, Àðõèºïèñêîïà Ëüâ³âñüêîãî Óêðà¿íö³â, Ìèòðîïîëèòà
Ãàëèöüêîãî, ºïèñêîïà Êàìÿíöÿ-Ïîä³ëüñüêîãî, Àðòèêóëè äî çïî÷àòêóâàííÿ ïðîöåñó, Íàêëàäîì
Ïîñòóëÿö³¿ Ì.À., Ðèì 1958, s. 45.
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czy czêste odwiedziny przez milicjê, która na ka¿dym kroku, gdzie tylko mog³a
znêca³a siê na bezbronnym narodzie. W niektórych przypadkach ca³e miejscowoci zosta³y przesiedlone. Za te przeladowania i ofiary Bóg wynagrodzi³
naszemu narodowi wzmocnieniem i odrodzeniem ¿ycia religijnego. Obecnie kocio³y i konfesjona³y s¹ przepe³nione wiernymi, a nawet wród m³odzie¿y zrodzi³a siê chêæ obrony i zachowania swojej wiary. I tak, w wyniku tego trudnego
prze¿ycia my wychodzimy oczyszczeni duchowo oraz umocnieni w wierze. Za
to wszytko niech bêdzie chwa³a Bogu5.
Ponadto, w materia³ach ród³owych odnotowano przypadki rozwi¹zañ
licznych klasztorów przynale¿¹cych do UGCC, maj¹tek których zosta³ skonfiskowany. Co wiêcej, masowo likwidowano szko³y oraz sierociñce, które by³y
prowadzone przy kocio³ach unickich, jak równie¿ instytucje i organizacje religijne, wraz z ich maj¹tkiem. Powszechnie brakowa³o sêdziów, adwokatów oraz
instytucji prawnych, które mog³yby broniæ praw obywatelskich. W urzêdach
panowa³o z jednej strony bezprawie, z drugiej za ca³kowite zamieszanie, co
doprowadzi³o do braku odpowiedzialnoci ze strony w³adz lokalnych. Ze wspomnieñ starszego pokolenia wy³ania siê opinia, ¿e bolszewicy na ka¿dym kroku
byli z³oliwi, przepe³nieni nienawici¹ do osób religijnych oraz ksiê¿y, szczególnie wobec mieszkañców zachodniej Ukrainy6.
Za jedn¹ z przeszkód na drodze sowietyzacji zachodnio-ukraiñskich ziem,
w³adze partyjne uzna³y istnienie UGCC, który by³ nosicielem ukraiñskiej idei
narodowej, mia³ znacz¹cy wp³yw na wiadomoæ mieszkañców zw³aszcza zachodniej Ukrainy, jak równie¿ odgrywa³ istotn¹ rolê nie tylko w ¿yciu religijnym,
ale tak¿e spo³ecznym i politycznym. Powodowa³o to, ¿e komunistyczne w³adze
w Moskwie i Kijowie poczyni³y kroki w kierunku likwidacji UGCC na ca³ym
obszarze ZSRR. Jak odnotowano w odtajnionych materia³ach z archiwów
SBU7, UGCC i jego duchowieñstwo sta³y siê obiektem przeladowañ. W 1940 r.
opracowano plan likwidacji UGCC, który zosta³ zatwierdzony w styczniu 1941 r.
przez Komisarza Ludowego ds. Wewnêtrznych £awrientija Beriê. Wówczas po
raz pierwszy pod kontrol¹ NKWD znalaz³ siê ks. Hawry³o Kostelnyk (ukr.
