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KoÊció∏ rzymskokatolicki
na Ukrainie Zachodniej

na przyk∏adzie Tarnopolszczyzny
w latach 1946–1989

Na RuÊ Kijowskà, która po swej chrystianizacji w 988 r. znalaz∏a si´ w kr´gu
tradycji wschodniej (bizantyƒskiej), od poczàtku przenika∏y wp∏ywy chrzeÊcijaƒ-
stwa zachodniego (∏aciƒskiego). Warto przypomnieç znane epizody kontaktów,
jakie z KoÊcio∏em Zachodu utrzymywali w∏adcy ruscy X–XI stulecia: ksi´˝na
Olga, ksià˝´ta Jaropo∏k, W∏odzimierz Wielki, Jaros∏aw Màdry, Izjas∏aw, a tak-
˝e twórca paƒstwa halicko-wo∏yƒskiego Roman MÊcis∏awowicz (1199–1205),
Daniel Halicki (1245–1264) i Boles∏aw II Jerzy Trojdenowicz (1323–1340). Na-
le˝y przywo∏aç równie˝ kijowskich metropolitów prawos∏awnych, którzy brali
udzia∏ w soborach powszechnych KoÊcio∏a katolickiego: Piotra Akerowicza
(Lyon, 1245), Grzegorza Camblaka (Konstancja, 1414–1418), Izydora (sobory
w Ferrarze i Florencji, 1437–1439). Ostatecznie w 1596 r. na synodzie w Brze-
Êciu prawos∏awni wierni i hierarchowie z Ukrainy i Bia∏orusi (poza w∏adykami
lwowskim oraz przemyskim) uznali prymat papie˝a i przyj´li dogmaty katolic-
kie, zachowujàc wschodni obrzàdek. W ten sposób powsta∏ KoÊció∏ grecko-
katolicki.

Poczàtki struktur KoÊcio∏a ∏aciƒskiego na ziemiach ukraiƒskich mo˝na dato-
waç na 1232 r., kiedy to papie˝ Grzegorz IX wyÊwi´ci∏ biskupa dla Rusi – Ge-
rarda z Opatowa. W 1321 r. Jan XXII mianowa∏ biskupem kijowskim domini-
kanina Henryka. Od drugiej po∏owy XIII wieku na Ukrainie aktywnà dzia∏alnoÊç
misyjnà prowadzi∏y zakony dominikanów i franciszkanów. W po∏owie XIV wie-
ku – po upadku Ksi´stwa Halicko-Wo∏yƒskiego, którego ziemie znalaz∏y si´ pod
kontrolà paƒstw sàsiednich: Polski, Litwy i W´gier – powsta∏y tutaj ∏aciƒskie die-
cezje w PrzemyÊlu (1358), Che∏mie (1359), W∏odzimierzu Wo∏yƒskim (1358)
oraz Haliczu (1357). Halicz zosta∏ równie˝ stolicà metropolii, zatwierdzonej bul-
là Grzegorza XI Debitum pastoralis offici z 13 lutego 1375 r. Póêniej w sk∏ad tej
metropolii wesz∏y jeszcze diecezje kamieniecka (w latach 1379–1384) oraz ki-
jowska (1400). Ukraina stawa∏a si´ stopniowo wielowyznaniowa. Proces ten nie
ominà∏ równie˝ Tarnopolszczyzny, na której przyk∏adzie zarysowaç mo˝na obraz
sytuacji religijnej na zachodnich ziemiach Ukrainy.

W 1934 r. ludnoÊç województwa tarnopolskiego liczy∏a 1 324 490 osób.
WÊród nich by∏o 478 985 (36,2 proc.) katolików obrzàdku ∏aciƒskiego, 799 170
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(60,3 proc.) grekokatolików oraz 38 745 (2,9 proc.) wyznawców judaizmu1.
Reszt´ (0,6 proc.) stanowili prawos∏awni (wed∏ug danych z 1927 r. – 327 osób),
luteranie (2825 osób), zielonoÊwiàtkowcy, baptyÊci, Âwiadkowie Jehowy, ad-
wentyÊci, katolicy obrzàdku ormiaƒskiego. Tym samym w mi´dzywojennej Pol-
sce w województwie tarnopolskim przewa˝a∏o wyznanie katolickie (96,5 proc.
ludnoÊci). Istotne znaczenie mia∏ podzia∏ na dwa obrzàdki: ∏aciƒski i grecki. Na
wsi, gdzie Ukraiƒcy stanowili wi´kszoÊç, przewa˝ali grekokatolicy, w miastach
zaÊ, zamieszkanych g∏ównie przez Polaków, dominowali katolicy obrzàdku ∏a-
ciƒskiego.

Fakt, ˝e obie grupy podlega∏y wspólnemu centrum religijnemu – Watykano-
wi, sprawia∏, i˝ w okresie mi´dzywojennym w Galicji Wschodniej nie zarysowa∏
si´ konflikt wyznaniowy. U êróde∏ wrogoÊci leg∏y przyczyny polityczne.

