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SUMMARY
Mykola Yatsyuk
INSTITUTIONALIZATION OF POLITICAL COMPONENT INTERNAL
CHURCH CRISIS IN THE KHARKIV DIOCESE
OF THE UKRAINIAN EXARCHATE OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH
IN THE 30 YEARS OF XX CENTURY
The article deals with the process of institutionalization of the political component of
internal church crisis in Kharkiv diocese of the Ukrainian Exarchate of the Russian
Orthodox Church in the 30th years of the twentieth century. The author identified the
main areas of activity of the Orthodox Church, which has traditionally developed over
many centuries while its presence in the Ukrainian lands. The author examined which
of them the Church had lost as a result of antiBreligious policy of the Communist govB
ernment. This caused deep crisis in the Ukrainian Orthodox, according to the author.
Keywords: church, churches, diocese of Kharkiv, the Soviet authorities, state, represB
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ГРЕКОКАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
На основі опублікованого джерельного масиву та історіографії здійснено спробу
увиразнити позицію ГрекоBкатолицької церкви щодо трагічних подій Голодомору
(на прикладі організації дня жалоби й протесту 29 жовтня 1933 року).
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Позиція Української ГрекоBкатолицької церкви початку ХХІ ст. щодо
Голодомору 1932–1933 рр. була здефінійована ще в ті трагічні роки. Саме
тоді ГрекоBкатолицька церква (ГКЦ) однією з перших відгукнулася на
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трагедію українців Наддніпрянщини. Відтак не випадково на МитроB
поличому Синоді 29–30 жовтня 2008 року, єпископи УГКЦ постановили
«підтримати та всебічно сприяти належному проведенню відзначення 75Bти
річчя Голодомору в Україні, широко залучивши до цього можливості наших
парафій» 1 . 22 листопада 2008 р. Українська ГрекоBкатолицька церква,
разом із іншими Церквами та релігійними організаціями України, поминали
жертви трагічного лихоліття.
2012 р. минає вісімдесят років трагедії. Перебуваючи в НьюBЙорку
(листопад 2011 р.), предстоятель Української грекоBкатолицької церкви
Святослав (Шевчук) Глава УГКЦ наголосив, що український народ і увесь
цивілізований світ досі очікують на достеменне вивчення Голодомору й розB
вінчання міфів щодо геноциду українців у 1932–33 роках. «Навіть сьогодні
нам досить важко назвати точну кількість жертв цього злочину. НайосB
танніші дослідження кажуть, що за один рік померло щонайменше 4 мільйоB
ни людей», – наголосив глава УГКЦ 2 . Ці рани можна зцілити лише за
допомогою пам’яті. На його переконання, пам’ятати про ці події є важB
ливим не лише для зцілення ран минулого, але й щоб запобігти повторенню
подібних злочинів у майбутньому.
У пропонованій розвідці на основі опублікованого джерельного масиву
та історіографії здійснено спробу увиразнити позицію ГрекоBкатолицької
церкви щодо трагічних подій Голодомору (на прикладі організації дня
жалоби й протесту 29 жовтня 1933 р.).
Одна з найтрагічніших сторінок української історії, інспірована вищим
керівництвом СРСР – трагедія голоду 1932–1933 років в Українській СРР,
сьогодні має значну історіографію3 . Водночас становище й роль Церкви в
роки голодомору за винятком кількох публікацій4 ще не були предметом
окремого спеціального дослідження. Позиція ГрекоBкатолицької церкви
(ГКЦ) щодо трагедії голодомору 1932–1933 рр. опосередковано знайшла
висвітлення в роботах, присвячених розгляду суспільних настроїв
західноукраїнської громадськості на порятунок голодуючих в Україні5 , а
також у кількох спеціальних публікаціях 6 . Одна з причин відсутності
монографічних праць з історії Церкви в роки Голодомору полягає у бракові
джерел, зумовленому як об’єктивними, так і суб’єктивними чинниками,
інша причина – формування своєрідного наукового стереотипу виокремB
лення певних аспектів дослідження (передусім – акцентуація уваги на
страхітливих наслідках трагедії).
На початку 1930Bх років Православна Церква видавалася як малоB
помітний суб’єкт суспільного життя радянської України. У десятках
населених пунктів припинили діяти релігійні організації та молитовні
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будинки. 1932 р. з’явилися цілі райони, де не було «жодної релігійної
організації, жодного служителя культу – Іванівський, Мангуський (ПершоB
травневий)»7 . Станом на квітень 1932 року в Українській СРР залишилося
лише 9000 молитовних будинків, 10500 релігійних громад, 9200 служителів
культу всіх напрямків8 .