Ãàâðèëî Êîñòåëüíèê)  teolog, ideolog przy³¹czenia ukraiñskich grekokatolików do Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej oraz przewodnicz¹cy tzw. grupy ini5 Ëèñò ìèòðîïîëèòà Àíäð³ÿ ç 7 ëèñòîïàäà 1941 ð. äî Àïîñòîëüñüêî¿ ñòîëèö³, Ïèñüìà-ïîñëàííÿ ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî, ×ÑÂÂ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿, Éîðêòîí 1969,
×. 2, Á³áë³îòåêà ëîãîñó, Ò. 30, s. 165182; Actes et documentes, ²²², ², s. 491, ¹ 1.
6 Zgodnie z relacj¹ M.T., kobieta, lat 80, W.S., mê¿czyzna, lat 82 (Pa³ahycze, woj. IwanoFrankowskie, dn. 23.07.2014). Kwesti¹ trudn¹ jest podanie okrelonej liczby ofiar wród osób duchownych oraz wiernych. Ponadto, jak wspominaj¹ naoczni wiadkowie tamtych czasów, losy aresztowanych
czêsto by³y nieznane i uznawano ich za osoby zaginione.
7 S³u¿ba Bezpieczeñstwa Ukrainy  ukr. ÑÁÓ.
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cjatywnej8 . Zatwierdzony przez Beriê plan przewidywa³ przede wszystkim zerwanie relacji ukraiñskich grekokatolików z Watykanem. Oczywiste jest, ¿e plan
ten by³ zatwierdzony przez samego Stalina, ale dokumentów, które bezporednio wskazuj¹ na udzia³ przywódcy Kremla w sprawie niszczenia UGCC do tej
pory nie opublikowano9.
Pe³ni¹cy funkcjê przewodnicz¹cego Rady ds. Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej przy Radzie Komisarzy Ludowych ZSRR, pu³kownik bezpieczeñstwa
narodowego Grigorij Karpow otrzyma³ od Wiaczes³awa Mo³otowa10 polecenie
opracowania wytycznych skierowanych przeciwko katolicyzmowi, w szczególnoci w odniesieniu do UGCC, które wkrótce zosta³y przedstawione Stalinowi,
Mo³otowowi i Berii. By³ to tzw. plan zniszczenia katolicyzmu oraz eksterminacji
Unii Brzeskiej11. Uznanie przez UGCC zwierzchnictwa Biskupa Rzymu uniemo¿liwia³o bowiem jego podporz¹dkowanie w³adzom radzieckim. Z tego powodu polityka Zwi¹zku Radzieckiego oraz Cerkwi Prawos³awnej wzglêdem UGCC
by³a jednoznaczna i uznano, ¿e nie powinien on istnieæ.
Radziecki ideolog A. Arturów w pracy Watykan i jego polityka, która
zosta³a wydana w Moskwie 1947 r., podaje, ¿e Zwi¹zek Radziecki wszelkimi
si³ami musi zwalczaæ Watykan, je¿eli chce zdobyæ wiod¹ca pozycjê w wiecie
wspó³czesnym. Jego zdaniem koegzystencja, a tym bardziej porozumienie miêdzy Kocio³em Katolickim a komunizmem jest niemo¿liwe, gdy¿ wp³yw Kocio³a
8