Wed∏ug danych obwodowego pe∏nomocnika Rady do spraw Kultów Religij-
nych 1 czerwca 1945 r. w obwodzie tarnopolskim2 funkcjonowa∏o – nie liczàc
Êwiàtyƒ Rosyjskiej Cerkwi Prawos∏awnej – 709 koÊcio∏ów, co oznacza∏o istnienie
tylu˝ gmin religijnych. Grekokatolicy posiadali 539 Êwiàtyƒ, rzymscy katolicy
– 131, zielonoÊwiàtkowcy i baptyÊci – 393. Duchowieƒstwo greckokatolickie li-
czy∏o 325 ksi´˝y, z czego do 1 grudnia 1945 r. pozosta∏o 2704, bo 55 kap∏anów
odmówi∏o „powrotu” na ∏ono KoÊcio∏a prawos∏awnego i wyjecha∏o z obwodu.
„Grupa inicjatywna” jeszcze na prze∏omie 1945 i 1946 r. nak∏oni∏a do „unii”
z rosyjskim prawos∏awiem 188 ksi´˝y greckokatolickich, a reszta duchownych
(82) zesz∏a do podziemia. W ciàgu nast´pnych miesi´cy wi´kszoÊç z nich zosta∏a
uj´ta przez organa bezpieczeƒstwa, znalaz∏a si´ w obozach lub na zes∏aniu na Sy-
berii, Dalekim Wschodzie i w Kazachstanie. Ostatecznie rok 1947 ustali∏ liczb´
wyznaƒ i z grubsza ustabilizowa∏ t´ statystyk´.

Do 1 grudnia 1945 r. pe∏nomocnik zarejestrowa∏ 47 legalnych gmin prote-
stanckich. Wi´kszoÊç z nich znajdowa∏a si´ w wo∏yƒskiej cz´Êci obwodu tarno-
polskiego, w rejonach szumskim, dederkalskim, poczajowskim, krzemienieckim
i ∏anowieckim. Nale˝a∏o do nich 2657 wiernych z 47 prezbiterami5. By∏y to gmi-
ny baptystów oraz tych zielonoÊwiàtkowców, którzy po∏àczyli si´ z baptystami
pod szyldem utworzonej przez w∏adze w 1944 r. Wszechzwiàzkowej Rady Ewan-
gelicznych ChrzeÊcijan Baptystów. Pozostawa∏o jeszcze oko∏o dwudziestu gmin
zielonoÊwiàtkowych, które nie zdecydowa∏y si´ na zjednoczenie z baptystami
i dzia∏a∏y zarówno legalnie, jak i nielegalnie – w katakumbach.

W zwiàzku z tzw. repatriacjà Polaków do 1 grudnia 1945 r. ze 131 wspólnot
parafialnych i 111 ksi´˝y, zarejestrowanych 1 lipca tego˝ roku, pozosta∏y ju˝ tyl-
ko 83 wspólnoty z 44 ksi´˝mi6. Ta wymuszona tendencja zmniejszania si´ liczby
wspólnot rzymskokatolickich utrzyma∏a si´ równie˝ w 1946 r.

1 DATO, f. [fond – zespó∏] 231, op. [opys – inwentarz] 4, spr. [sprawa – teczka] 1129, ark. [arkusz
– karta] 11.
2 Obecny obwód tarnopolski to jednostka terytorialna mniejsza ni˝ województwo tarnopolskie
w II RP, w jego sk∏ad wesz∏o równie˝ kilka rejonów nale˝àcych przed drugà wojnà Êwiatowà do wo-
jewództwa wo∏yƒskiego.
3 DATO, f. P 1, op. 1, spr. 283, ark. 79.
4 Ibidem, ark. 81.
5 Ibidem, ark. 82.
6 Ibidem, ark. 81.
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W tym samym czasie w wo∏yƒskich rejonach obwodu tarnopolskiego dzia∏a-
∏y 152 cerkwie prawos∏awne, obs∏ugiwane przez 150 kap∏anów Patriarchatu
Moskiewskiego7. ˚adnej wspólnoty greckokatolickiej we wspomnianych rejo-
nach w 1946 r. nie by∏o – i byç nie mog∏o, jako ˝e Cerkiew unicka zosta∏a zli-
kwidowana na nale˝àcym do Rosji Wo∏yniu jeszcze w 1839 r.

Bioràc pod uwag´ dzia∏ania tzw. soboru lwowskiego, który w 1946 r. zdele-
galizowa∏ obrzàdek greckokatolicki, oraz wysiedlenia ludnoÊci polskiej, nale˝y
zauwa˝yç, ˝e pod koniec 1946 r. na Tarnopolszczyênie zarysowa∏a si´ bardzo cie-
kawa sytuacja religijna. LudnoÊç ukraiƒska podzielona by∏a pod wzgl´dem wy-
znaniowym na wiernych zakazanego KoÊcio∏a greckokatolickiego i oficjalnie
dzia∏ajàcej Rosyjskiej Cerkwi Prawos∏awnej. Znamienne jest, ˝e pomi´dzy tymi
wyznaniami istnia∏y g∏´bokie ró˝nice nie tylko w kwestiach dogmatyczno-religij-
nych, ale równie˝ w sferze mentalnoÊci, b´dàce efektem d∏ugiego rozwoju histo-
rycznego – poczàwszy od lat czterdziestych XIX, a skoƒczywszy na latach czter-
dziestych wieku XX.

Brutalne poczynania w∏adz komunistycznych sprawi∏y, ˝e sytuacja wyznanio-
wa na Tarnopolszczyênie straci∏a swój naturalny charakter. Sprowokowana
sztucznie, przymusem, bez osadzenia w narodowo-religijnej tradycji regionu, nie
mog∏a mieç ona trwa∏ego charakteru. Trwa∏ymi mia∏y si´ okazaç jedynie te wy-
znania, które by∏y silnie zakorzenione. Choç konsekwentnie gn´bione i przeÊla-
dowane przez ateistyczne w∏adze, przetrwa∏y dzi´ki sile ducha, g∏´bokiej wierze,
zachowaniu narodowej tradycji – i wspó∏czeÊnie rozkwitajà. Nale˝y do nich rów-
nie˝ KoÊció∏ rzymskokatolicki, którego losom poÊwi´cone jest niniejsze studium.