У донесенні віцеBконсула Королівства Італії в Радянському Союзі Леоне
Сіркана від 8 квітня 1933 р. зауважувалося: «…Всю силу має одна сторона:
з другого боку їй протистоїть лише аморфна маса з виразними ознаками
безсилля; селяни голодні, позбавлені всього, у них нема ніяких організацій,
навіть церква, яку теж переслідують, не бере на себе завдання підживлюB
вати у них дух опору…»9 . Трагізм голодних років й усього, що відбувалося,
посилювався ще й тим, що Україна прийшла до своєї Голгофи зі зруйноB
ваними церквами, з розтоптаною вірою предків, без їх моральних заповітів.
За роки голодомору 1932–1933рр. Україна перетворилася на «суцільB
ний морг просто неба»10 . Із припиненням діяльності церкви закінчувала
існування й релігійна громада, парафія, яка традиційно була основою
конфесійної структури в православ’ї.
Українська нація переживала неймовірний стрес, катастрофу, що
обрушилася на тіла та душі людей, небачений у світі геноцид. Однак, як
зауважив Р.Конквест, «страждання, що їх зазнали селяни та весь українB
ський народ, були не лише фізичними»11 . У роки колективізації та розкуркуB
лення нищилися соціальні основи нації, руйнувалися її духовні підвалини –
релігія, мова, культура, носіями якої були переважно селяни. Політичні
мотиви терору голодом варто шукати не лише в каральноBрепресивних
акціях державноBсилових структур проти селян, а й у заходах центрального
партійного керівництва проти релігії та Церкви, спрямованих на побудову
безрелігійного суспільства і формування «нової» радянської людини.
Антицерковна політика більшовицького режиму викликала обурення
громадськості Галичини та Волині. «На наше населення до Збруча, –
зазначала газета «Новий Час», – яке живо всім тим, що діється по другому
боці, велике, просто потрясаюче враження робить факт, що в зазбруB
чанських селах і містах церкви позамикані, а священики переслідувані або
вивезені на знати куди. Це обурює кожного нашого селянина до живого,
якому не міститься просто в голові, як це можна силою відбирати людям
віру, та ще й переслідувати їх за прив’язання до своєї церкви»12 .
Більшовицька політика масових репресій, колективізації та голодомору
1932B1933 рр. на Наддніпрянщині болем відгукнулася в серцях мільйонів
єдинокровних братів за Збручем. Вістки про голод на Наддніпрянщині
надходили на Західну Україну впродовж 1932 р., проте на початку 1933 р.
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в західноукраїнській пресі все більше з’являлося повідомлень «про
масовий мор людей на Радянській Україні». Газети друкували листи
наддніпрянців до родичів у Західній Україні, свідчення очевидців
голодомору — іноземних журналістів, дипломатів, утікачів, яким вдалось
перейти кордон13 . В одному з листів читаємо: «Дорогі сестро і браття! Я
хочу довідатися про ваше здоров’я, як ви там живете, бо я тут дужеBдуже
кепсько жию. Не знаю, як буде дальше. Навіть за гроші нема де що купити.
Дорогі сестро і браття, незабувайте за мене, я вам колись, може, віддячу –
порятуйте мене якнайскоріше, пришліть мені щоBнебудь. Не хочу від вас
нічого такого дорогого, але насушіть житніх або ячмінних сухарів хліба і
пришліть мені пакунок, а може, як маєте звідки і не дуже у вас дорого, риж,
то вкиньте в пакунок який фунт дитині на кашу. Шкода мені її, що воно бідне
голодує. Ще раз прошу вас, не забудьте за мене, порятуйте мене
якнайскоріше»14 .
У листі селянина з Полтавщини до галицької сільської родини в
Тернопільщині, що надійшов з радянської України перед Великоднем
(орфографію листа подано за документом – А. К.), сповіщалося про
«крайню нужду і голодівку», про вилучення в сім’ї харчу, який «бригада все
забрала в Пилипівку», бо не вистачало до плану хлібозаготівель, з
ретельністю господаря наводилися ціни на основні продукти та товари
(кукурудза 16 кгр (1 пуд) 120 руб, пшениця 16 кгр 150 руб., картопля
16 кгр 50 руб., буряк 16 кгр 20 руб., корова 1500 руб., вівця 500 руб, курка
15B20 руб, 1 літр молока 3 руб., 10 яєць 8 руб., хліб житний разовий
15 руб., кварта круп 5 руб., кожух білий овечий 300 руб., чоботи 400B600 руб,
цукерки 1 ф. 5 руб.) і резюмувалося: «…словом всьо добре лиш не можна
жити бо не в силах докупитися».