Grupa inicjatywna na rzecz reunifikacji Kocio³a greckokatolickiego z Cerkwi¹ Prawos³awn¹,
na czele której sta³ ks. Hawry³o Kostelnyk. Grupa inicjatywna zosta³a upowa¿niona do za³atwienia
z rz¹dem wszystkich kwestii prawnych dotycz¹cych administrowania parafiami greckokatolickimi. Grupa
inicjatywna prowadzi³a równie¿ dzia³ania okrelane jako reedukacja polityczna grekokatolików. W sierpniu
1945 r. rozprowadzi³a piêæ tysiêcy egzemplarzy antypapieskiej broszury (autorstwa ks. H. Kostelnyka),
atakuj¹cej uniê brzesk¹ i wzywaj¹c¹ do przyjêcia prawos³awia. W czasie wielu prywatnych spotkañ
z ksiê¿mi H. Kostelnyk twierdzi³, ¿e mimo formalnego przejcia do rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej bêd¹
oni mogli zachowaæ dotychczasow¹ obrzêdowoæ i s³u¿yæ wiernym bez ¿adnych zmian. Sugerowa³, ¿e
tylko takie rozwi¹zanie jest dzia³aniem dla dobra wiernych. Równoczenie przedstawiciele grupy inicjatywnej systematycznie informowali w³adze o opornych kap³anach. Ci ostatni, o ile nie zdecydowali siê
na podpisanie dokumentu powiadczaj¹cego wolê konwersji na prawos³awie  byli automatycznie usuwani ze swoich parafii, a najczêciej aresztowani.
9 Por. Â. Áóðåãà, Ë³êâ³äàö³ÿ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè: ïîä³áíå òà â³äì³ííå, http://www.religion.in.ua/main/history/4446-likvidaciya-greko-katolickoyi-cerkvi-podibne-ta-vidminne.html (12.02.2015).
10 Od 21 marca 1941 r. do 6 wrzenia 1945 r. by³ cz³onkiem Biura Rady Komisarzy Ludowych
ZSRR, a od 16 sierpnia 1942 r. do 19 marca 1946 r. I zastêpc¹ przewodnicz¹cego Rady Komisarzy
Ludowych ZSRR.
11 Instrukcja nr 58, w której zawarto nastêpuj¹ce postulaty: 1) Metody oderwania parafii Kocio³a greckokatolickiego (unickiego) w ZSRR od Watykanu i w³¹czenie ich do Rosyjskiej Cerkwi
Prawos³awnej Patriarchatu Moskiewskiego; 2) Wykorzystanie wspólnot starokatolickich jako opozycji
wobec Watykanu oraz inne metody walki z katolicyzmem w zachodnich republikach ZSRR; 3) Metody
umocnienia wp³ywu Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej za granic¹; 4) Uwagi dotycz¹ce zorganizowania
w Moskwie Ogólnowiatowej Konferencji Kocio³ów Chrzecijañskich (niekatolickich) jako przeciwwagi
dla wiod¹cej roli Watykanu w wiecie. Por. J. Stocki, Lwowski sobór 810 marca 1946 r., przygotowania, przebieg i skutki. Rola systemu totalitarnego, Pamiêæ i Sprawiedliwoæ 1 (2009), s. 237.
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Katolickiego na skalê wiatow¹ nie jest spójny z komunistycznym internacjonalizmem12. Ponadto, autor zaznacza, ¿e papie¿, bêd¹c g³ow¹ najbardziej wp³ywowej instytucji kocielnej, za wszelk¹ cenê bêdzie podporz¹dkowaæ sobie
wszystkie Kocio³y chrzecijañskie, w tym i Rosyjsk¹ Cerkiew Prawos³awn¹.
Zwa¿aj¹c na to, ¿e do porozumienia miêdzy Moskw¹ a Watykanem mo¿e dojæ
na tle obrz¹dku, w³adze radzieckie nie mog³y zaakceptowaæ faktu istnienia
UGCC na terytorium ZSRR.
Z powy¿szego wynika, ¿e przeladowania i niszczenie UGCC by³y nie
tylko skutkiem bie¿¹cej polityki radzieckiej, ale i ideologii komunistycznej. Dopóki UGCC uznawa³ zwierzchnictwo papie¿a  nie mog³o dojæ do legalizacji
dzia³alnoci UGCC w ZSRR.
Myl ateistycznego ideologa A. Arturowa popierali hierarchowie rosyjskiej
Cerkwi Prawos³awnej. wiadczy o tym fragment listu arcybiskupa Makarego,
w którym pisze on: U nas dla Unii nie ma miejsca; co wiêcej, ani byæ nie mo¿e13.
W czasopimie Patriarchatu Moskiewskiego z roku 1948 r., ukaza³o siê
szereg artyku³ów, w których krytykowano politykê Watykanu i papie¿a Piusa XII.
Z tego powodu jezuicki historyk A.M. Amann zaznacza, ¿e rosyjska Cerkiew
Prawos³awna pod¹¿a wiernie za polityk¹ re¿imu bolszewickiego14. Cerkiew
Prawos³awna zosta³a wykorzystana jako narzêdzie w³adzy komunistycznej
i imperializmu rosyjskiego. Dlatego tak¿e j¹ nale¿y obci¹¿aæ odpowiedzialnoci¹
za likwidacjê UGCC w roku 194615.