„Wyspy” rzymskokatolickie na Tarnopolszczyênie
w okresie stalinowskim

Wed∏ug danych pe∏nomocnika Rady do spraw Kultów Religijnych w obwo-
dzie tarnopolskim dzia∏a∏o w 1945 r. 229 koÊcio∏ów, obs∏ugiwanych przez
111 ksi´˝y. Do koƒca tego roku wyjecha∏o do Polski pi´çdziesi´ciu z nich8.
1 grudnia 1945 r. funkcjonowa∏o tu 131 koÊcio∏ów z 61 duszpasterzami9. Nie za-
koƒczy∏ si´ proces repatriacji ludnoÊci polskiej. Do 20 czerwca 1946 r. z obwo-
du tarnopolskiego wyjecha∏y do Polski 107 263 osoby, w tym 48 ksi´˝y, 151 za-
konnic oraz oÊmiu zakonników10.

1 paêdziernika 1947 r. w obwodzie tarnopolskim by∏o zarejestrowanych dzie-
si´ç gmin rzymskokatolickich. Znajdowa∏y si´ one w Tarnopolu – 360 wiernych,
Krzemieƒcu – 350 wiernych, Szumsku – 260 wiernych, Podwo∏oczyskach
– 137 wiernych, Borszczowie – 202 wiernych, Zbara˝u – 425 wiernych, a tak˝e
we wsiach: ¸osiacz (rejon Ska∏a Podolska), Rydoduby i Chomiakówka (rejon bia-
∏obo˝nicki), Korolówka (rejon borszczowski). Daje to w sumie 2549 wiernych
obrzàdku rzymskokatolickiego, których obs∏ugiwa∏o siedmiu ksi´˝y: Bronis∏aw

7 DATO, f. R 3240, op. 1, spr. 1, ark. 2.
8 DATO, f. P 1, op. 1, spr. 283, ark. 78.
9 Ibidem, ark. 79.
10 Ibidem, spr. 608, ark. 5–6.
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Merecki11 (Podwo∏oczyska i Tarnopol), Marceli Wysokiƒski12 (Krzemieniec
i Szumsk), Kazimierz Halicki13 (¸osiacz), Jakub Macyszyn14 (Rydoduby), Józef
Adamczyk15 (Borszczów), Stanis∏aw Wyczysany16 (Korolówka) oraz Kazimierz
Fejszaker17 (Chomiakówka). W Zbara˝u – jeÊli zaufaç danym pe∏nomocnika
Rady do spraw Kultów Religijnych Iwana Czyrwy – proboszcza nie by∏o18.
Prawdopodobnie któryÊ z wy˝ej wymienionych ksi´˝y pe∏ni∏ pos∏ug´ religijnà
w tym mieÊcie. Tak du˝a wspólnota wiernych (425 osób) nie mog∏a pozosta-
waç bez kap∏ana.

Pami´tajàc, i˝ ksi´˝a reprezentujà organizacj´ koÊcielnà, której centrum dys-
pozycyjne znajduje si´ za granicà, pe∏nomocnik Czyrwa bacznie ich obserwowa∏.
Âwiadczà o tym sporzàdzone przezeƒ krótkie charakterystyki wszystkich pro-
boszczów. Biogramy sà doÊç skrótowe, niemniej wynika z nich, ˝e wszyscy ksi´-
˝a otrzymali doÊç dobre wykszta∏cenie teologiczne, a wi´kszoÊç z nich by∏a ju˝
w zaawansowanym wieku. Nie to jednak by∏o najwa˝niejsze dla Czyrwy. Intere-
sowa∏o go przede wszystkim, czy proboszczowie wymieniajà podczas liturgii
imi´ papie˝a, nie tworzà organizacji przykoÊcielnych i sà lojalni wobec w∏adzy