У коментарях редакції зазначалося: «Цікаво, що всупереч усім
антирелігійним кампаніям більшовиків – цитований лист зраджує побожні
настрої селянина»15 . Доведений до відчаю селянин пише: «На Бога вся
надія, як не схоче нас загубити і видержим до врожаю. Та не знаю, як буде
з нами, бо нема сили, зовсім охляв, а є такі сусіди, що як сяде, то встати не
годен. Давби Бог дочекати як паски, та не знаю чи буде з чого опекти її,
хотьба Бог дав якої лемішки з бурака та макуха та коколю, бо муки нема
средства купити. Кукіль з горошком 16 кгр. 50 руб.і трудно найти. Певно
чудно вам за нашу жизнь і нашу дешевизну. Дай Боже щоб ви сего не знали
і не бачили а ми вже переживаємо це всьо певно за наші гріхи, за проступки
перед Богом бо много забули за Бога і хулять его съв. Імя. Господи прости
нам і виведи нас з цего тяжкого горя, дай хоть силу і крепость видержати
щоб не померти…»16 .
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«Для селянства, – стверджує В.Янів, – є притаманним консерватизм,
який – незаперечно – спричинився до історично зумовленої і традицією
переданої релігійності української спільноти». Автор наголошує: «...СелянB
ською нацією ми були не тілки у результаті історичного процесу і не тільки
соціологічно: нею були ми насамперед зі самої природи, – «з вдачі, – селянB
ською нацією були ми психологічно». Як висновок, В.Янів констатує: «…Для
психіки селянина, зв’язаного з природою та землею, саме релігійність
дуже своєрідна та властива» 17 . Отже, набожність українців виокремB
лювалася як одна з найістотніших рис національного світогляду. Відтак,
попри активний антирелігійний наступ 1920B1930Bх років і нищення ЦеркB
ви, викорінити цю набожність більшовицькій владі було доволі непросто.
У той час, коли в радянській Україні навіть натяк на страшну трагедію
був неможливим, на західноукраїнських землях звістка про страшне лихо
каталізувала громадськість до дії.
Першим про голод в Україні повідомляв Митрополита Української
ГрекоBКатолицької Церкви (УГКЦ) Андрея Шептицького голова ЗакордонB
ного бюро у Празі Української радикальноBдемократичної партії професор
Кость Мацієвич у зверненні 14 грудня 1932 року: «...На Україну знову
насувається голод, іде в небувалому, в нечуваному досі розмірі та
гостроті...У такий момент ми звертаємося до Вас, Високопреосвящений
Владико, з проханням піднести Свій високий Архипастирський голос на
захист Українського народу...Вас, Високопреосвящений Владико, всі
послухають: і високі достойники Церкви, і світова преса, й міжнародні
благочинні установи, які зможуть завчасно вирядити на Україну безсторонB
ні анкетні комісії, досвідчитися на власні очі, що там діється, і може
своєчасними заходами врятувати життя не одній тисячі людей...»18 .
Саме відтоді увага західноукраїнських грекоBкатоликів була прикута до
подій Голодомору на Великій Україні, про що свідчать численні публікації
на сторінках друкованих видань. Уже в лютому 1933 р. часопис Української
католицької народної партії – «Нова зоря» одним із перших заговорив про
голод у статті «Голод і гонення на Україні» 19 . Із липня 1933 року такі
публікації містилися також у друкованих органах Українського католицьB
кого союзу – «Мета» і «Христос – наша сила». Майже кожне число газети
містило інформацію про події, пов’язані з голодом і репресіями в Україні20 .
21 липня 1933 р. до Митрополита Андрея Шептицького звернулися
представники Ради Союзу українських емігрантських організацій у
Парижі в особі генерального секретаря Ради Гроссенка з проханням
попросити допомоги голодуючим українцям перед Святішим Отцем:
«…Ми певні, що голос Вашої Ексцеленції буде почутий в Римі й що
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благословення Святого Отця двигне добродійність цілого християнства
на таке добре діло допомоги масам голодного, хворого й доведеного
до відчаю Українського Населення в СССР…»21 . До того ж, Св.Отець був
поінформований про трагедію наддніпрянських українців (улітку
1933 року з СРСР до Риму повернувся спеціальний папський посланB
ник). У звіті він зазначав, що «найближчої зими може вимерти з голоду
12 міліонів людей». Відтак Св. Отець мав намір вислати «харчову виB
праву» до СРСР, «та не знати, чи совітська влада згодиться на сю папB
ську експедицію»22 .