Powrót bolszewików w roku 1944
Tu¿ po mierci metropolity A. Szeptyckiego (1 lipca 1944 r.) rozpoczê³a
siê nowa fala terroru bolszewickiego wzglêdem UGCC. By³a to jawna oraz
celowa destrukcja, która mia³a na celu ca³kowite wyeliminowanie UGCC z terytorium ZSRR. W³adze radzieckie wystosowa³y pismo do wszystkich biskupów
unickich zachodniej Ukrainy i nakaza³y zerwanie wszelkich wiêzi ze Stolic¹ Apostolsk¹ oraz przyjêcie zwierzchnictwa Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej Patriarchatu Moskiewskiego. Josyf Slipyj16, zostaj¹c nowym metropolit¹ Lwowskim,
12
13

Zob. A. Àðòóðîâ, Âàòèêàí è åãî ïîëèòèêà, Ìîñêâà 1947, s. 23.
Æóðíàë Ìîñêîâñüêî¿ Ïàòð³ÿðõ³¿ 10 (1949), s. 9. Arcybiskup Makary  zwierzchnik Cerkwi
Prawos³awnej na terytorium Galicji. 21 kwietnia 1946 r. za znacz¹cy wk³ad w sprawie likwidacji UGCC
otrzyma³ tytu³ arcybiskupa rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej. Por. Ñâ³òëî ïðàâîñëàâÿ, Âèäàííÿ Ëüâ³âñüêî¿
ºïàðõ³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè 2 (2011), s. 1112.
14 Zob. Ñòîð³ÿ äåëëà Ê³ºçà Ðóññà, Òîð³íî 1948, s. 542544.
15 Por. Ó. Ôëîð³ä³, Ìîñêà å ³ëü Âàò³êàíî, Ì³ëàíî 1976, s. 121123.
16 Ukr. Éîñèô Ñë³ïèé, greckokatolicki arcybiskup metropolita Lwowa, kardyna³ prezbiter od 1965 r.
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1 listopada 1944 r. próbowa³ odnaleæ niæ porozumienia miêdzy UGCC a w³adz¹ radzieck¹. Niemniej wszelkie podjête przez niego dzia³ania zakoñczy³y siê
niepowodzeniem, poniewa¿ w³adze radzieckie mia³y ju¿ gotowy plan dotycz¹cy
likwidacji UGCC.
Pocz¹tek akcji nawrócenia na prawos³awie, która polega³a na resocjalizacji duchowieñstwa, mia³ miejsce na tzw. soborach powiatowych, podczas których nadzór sprawowa³a milicja. W ich trakcie bolszewiccy agenci dyskredytowali uniê brzesk¹ oraz Stolicê Apostolsk¹. Owe zabiegi mia³y na celu zachwianie
ufnoci ksiê¿y do swoich hierarchów oraz Biskupa Rzymu. Równoczenie sowiecka prasa wszczê³a kampaniê masowego ataku przeciwko UGCC. W druku
zaczê³y ukazywaæ siê liczne artyku³y przeciwko unii brzeskiej, Watykanowi oraz
hierarchii kocielnej UGCC. Na przyk³ad bolszewicki publicysta W. Roso³owicz
w artykule Z krzy¿em i mieczem zaatakowa³ nie¿yj¹cego metropolitê, znies³awiaj¹c jego autorytet, a tak¿e wród wiernych wprowadza³ zamêt oraz próbowa³
poró¿niæ ich z hierarchami UGCC. W³adze radzieckie zdawa³y sobie sprawê, ¿e
takie dzia³ania w przysz³oci przynios¹ oczekiwane efekty oraz przyczyni¹ siê
do realizacji planu likwidacji UGCC.
Planowanym dzia³aniem Patriarchy Aleksego I by³o zniesienie metropolii
halickiej oraz przy³¹czenie jej do kijowskiej metropolii rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej. W tym celu do Lwowa zosta³ wys³any biskup Makary, który otrzyma³
godnoæ Biskupa Lwowskiego oraz Tarnopolskiego. Celem biskupa Makarego
by³o zapocz¹tkowanie procesu stopniowego w³¹czania UGCC do Patriarchatu
Moskiewskiego, dlatego przyby³ on do Lwowa jeszcze przed wiêtami Wielkanocnymi w 1945 r. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e biskup Makary uwa¿a³ biskupów katolickich za g³ówn¹ przeszkodê w procesie po³¹czenia dwóch narodów, st¹d nale¿a³o
ich jak najszybciej usun¹æ, aby nie sprawiali problemów. Noc¹ z 10 na 11 kwietnia
1945 r. bolszewicy znienacka zaatakowali, a nastêpnie aresztowali biskupów
UGCC. Tej nocy s³u¿by NKWD wywioz³y ze Lwowa metropolitê Józefa lepego
oraz jego pomocnika biskupa Nikitê Budkê17. Uwiêziono tak¿e apostolskiego
wizytatora na Wo³yniu  biskupa Miko³aja Czarneckiego18, który od czasów niemieckiej okupacji przebywa³ we Lwowie. Ze Stanis³awowa wywieziono biskupów
Grzegorza Homyszyna19 wraz z jego pomocnikiem Iwanem Latyszewskim20.
17