11 Ibidem, spr. 1454, ark. 9. Ks. Bronis∏aw Merecki – ur. oko∏o 1903 r. w Przeworsku w rodzinie
urz´dniczej. Jego ojciec, Dominik Merecki, pracowa∏ w latach 1939–1940 jako ksi´gowy w U∏ano-
wie (województwo lwowskie), w 1945 r. wyjecha∏ do Polski, do swojej córki. Bronis∏aw Merecki
w 1929 r. ukoƒczy∏ seminarium duchowne we Lwowie, zosta∏ proboszczem w ˚ydaczowie, gdzie
pe∏ni∏ pos∏ug´ kap∏aƒskà do 1940 r. Nast´pnie kierowa∏ parafià w Podwo∏oczyskach, a od 1947 r.
równie˝ w Tarnopolu.
12 Ibidem, ark. 10. Ks. Marceli Wysokiƒski – ur. w 1884 r. we wsi Zawody (powiat siedlecki) w bo-
gatej rodzinie ch∏opskiej. W 1906 r., po ukoƒczeniu seminarium duchownego w Lublinie, otrzyma∏
Êwi´cenia kap∏aƒskie, po czym do 1925 r. podjà∏ prac´ duszpasterskà w ¸ukowie na Lubelszczyê-
nie. W latach 1925–1936 by∏ proboszczem w Siƒkowiczach w archidiecezji wileƒskiej, 1936–1945
we wsi Mitnica w województwie wo∏yƒskim. Od 1945 r. kierowa∏ parafià rzymskokatolickà w Dub-
nie (obwód rówieƒski). Zgodnie z zarzàdzeniem nr 11 biskupa ∏uckiego z 26 VI 1947 r. objà∏ opie-
k´ nad rzymskokatolickimi wspólnotami w Krzemieƒcu i Szumsku (obwód tarnopolski). Parafie te
odwiedza∏ rzadko – 1–2 razy w ciàgu 1–2 miesi´cy. Nie dzia∏a∏ w ˝adnych organizacjach religijnych
ani politycznych.
13 Ibidem, ark. 14. Ks. Kazimierz Halicki – ur. w 1879 r. w Brze˝anach w ubogiej rodzinie ch∏op-
skiej. W 1903 r., po ukoƒczeniu seminarium duchownego we Lwowie, zosta∏ proboszczem w ¸o-
siaczu, gdzie pracowa∏ nadal w 1947 r.
14 Ibidem, ark. 12. Ks. Jakub Macyszyn – ur. w 1911 r. we wsi Stare Petlikowce (powiat buczacki)
w Êrednio zamo˝nej rodzinie ch∏opskiej. W 1936 r. ukoƒczy∏ seminarium duchowne we Lwowie,
po czym zosta∏ skierowany do parafii Chorostków w województwie tarnopolskim. W latach
1937–1942 by∏ proboszczem w Mikuliƒcach, od 1942 r. w Rydodubach.
15 Ibidem, ark. 13. Ks. Józef Adamczyk – ur. w 1893 r. we wsi Podgrodzie (powiat d´bicki) w Êred-
nio zamo˝nej rodzinie ch∏opskiej. Po ukoƒczeniu seminarium duchownego we Lwowie w 1918 r.
zosta∏ wys∏any do parafii w Borszczowie, gdzie nieprzerwanie pe∏ni∏ pos∏ug´ kap∏aƒskà do 1947 r.
Nie jest wykluczone, ˝e obs∏ugiwa∏ równie˝ parafie po∏o˝one w pobli˝u Borszczowa.
16 Ibidem, ark. 15. Ks. Stanis∏aw Wyczysany – ur. w 1878 r. we wsi Borz´cin (powiat bocheƒski)
w Êrednio zamo˝nej rodzinie ch∏opskiej. Ukoƒczy∏ prawdopodobnie seminarium duchowne we
Lwowie, po czym w latach 1901–1947 pracowa∏ nieprzerwanie w parafii Korolówka (powiat borsz-
czowski). B´dàc chorym, nie tylko nie anga˝owa∏ si´ w ˝adnà aktywniejszà dzia∏alnoÊç, ale nawet
nie odprawia∏ regularnie nabo˝eƒstw.
17 Ibidem, ark. 11. Ks. Kazimierz Fejszaker – ur. w 1895 r. w Stanis∏awowie. W 1926 r. ukoƒczy∏
seminarium duchowne we Lwowie, zosta∏ wys∏any do parafii w Kozowej w województwie tarno-
polskim. Od 1934 r. by∏ proboszczem w Chomiakówce.
18 Ibidem, ark. 8.
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sowieckiej. To ostatnie by∏o zasadniczym punktem kontroli sprawowanej nad
ksi´˝mi przez pe∏nomocnika Rady do spraw Kultów Religijnych. Najdrobniejsza
nielojalnoÊç wobec systemu komunistycznego, podobnie jak podejmowanie sa-
modzielnych inicjatyw religijnych, dawa∏a pe∏nomocnikowi wyÊmienity pretekst,
by „wyrejestrowaç” danego kap∏ana, co natychmiast odbija∏o si´ na losach kie-
rowanej przezeƒ parafii. Pod pretekstem braku sta∏ego proboszcza mo˝na jà by∏o
równie˝ wykreÊliç z ewidencji, a tym samym zlikwidowaç. Ograniczenie liczby
parafii pe∏nomocnik uto˝samia∏ z obni˝eniem poziomu religijnoÊci, co by∏o ce-
lem strategicznych planów w∏adz partyjnych i paƒstwowych i stanowi∏o leitmo-
tiv stosunków mi´dzy paƒstwem (partià) a KoÊcio∏em.

Poczàtkowo jednak Czyrwa by∏ jeszcze zmuszony tolerowaç sytuacj´, jakà za-
sta∏ na Tarnopolszczyênie. W 1947 r. zarejestrowa∏ dziesi´ç gmin rzymskokatolic-
kich, a rok póêniej dosz∏a do nich jeszcze jedna – we wsi Ha∏uszczyƒce w rejonie
podwo∏oczyskim. Liczba zarejestrowanych w obwodzie tarnopolskim rzymskich
katolików zwi´kszy∏a si´ o 315, 1 stycznia 1949 r. wynosi∏a 2866 osób19.