Український грекоBкатолицький єпископат Галицької церковної
провінції 24 липня 1933 року, б’ючи на сполох («Україна в предсмертних
судорогах! Населення вимирає голодовою смертю»), звернувся з
пастирським листом «В справах подій на Великій Україні до всіх людей
доброї волі» з закликом «прилучитися до цього голосу протесту та болю і
розповсюдити його в якнайдальші країни світу»23 . У зверненні констаB
тувалося: «Безсилі надати якуBнебудь матеріальну допомогу конаючим
братам, взиваємо наших вірних, щоби молитвами, постами, всенародньою
жалобою, жертвами, всіма можливими добрими ділами христіянського
життя випрошували з неба помічі, коли на землі нема ніякої надії на людську
поміч. А перед цілим світом знову протестуємо проти переслідувань малих,
убогих, слабих і невинних, а гнобителів обвинувачуємо перед Судом
Всевишнього»24 . Звернення підписали – митрополит Андрей Шептицький,
єпископ Станіславський Григорій Хомишин, єпископ Перемиський
Йосафат Коциловський, єпископ Никита Будка та ін.
Наступного дня (25 липня 1933 р.) з ініціативи Української ПарлаB
ментської Репрезентації (УПР) (Голова УПР – Дмитро Левицький) у Львові
в залі засідань Українського НаціональноBДемократичного Об’єднання
(УНДО) відбулася нарада представників центральних установ «у справі
теперішніх відносин на Великій Україні та в справі допомогової й рятункової
акції для погибаючих наших наддністрянських братів»25 . У роботі наради
взяло участь 48 представників від 44 львівських установ та представники
українських емігрантських товариств. Редактор газети «Діло» Василь
Мудрий ознайомив учасників з’їзду з планом дій «допомогової акції для
погибаючих наддніпрянських братів». Присутні одностайно вирішили:
«1) Почати негайно працю в обороні загроженого існування широких мас
українського населення на Великій Україні 2) Уконституюватись у
Громадський Комітет Рятунку України! (ГКРУ). 3) Обрати Діловий Комітет
для негайного започаткування праці». Головою Громадського Комітету було
обрано лідера партії УНДО, керівника УПР Дмитра Левицького. БезпоB
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середнє керівництво ГКРУ здійснював Діловий Комітет (ДК) в складі
Василя Мудрого (голова), Зенона Пеленського (секретар), Мілени
Рудницької (заст. голови), Володимира Кузьмовича, о. Михайла БлозоB
вського та Володимира Целевича (члени ДК)26 .
Створений Український Громадський комітет рятунку України сповістив
про оголошення 29 жовтня 1933 року «днем національної жалоби і протесту
з приводу голоду та інших жахливих подій на українських землях у
Совітському Союзі». Сповіщалося, що в цей день «в усіх церквах на
українських землях у Польщі відбудуться за дозволом і згодою церковної
влади Богослуження в наміренні українського народу, що проживає під
комуністичною диктатурою, а крім того панахиди за померших наслідком
політичного більшовицького гнету і голоду. В часі Богослужень будуть
виголошені відповідні проповіді про лихоліття українців в Совітськім
Союзі»27 . Передбачалося День національної жалоби 29 жовтня 1933 року
«провести в пості», а по церквах, на зборах, на сходах і на вічах зібрати
добровільні пожертви на організацію акції допомоги голодуючим у
радянській Україні.
Український Громадський комітет рятунку України у Львові закликав
до проведення зборів, скликання сходів та організації віч із метою
«всестороннього обговорення комуністичної політики винищування
українського народу» та ухвалення резолюцій «з протестом проти
більшовицького насильства та руйнування українського народу»28 . На
місцях проведення акції покладалося на повітові Комітети рятунку
України, а де їх не було – на інші українські громадські організації. До
проведення цих заходів рекомендувалося ознайомитися з брошурою
В. Мудрого «Лихоліття України» (про більшовицьку руїнницьку політику
супроти українського народу).
У наступному «Пастирському листі у справі допомоги Великій Україні»
від 17 жовтня 1933 року виокремлюється кілька складових: порозуміння й
узгодженість дій із Комітетом порятунку України щодо проведення 29 жовтB
ня дня національної жалоби й протесту; заклик до єднання задля співчуття
до жертв трагедії в радянській Україні й осуду дій більшовицького режиму;
реакція світової громадськості на трагедію голодомору та на заклик УГКЦ
проведення акцій протесту та жалоби; особлива роль молоді в організації
акції. Лист підписали Митрополит Галицький, Архієпископ Львівський,
Єпископ Кам’янцяBПодільського Андрей Шептицький, єпископ СтаніB
славський Григорій Хомишин, Єпископ Перемиський, Самбірський і
Сяницький Йосафат Коциловський, Єпископ тит. Данійський, Помічник
Перемиський Григорій Лакота, Єпископ тит. Ададейський, Помічник
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Станіславський Іван Лятишевський, Єпископ тит. Кадоенський, Помічник
Львівський Іван Бучко.