Íèêè́ òà Áó́äêà (ukr.)  od 1928 r. biskup pomocniczy archidiecezji greckokatolickiej we
Lwowie. Wed³ug oficjalnej wersji zmar³ na zawa³ serca w obozie koncentracyjnym w Karagandzie.
18 Ìèêîëàé ×àðíåöüêèé (ukr.)  biskup, b³ogos³awiony Kocio³a katolickiego, redemptorysta,
profesor filozofii i teologii dogmatycznej, biskup tytularny Lebedus.
19 Ãðèãîð³é Õîìèøèí (ukr.)  od 1904 r. greckokatolicki biskup stanis³awowski, b³ogos³awiony
Kocio³a katolickiego, mêczennik. Zmar³ w wiêzieniu ³ukianowskim w Kijowie w grudniu 1945 r.
20 ²âàí Ëàòèøåâñüêèé (ukr.)  greckokatolicki stanis³awowski biskup pomocniczy w latach
19291959.

Likwidacja Kościoła greckokatolickiego w latach 1939–1946 na Ukrainie

287

Studia Warmińskie 52 (2015)

W Berlinie aresztowano pra³ata Piotra Werguna21  apostolskiego wizytatora dla ukraiñskich katolików mieszkaj¹cych w Niemczech. Tego samego roku
w Polsce aresztowano i uwiêziono biskupów przemyskich: Jozafata Kocylowskiego22 i jego pomocnika Grzegorza Lakotê23, których wydano w rêce bolszewików.
Nastêpowa³y jedne po drugich masowe aresztowania duchowieñstwa
UGCC, likwidowano archiwa biskupów, zabierano i niszczono rzeczy u¿ytku
religijnego, kleryków za zmuszano do s³u¿by w Armii Czerwonej24. Sprawowaæ pos³ugê duszpastersk¹ mogli jedynie ksiê¿a, którzy by³y oficjalnie zarejestrowani w urzêdach lokalnych. Tak wiêc, przeladowania, areszty hierarchów
oraz ksiê¿y utrudni³y sprawowanie pos³ugi duszpasterskiej wród wiernych na
terenach zachodniej Ukrainy.
W maju 1945 r. biskup Makary zorganizowa³ tzw. grupê inicjatywn¹, której
celem by³o przy³¹czenie UGCC do rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej. Nowo powsta³a grupa zosta³a zaaprobowana przez w³adze radzieckie oraz og³oszono j¹
jedynym administracyjnym organem UGCC na zachodniej Ukrainie. Na czele
grypy stan¹³ ks. Hawry³o Kostelnik, który szybko rozpocz¹³ kampaniê przy³¹czenia unitów do prawos³awia. Pierwsze podjête dzia³ania opiera³y siê na przekonywaniu ksiê¿y UGCC, aby zerwali wiê ze Stolic¹ Apostolsk¹. G³ównymi
narzêdziami grupy inicjatywnej by³y zastraszanie aresztem oraz stosowanie
przymusu. Duchownych, których nie uda³o siê przekonaæ do przejcia na prawos³awie przekazywano organom NKWD. Agenci tajnej policji z grupy inicjatywnej wzywali ksiê¿y na tzw. nocne rozmowy, w trakcie których dawano im
do wyboru: przy³¹czenie siê do prawos³awia albo areszt i zes³anie na Syberiê.
W roku 1945 ponad 5000 ksiê¿y greckokatolickich zosta³o aresztowanych
i osadzonych w wiêzieniu. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e niektórzy ksiê¿a ukrywali siê
w domach wiernych b¹d w lasach. Ponadto, zamykano kocio³y w parafiach,
w których dosz³o do aresztowañ ukrywaj¹cych siê ksiê¿y greckokatolickich.
Niemniej 1 lipca 1945 r. w czasie tych przeladowañ oko³o 300 odwa¿nych
ksiê¿y wys³a³o do Moskwy list, w którym protestowali przeciwko przeladowaniu UGCC oraz negatywnie ocenili dzia³anie grupy inicjatywnej.
21