Wspomniani wy˝ej proboszczowie nadal obs∏ugiwali te same co dotàd para-
fie. Czyrwie uda∏o si´ jednak zakazaç ks. Marcelemu Wysokiƒskiemu przyje˝d˝a-
nia z Dubna i pe∏nienia pos∏ugi duszpasterskiej w Krzemieƒcu i Ha∏uszczyƒcach.
To oczywiÊcie nie oznacza, ˝e nie odprawiano tam nabo˝eƒstw (choç nie zawsze
co tydzieƒ) i potrzeby religijne wiernych nie by∏y zaspokajane. W Krzemieƒcu
np. w 1948 r. odby∏y si´ dwa chrzty, jeden Êlub koÊcielny, dziewi´tnaÊcie pogrze-
bów z udzia∏em ksi´dza; w Szumsku – trzy pogrzeby; w Zbara˝u – trzy chrzty,
pi´ç pogrzebów; w Ha∏uszczyƒcach – trzy chrzty i jedenaÊcie pogrzebów20. Ogó-
∏em w 1948 r. we wszystkich jedenastu parafiach rzymskokatolickich odnotowa-
no 58 chrztów, 28 sakramentów ma∏˝eƒstwa oraz 79 pogrzebów. Pos∏ug´ pe∏ni-
∏o szeÊciu ksi´˝y, którzy w tym czasie zamieszkiwali w obwodzie tarnopolskim:
Bronis∏aw Merecki, Kazimierz Fejszaker, Jakub Macyszyn, Józef Adamczyk, Ka-
zimierz Halicki i Stanis∏aw Wyczysany.

Pe∏nomocnik Czyrwa nie dysponowa∏ danymi, które by Êwiadczy∏y o wro-
gim stosunku duchowieƒstwa i wiernych do w∏adzy sowieckiej. Mimo to do-
chodzi∏ do wniosku, ˝e dni KoÊcio∏a rzymskokatolickiego w obwodzie tarno-
polskim sà policzone21. Samo jego istnienie dra˝ni∏o sowieckiego urz´dnika.
„Bioràc pod uwag´ – pisa∏ Czyrwa – fanatyzm wiernych tego KoÊcio∏a oraz to,
˝e cz´Êç kap∏anów zosta∏a specjalnie zostawiona na terenie ZSRR przez swe
w∏adze [duchownyj centr] dla prowadzenia odpowiedniej roboty wÊród wier-
nych, którzy nie wyjechali do Polski [...], nale˝y byç szczególnie wyczulonym
i systematycznie Êledziç dzia∏alnoÊç duchowieƒstwa i aktywu koÊcielnego wy-
mienionego KoÊcio∏a”22.

Podejrzenia pe∏nomocnika potwierdza∏o zachowanie ks. Jakuba Macyszyna,
któremu Czyrwa zaproponowa∏ 27 grudnia 1948 r. obj´cie parafii w Ha∏usz-
czyƒcach. Sugestia ta zosta∏a odrzucona, a ks. Macyszyn oÊwiadczy∏: „Wyje˝d˝ajàc
do Polski, moi prze∏o˝eni zostawili mnie na proÊb´ wiernych we wsi Rydoduby

19 Ibidem, ark. 25.
20 Ibidem, ark. 25.
21 Ibidem, ark. 34.
22 Ibidem, ark. 34.
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i nie mam zamiaru nigdzie si´ stàd ruszaç”23. Swojà drogà Czyrwa nie mia∏
uprawnieƒ, by przenosiç duchownych. Zwróci∏ na to uwag´ P. Wilchowy – pe∏-
nomocnik Rady do spraw Kultów Religijnych przy Radzie Ministrów Ukraiƒ-
skiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej24. Pisa∏ on do swego podw∏adnego:
„Zgodnie z ustawà o kultach przys∏uguje wam – w razie naruszenia ustawy przez
ksi´dza – prawo, by wykreÊliç go z ewidencji itd., ale zajmowanie si´ »przesuwa-
niem« z parafii na parafi´ nie nale˝y do waszych kompetencji”25. Czyrwa argu-
mentowa∏ w odpowiedzi, ˝e Wilchowy w rozmowie z nim dopuszcza∏ mo˝liwoÊç
przenoszenia duchownych przez lokalnego pe∏nomocnika w granicach obwodu
i ˝e sam rezerwowa∏ sobie decyzj´ w sprawach podobnych przenosin pomi´dzy
obwodami26.

W praktyce pe∏nomocnik obwodowy wp∏ywa∏ na rotacj´ duchowieƒstwa na
podleg∏ym mu terenie. W przypadku ksi´˝y prawos∏awnych np. kap∏an nie móg∏
przystàpiç do wykonywania obowiàzków w parafii, którà powierzy∏ mu arcybi-
skup, bez rejestracji i odpowiedniego zezwolenia pe∏nomocnika Rady do spraw
Rosyjskiej Cerkwi Prawos∏awnej. Inaczej mówiàc – ostatnie s∏owo nale˝a∏o do
pe∏nomocnika.

O ile w 1945 r. w obwodzie tarnopolskim istnia∏o 316 parafii rzymskokatolic-
kich, o tyle w 1949 r. w zwiàzku z przesiedleniami ludnoÊci polskiej by∏o ju˝ tyl-
ko jedenaÊcie gmin27 dysponujàcych swoimi koÊcio∏ami. Pozosta∏o 259 koÊcio∏ów
i 45 opuszczonych kaplic28, które – zgodnie z propozycjà, jakà Czyrwa z∏o˝y∏ swo-
im prze∏o˝onym – mia∏y byç wykorzystane na cele „kulturalno-spo∏eczne”.