Послання було адресоване до вірних Галицької церковної провінції з
метою «всіх з’єднати у любові для наших терплячих братів»: «Йде про раB
тування нашого народу, мусимо бути залучені любов’ю до того народу
Христовою любов’ю в одно»29 . Зокрема, у «Посланні» зазначалося: «Ціле
українське громадянство нашого краю послухало Нашого зазиву і Комітет
Ратунку України установив по порозумінню з Нами на 29 жовтня – день
національної жалоби і протесту, звертаючися до духовенства з проханням
торжественних Богослужень і відповідних проповідей на цей день»30 . У
листі зазначалося, «щоби в неділю 29 жовтня – в день, коли обходимо празB
ник Христового Царства – відбулися по всіх церквах торжественні богоB
служення, при яких буде відчитане се Наше письмо з відповідними
поясненнями, притім додаємо ще усильну раду покутних діл, посту, сповіди
й милостині»31 .
На підтримку акції відгукнулася православна паства Автокефальної
церкви в Польщі32 .
Отже, 29 жовтня було проголошено Днем національної жалоби і проB
тесту з приводу голоду в Україні: по всіх уніатських та православних церквах
було проведено урочисті богослужіння; всі громадські організації в цей
день проводили збори, засідання, віча та демонстрації на знак жалоби і
протесту. 1 листопада 1933 року газета «Діло» інформувала про День
жалоби і протесту повідомленнями з різних міст: «Відправи богослужень в
усіх львівських церквах», «Відправи у православному соборі в Луцьку»,
«Святочні засідання по наших центральних установах у Львові», «Святочне
засідання УНДО», «Народня організація українців м. Львова в день 29Bго
жовтня», «Святочні сходини львівського «Лугу», «День жалоби і протесту у
Чорткові», «Театр ім. Тобилевича в день 29Bго жовтня»33
«Заклик митрополита Андрія Шептицького прийти на допомогу гоB
лодуючим був почутий Католицькою Церквою в багатьох країнах світу», –
підкреслює дослідник М. Кугутяк 34 . Так, у зв’язку з подіями на НадB
дніпрянщині Ватикан із моральних міркувань виступив проти прийняття
СРСР до Ліги Націй.
Віденський кардинал Теодор Інніцер у австрійській та німецькій пресі
«звернувся до культурного світу, передовсім до міжнародного Червоного
Хреста , щоб зорганізував допомогову акцію для голодних України , а в
Відні сам став на чолі цієї акції та заповів утворення тут комітету допомоги
з представників ріжних конфесій»35 . 12 липня він створив міжнародний і
міжконфесійний комітет допомоги голодуючим в Україні. У середині грудня
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1933 р. під його керівництвом у Відні відбулась міжнародна конференція
всіх допомогових комітетів. У відозві конференції «До сумління людей
цілого світу» вказувалось: «Гряде нова поворотна хвиля голоду в СРСР.
Знову мільйонам людей грозить голод. Треба витворити атмосферу
загальної помочі» 36 . Подібну роботу проводило духовенство в Англії,
Німеччині, Бельгії та інших країнах. З ініціативи грекоBкатолицького
єпископа Костянтина Богачевського 24 грудня 1933 р. проголошено
«американським днем милосердя та допомоги для голодуючих на Великій
Україні»37 .
Таким чином, у той час, коли в наддніпрянській Україні небайдужа до
сліз та страждань люду, але знесилена Церква не могла протистояти
наступу більшовицького режиму, з ініціативи ГрекоBкатолицької церкви та
Громадського Комітету Рятунку України було зініційовано рух протесту
проти більшовицьких злочинів й жалобу за жертвами Голодомору 1932B
1933 рр. З цією метою організовано акції допомоги голодуючим України,
проголошено День національної жалоби й протесту, закликано світову
громадськість відреагувати на злочини більшовицького режиму.
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SUMMARY
ALLA KYRYDON
1933. THE VOICE OF PROTEST AND PAIN
OF THE GREEKCATHOLIC CHURCH
This article based on the published sources and historiography. We try to show the
position of the Greek Catholic Church of the tragic events of Holodomor (the case of
the day of mourning and protest October 29, 1933)
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