Ïåòðî ²âàíîâè÷ Âåðãóí (ukr.)  pra³at UGCC, b³ogos³awiony. Skazany na siedem lat ³agru,
konfiskatê mienia i utratê praw publicznych na 3 lata. Zmar³ na zes³aniu, na którym przebywa³ po
zakoñczeniu wyroku.
22 Éîñàôàò Êîöèëîâñüêèé (ukr.)  greckokatolicki biskup przemyski, mêczennik, b³ogos³awiony
Kocio³a katolickiego.
23 Ukr. Ãðèãîð³é Ëàêîòà  biskup pomocniczy greckokatolickiej diecezji przemyskiej, mêczennik,
b³ogos³awiony Kocio³a katolickiego.
24 Szerzej na ten temat: W. Paszczenko, Hreko-Kato³yky w Ukrajini wid 40-ch rokiw XX stolittia
do naszych dniw, Po³tawa 2002; W. Serhijczuk, Neskorena Cerkwa. Podwy¿nyctwo hreko-kato³ykiw
Ukrajiny w borotbi za wiru i der¿awu, Kyjiw 2001.
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W tym samym czasie prawos³awny biskup Makary przy pomocy agentów
NKWD oraz grupy inicjatywnej rozpocz¹³ we Lwowie przygotowywanie tzw.
soboru jednoci25. Jego celem mia³o byæ przyjêcie UGCC do rosyjskiej Cerkwi
Prawos³awnej.

Likwidacja UGCC w Galicji
810 marca 1946 r. we Lwowie odby³ siê tzw. pseudosobór lwowski, na
którym zniesiono postanowienia unii brzeskiej z 1596 r. oraz og³oszono przy³¹czenie UGCC do rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej26. Dokonuj¹c analizy materia³ów ród³owych w odniesieniu do pseudosoboru lwowskiego, trudno przyj¹æ, ¿e mia³ on charakter prawno-kanoniczny, z tego wzglêdu, ¿e:
1) nie bra³ w nim udzia³ ¿aden z ukraiñskich katolickich biskupów, bez
których nie mo¿e odbyæ siê sobór lokalny danego kocio³a;
2) by³ zwo³any przez przewodnicz¹cego grupy inicjatywnej ks. Kocielnickiego, który nie posiada³ pe³nomocnictwa w³adzy kocielnej UGCC;
3) delegaci nie byli kanonicznie wybrani.
Ponadto, materia³y w jêzyku ukraiñskim i rosyjskim potwierdzaj¹, ¿e od
strony rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej wy¿ej wspomniany pseudosobór nie
by³ wa¿ny. Wed³ug kanonów Kocio³ów Wschodnich, jeden Koció³ Wschodni
nie mo¿e ingerowaæ w sprawy innego Kocio³a, tym bardziej ¿e UGCC nie
przynale¿a³ do rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej, lecz stanowi czêæ Kocio³a
katolickiego z zachowaniem obrz¹dku wschodniego. Co wiêcej, pseudosobór
og³osi³ siê jako Sobór UGCC.
Ze strony w³adz radzieckich, które zainicjowa³y przeprowadzenie oraz
wcielenie postanowieñ pseudosoboru lwowskiego, równie¿ nale¿y go uznaæ
za niewa¿ny, poniewa¿ narusza³ paragraf 104 konstytucji sowieckiej Ukrainy,
w której zawarta jest nota dotycz¹ca oddzielenia Kocio³a od pañstwa. Mo¿na
zatem twierdziæ, ¿e by³ to celowy plan przy³¹czenia UGCC do Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej Patriarchatu Moskiewskiego. Ponadto pseudosobór lwowski by³ organizowany i finansowany przez w³adze pañstwowe.
25