Wspólnoty rzymskokatolickie uczestniczy∏y w nabo˝eƒstwach w swoich lo-
kalnych koÊcio∏ach. Nabo˝eƒstwa i msze odbywa∏y si´ w niedziele oraz podczas
Êwiàt religijnych. Warto zauwa˝yç, ˝e w 1949 r. nie dzia∏a∏y ju˝ przy koÊcio∏ach
˝adne organizacje m∏odzie˝owe. Ksi´˝a nie prowadzili nawet katechizacji – tym
zajmowali si´ rodzice dzieci. W czasie uroczystoÊci pierwszokomunijnych kap∏an
zapytywa∏ jedynie o imi´ dziecka29. Nie Êwiadczy to wcale o bezczynnoÊci ducho-
wieƒstwa, które pozosta∏o na Tarnopolszczyênie. W 1949 r. miejscowi ksi´˝a
– poza celebrowaniem obowiàzkowych liturgii – udzielili 37 chrztów, osiemna-
stu Êlubów, brali udzia∏ w 81 pogrzebach30.

W zwiàzku z tym, ˝e Polacy stanowili na Tarnopolszczyênie stosunkowo nie-
licznà grup´, a do tego polska m∏odzie˝ wyje˝d˝a∏a poza granice obwodu do
szkó∏ i do pracy, w 1949 r. nastàpi∏ rozpad i ∏àczenie si´ niektórych gmin rzym-
skokatolickich. W efekcie w 1950 r. pozosta∏o ich tylko osiem – z 2100 wierny-

23 Ibidem, ark. 34.
24 W Moskwie dzia∏a∏a Rada do spraw Kultów Religijnych przy Radzie Ministrów ZSRR. Mia∏a
ona swoich pe∏nomocników w poszczególnych republikach i obwodach. W Kijowie urz´dowa∏ wi´c
pe∏nomocnik Rady do spraw Kultów Religijnych przy Radzie Ministrów ZSRR przy Radzie Mini-
strów USRR, w Tarnopolu zaÊ – pe∏nomocnik Rady do spraw Kultów Religijnych przy Radzie Mi-
nistrów ZSRR przy Obwodowym Komitecie Wykonawczym w Tarnopolu (przyp. t∏um.).
25 Ibidem, ark. 54.
26 Ibidem, ark. 59.
27 Ibidem, ark. 57.
28 Ibidem, ark. 58.
29 Ibidem, spr. 1784, ark. 19.
30 Ibidem, ark. 23.
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mi. Katolickie parafie znajdowa∏y si´ w Borszczowie (200 wiernych), Krzemieƒ-
cu (283), Podwo∏oczyskach (225), we wsiach Korolówka i ¸osiacz (rejon borsz-
czowski; odpowiednio – 190 i 155 wiernych), Chomiakówka i Rydoduby (rejon
czortkowski; 275 i 325) oraz Ha∏uszczyƒce (rejon podwo∏oczyski; 357). Liczba
rzymskich katolików zmniejszy∏a si´ wi´c w ciàgu roku o 766 osób. Wymienio-
ne parafie obs∏ugiwali w 1950 r. ksi´˝a: Adamczyk (Borszczów), Fejszaker (Cho-
miakówka), Macyszyn (Rydoduby), Halicki (¸osiacz), Wyczysany (Korolówka)
i Merecki (Podwo∏oczyska)31.

Tylko w Krzemieƒcu i Ha∏uszczyƒcach nie by∏o sta∏ego proboszcza. Tamtejsze
wspólnoty obs∏ugiwali wymienieni kap∏ani oraz – w przypadku Krzemieƒca – ks.
Wysokiƒski, proboszcz z Dubna. Mieszka∏ on w innym obwodzie (rówieƒskim),
w zwiàzku z czym pe∏nomocnik Czyrwa zakaza∏ mu pe∏nienia pos∏ugi na obsza-
rze podleg∏ym w∏adzom tarnopolskim. Póêniej równie˝ miejscowym ksi´˝om za-
broni∏ obs∏ugiwania gmin religijnych w Krzemieƒcu i Ha∏uszczyƒcach. Podczas
Wielkanocy 1950 r. ksi´˝a Merecki i Macyszyn celebrowali Êwiàtecznà liturgi´
w Krzemieƒcu, co spotka∏o si´ z ostrà reakcjà pe∏nomocnika, który zagrozi∏ im
odebraniem dokumentów i pozbawieniem prawa do odprawiania nabo˝eƒstw32.

Katolicy z Krzemieƒca i Ha∏uszczyniec pozbawieni byli sta∏ej opieki duszpa-
sterskiej. W efekcie w tamtejszych koÊcio∏ach odprawiano cz´sto nabo˝eƒstwa
bez udzia∏u ksi´˝y. W Krzemieƒcu np. zebraniom modlitewnym przewodniczy∏a
cz∏onkini rady koÊcielnej Melania Kaƒska (ur. w 1870 r.)33. Taka formu∏a nie
wp∏ywa∏a, rzecz jasna, korzystnie na liczb´ praktykujàcych wiernych. W Krze-
mieƒcu, gdzie zarejestrowanych by∏o dwustu rzymskich katolików, w podobnych
nabo˝eƒstwach bra∏o udzia∏ Êrednio 27 osób34, z regu∏y w podesz∏ym wieku. Na-
le˝y uwzgl´dniç takie zjawiska, jak powo∏ywanie m∏odzie˝y do armii radzieckiej
i do tzw. szkó∏ fabryczno-zak∏adowych, a tak˝e wyjazdy ludnoÊci polskiej do
wschodnich obwodów Ukrainy (270 osób) – wszystko to sprawi∏o, ˝e liczba
rzymskich katolików w obwodzie tarnopolskim zmniejszy∏a si´ o 485 osób35.