Sobór zosta³ zorganizowany 810.03.1946 r. we Lwowie; uczestnikami byli ksiê¿a, którzy
wyrzekli siê jednoci z Rzymem oraz dwóch biskupów, o których mowa w artykule. Ogó³em sobór liczy³
204 ksiê¿y, 12 wieckich delegatów a ogólna jego liczba stanowi³a 3470 osób. Zob. J. Stocki, Lwowski
sobór 810 marca 1946: przygotowania, przebieg i skutki. Rola systemu totalitarnego, Pamiêæ i sprawiedliwoæ 1 (2009), s. 237268.
26 By³ zaprojektowany i prowadzony przez w³adze radzieckie. Co wiêcej, si³¹ wprowadzano jego
postanowienia w ¿ycie. Szerzej na ten temat: I. Andruchiw, Relihijne ¿yttia na Prykarpatti: 19441990
roky, Istoryko-prawowyj analiz, Iwano-Frankiwk 2004; B. Bociurkiw, Ukrajinka Hreko-Kato³yæka
Cerkwa i Radianka der¿awa (19391950), Lwiw 2005.
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Nale¿y zaznaczyæ, ¿e jeszcze przed rozpoczêciem pseudosoboru lwowskiego przeladowano niepokornych ksiê¿y, osoby konsekrowane oraz osoby wiêckie, które aktywnie anga¿owa³y siê w ¿ycie religijne wspólnot lokalnych. Ju¿ w kwietniu 1945 r. aresztowano wszystkich ukraiñskich katolickich
biskupów, którym przewodniczy³ metropolita Jozef lepy, jak równie¿ kilkuset
aktywnych ksiê¿y. Dramatem dla UGCC by³a przymusowa deportacja hierarchów oraz duchowieñstwa na Syberiê. Tym sposobem w³adza radziecka chcia³a
zastraszyæ wszystkich tych, którzy nie chcieli przejæ do rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej.
Planowe i podstêpne zwo³anie pseudosoboru lwowskiego w marcu 1946 r.
mia³o staæ siê zatem jedynie swego rodzaju przykryciem bezprawnej dzia³alnoci
w³adzy radzieckiej, której celem by³a likwidacja UGCC, ale przeprowadzona
w taki sposób, aby wszyscy s¹dzili, ¿e UGCC sam siebie zlikwidowa³. Analizuj¹c ponadto materia³y odnosz¹ce siê do tematyki likwidacji UGCC na Ukrainie,
nasuwa siê wniosek, ¿e wszelkie przeladowania by³y odgórnie sterowane przez
w³adze radzieckie, kieruj¹ce siê ideologi¹ komunistyczn¹. I wreszcie czasy rz¹dów radzieckich na Ukrainie charakteryzowa³y siê bezwzglêdnym przeladowaniem zw³aszcza Kocio³a katolickiego.
LIKWIDACJA KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO
W LATACH 1939–1946 NA UKRAINIE
(STRESZCZENIE)

Wiek XX wi¹¿e siê ze szczególnie trudnym okresem dla Kocio³a greckokatolickiego obrz¹dku
bizantyjsko-ukraiñskiego  przeladowaniami duchowieñstwa oraz wiernych. Wroga polityka Zwi¹zku
Radzieckiego spowodowa³a, ¿e zmuszony by³ on do dzia³ania w ukryciu, co przyczyni³o siê do rozwoju
ukraiñskiego patriotyzmu oraz samoidentyfikacji narodowej i religijnej znacznej liczby wiernych,
zw³aszcza zamieszkuj¹cych terytorium Ukrainy Zachodniej.

LIQUIDATION OF THE GREEK CATHOLIC CHURCH
FROM 1939–1946
(SUMMARY)

The twentieth century for the Greek Catholic Church of the Byzantine-Ukrainian rite is associated with a particularly difficult period: the persecution of the clergy and the faithful people. Through
the hostile policy of the Soviet Union the Church was forced to act in secret. That became the basis
for the Ukrainian patriotism, national and religion self-identification for a large number of faithful living
particularly in the territory of Western Ukraine.
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DIE AUFLÖSUNG DER GRIECHISCH-KATHOLISCHEN KIRCHE
IN DEN JAHREN 1939–1946
(ZUSAMMENFASSUNG)

Das zwanzigste Jahrhundert wird mit einer besonders schweren Periode für die griechischkatholische Kirche des byzantinisch-ukrainischen Ritus, d.h. mit der Verfolgung der Geistlichen und
Laien, verbunden. Die feindliche Politik der Sowjetunion hat bewirkt, dass die Kirche zur Untergrundaktivität gezwungen war, was zur Entwicklung des ukrainischen Vaterlandsliebe sowie der nationalen
und religiösen Selbstidentifikation einer ansehnlichen Anzahl von Gläubigen (besonders unter der in
der westlichen Ukraine wohnenden Bevölkerung) beigetragen hat.