Duchowni rzymskokatoliccy usi∏owali przeciwdzia∏aç religijnemu zoboj´tnie-
niu wiernych. Decydowali si´ na ∏amanie obowiàzujàcych przepisów – pe∏nili po-
s∏ug´ duszpasterskà po domach, a tak˝e poza granicami swoich parafii. Szczegól-
nie aktywni byli ksi´˝a Merecki i Macyszyn. W efekcie uda∏o si´ dotrzeç do
prawie wszystkich Polaków zamieszkujàcych obwód tarnopolski. Nawet w tych
miejscowoÊciach, gdzie by∏o ich niewielu i nie mieli w∏asnego koÊcio∏a, uformo-
wa∏y si´ grupki wiernych, którzy utrzymywali bezpoÊredni kontakt z ksi´dzem
z najbli˝szej parafii. 

Pe∏nomocnik Rady do spraw Kultów Religijnych zaczà∏ zbieraç materia∏y, któ-
re mia∏y skompromitowaç kler katolicki. W sporzàdzanych charakterystykach
ocenia∏ lojalnoÊç ka˝dego z ksi´˝y wobec w∏adzy sowieckiej. Na temat ks. Broni-
s∏awa Mereckiego mo˝emy przeczytaç: „Merecki jako duchowny jest wielkim fa-
natykiem, posiada autorytet i wp∏ywy wÊród wiernych. LojalnoÊci wobec w∏adzy

31 Ibidem, ark. 54.
32 Ibidem, ark. 76.
33 Ibidem, spr. 2127, ark. 27.
34 Ibidem.
35 Ibidem, ark. 25.
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sowieckiej nie wykazuje. ˚adnej pracy patriotycznej – jeÊli chodzi o wykonywa-
nie obowiàzków wobec paƒstwa – wÊród wiernych nie prowadzi. Stale obs∏ugu-
je w domach wiernych spoza swojej parafii”36. Podobne uwagi odnosi∏y si´ do
ksi´˝y Macyszyna i Fejszakera. Pozostali duchowni byli mniej aktywni.

Warto odnotowaç par´ danych statystycznych, obrazujàcych sytuacj´ KoÊcio-
∏a rzymskokatolickiego na Tarnopolszczyênie w 1951 r.: liczba parafii – osiem,
liczba wiernych – 1422, Êrednia frekwencja w koÊcio∏ach – 520 osób (w Êwi´ta
– 980), liczba chrztów – 64, ma∏˝eƒstw koÊcielnych – 27, pogrzebów – 6637.
Wi´cej szczegó∏ów zawierajà dane z poczàtku 1952 r.: liczba parafii – osiem, licz-
ba wiernych – 1422, Êrednia frekwencja w koÊcio∏ach – 399 osób (w Êwi´ta
– 990), liczba chrztów – 80, ma∏˝eƒstw koÊcielnych – 36, pogrzebów – 59, licz-
ba osób, które przystàpi∏y do pierwszej komunii Êwi´tej – 40, liczba udzielonych
komunii ogó∏em – 511038. 

JeÊli porównamy obie statystyki, zauwa˝ymy, ˝e zwi´kszy∏a si´ liczba sakra-
mentów ma∏˝eƒstwa i chrztu oraz frekwencja w koÊcio∏ach w dni Êwiàteczne.
Rzymskokatolickiemu duchowieƒstwu uda∏o si´ zatem nie tylko utrzymaç po-
ziom religijnoÊci parafian, ale nawet go zwi´kszyç.

Jest oczywiste, ˝e nie by∏oby to mo˝liwe bez pomocy rad koÊcielnych. W su-
mie w radach tych oraz w komisjach rewizyjnych dzia∏a∏o 54 wiernych. Pi´ç
z tych osób liczy∏o sobie mniej ni˝ 39 lat, 28 osób od 40 do 59 lat, 21 mia∏o wi´-
cej ni˝ 59 lat. CzterdzieÊci z nich pracowa∏o (przewa˝nie w ko∏chozach), czter-
naÊcie by∏o niezdolnych do pracy. Pod wzgl´dem wykszta∏cenia grupa ta dzieli∏a
si´ nast´pujàco: cztery klasy szko∏y powszechnej ukoƒczy∏o 37 osób, szko∏´ sze-
Êcioklasowà – szeÊç, reszta nie mia∏a ˝adnego wykszta∏cenia39.

Jak widzimy, ani wykszta∏cenie, ani sytuacja zawodowa nie mog∏y mieç istot-
nego wp∏ywu na aktywizacj´ wiernych nale˝àcych do polskiej mniejszoÊci. Przy-
wiàzanie do tradycji, pragnienie, by ocaliç to˝samoÊç i nie ulec asymilacji w reli-
gijno-narodowym Êrodowisku ukraiƒskim, pog∏´bi∏y ich religijnoÊç, sprawi∏y, ˝e
KoÊció∏ sta∏ si´ dla nich ostojà. Wa˝ne, ˝e tak samo rol´ KoÊcio∏a rozumia∏o lo-
kalne duchowieƒstwo katolickie. Nie oglàdajàc si´ na zakazy og∏aszane przez pe∏-
nomocnika Rady do spraw Kultów Religijnych, kap∏ani docierali do najbardziej
zapad∏ych zakàtków obwodu, do ka˝dej polskiej rodziny rzymskokatolickiej. Ota-
czali je duchowà opiekà, starajàc si´ podtrzymaç p∏omieƒ wiary przodków.

Obiektywnie sprzyja∏ im fakt, ˝e w 1953 r., o którym mowa, podziemie
OUN-UPA zosta∏o przez w∏adze radzieckie ostatecznie rozbite. O ile w poprzed-
nich latach wrogoÊç pomi´dzy Ukraiƒcami i Polakami utrzymywa∏a si´ na bardzo
wysokim poziomie i te polskie rodziny, które pozosta∏y na Ukrainie, stara∏y si´
zataiç swojà przynale˝noÊç narodowà, o tyle teraz zacz´∏y otwarcie przyznawaç
si´ do polskoÊci, a nawet (z pewnoÊcià nie bez inspiracji duszpasterzy) wysuwaç
wobec w∏adz ˝àdania zaspokojenia potrzeb religijnych katolików. Przyk∏adowo
we wrzeÊniu 1953 r. do pe∏nomocnika Czyrwy zwróci∏a si´ delegacja Polaków ze
wsi Stary Ska∏at oraz Po∏upanówka (rejon ska∏acki) z proÊbà o wydanie zgody na

36 Ibidem, ark. 48.
37 Ibidem, ark. 152.
38 Ibidem, spr. 2325, ark. 142.
39 Ibidem, spr. 2521, ark. 59.
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odprawianie nabo˝eƒstw. Pe∏nomocnik – którego zadaniem by∏a walka z religià
– naturalnie odmówi∏, podnoszàc, ˝e gmina nie jest zarejestrowana, nie ma czyn-
nego koÊcio∏a ani w∏asnego kap∏ana40.

Ze wzgl´du na stanowisko w∏adz wielu Polakom nie pozostawa∏o nic innego,
jak jeêdziç dziesiàtki kilometrów do miejscowoÊci, w których oficjalnie dzia∏a∏y
parafie rzymskokatolickie, bàdê te˝ nielegalnie odprawiaç nabo˝eƒstwa w opusz-
czonych kaplicach i koÊcio∏ach. W 1953 r. liczba praktykujàcych katolików
wzros∏a, si´gajàc 2448 osób41; przy tym dane te dotyczà jedynie oÊmiu zareje-
strowanych parafii. JeÊli dodaç do tego te polskie rodziny, które do wymienio-
nych parafii nie nale˝a∏y i praktykowa∏y nielegalnie, to liczba wiernych podnie-
sie si´ o kilkaset osób. Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e z czynnych koÊcio∏ów
rzymskokatolickich korzystali tak˝e grekokatolicy, którzy nie pogodzili si´ z wy-
muszonà unià z prawos∏awiem, oraz katolicy obrzàdku rzymskiego z sàsiednich
obwodów. Zarówno dzia∏ajàce legalnie, jak i nielegalnie koÊcio∏y rzymskokato-
lickiego stawa∏y si´ w ten sposób prawdziwymi wyspami katolicyzmu na Tarno-
polszczyênie.

Ofensywa w∏adz przeciwko KoÊcio∏owi rzymskokatolickiemu

Pod koniec 1954 r. w obwodzie tarnopolskim istnia∏o osiem parafii rzym-
skokatolickich, liczàcych w sumie 2340 wiernych. Znajdowa∏y si´ one w Borsz-
czowie, Krzemieƒcu i Podwo∏oczyskach oraz we wsiach Ha∏uszczyƒce, Koro-
lówka, ¸osiacz, Rydoduby i Chomiakówka. Pracowali w nich wspominani ju˝
ksi´˝a: Adamczyk, Wyczysany, Merecki, Macyszyn i Fejszaker. Liczba wiernych
kszta∏towa∏a si´ nast´pujàco: Borszczów – 263, Krzemieniec – 275, Podwo∏o-
czyska – 310, Ha∏uszczyƒce – 609, Korolówka – 122, ¸osiacz – 150, Rydodu-
by – 351, Chomiakówka – 260. Analiz´ sytuacji gmin rzymskokatolickich na
Tarnopolszczyênie w pierwszej po∏owie lat pi´çdziesiàtych winna u∏atwiç ta-
bela 1.

Trzeba podkreÊliç, ˝e frekwencja w koÊcio∏ach w 1954 r. by∏a wy˝sza ni˝ rok
wczeÊniej, podobnie jak liczba chrztów i m∏odzie˝y przyst´pujàcej do spowiedzi.
Âwiadczy to o zwi´kszeniu si´ aktywnoÊci KoÊcio∏a rzymskokatolickiego. Wierni
z innych obwodów, którzy ucz´szczali do koÊcio∏ów na Tarnopolszczyênie, to
przede wszystkim katolicy z obwodu chmielnickiego, którzy byli faktycznie po-
zbawieni pos∏ugi duszpasterskiej.

W 1955 r. gminy rzymskokatolickie istnia∏y w pi´ciu rejonach obwodu
– w trzech miastach i pi´ciu wsiach. W sumie dzia∏a∏o osiem parafii, liczàcych
2427 wiernych – zatem o 87 wi´cej ni˝ w 1954 r. Zwi´kszajàcà si´ aktywnoÊç
KoÊcio∏a rzymskokatolickiego stymulowali swoimi kazaniami i cz´stymi wizyta-
mi duszpasterskimi w domach wiernych g∏ównie ksi´˝a Merecki, Macyszyn
i Adamczyk. O intensywnoÊci ˝ycia religijnego Êwiadczy m.in. fakt, ˝e w Bo˝e
Narodzenie 1955 r. koÊció∏ w Borszczowie odwiedzi∏o blisko siedmiuset wier-
nych, w tym ponad setka m∏odzie˝y42.

40 Ibidem, ark. 75.
41 Ibidem, ark. 108.
42 Ibidem, ark. 47.
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Tabela 1. Dzia∏alnoÊç parafii rzymskokatolickich w obwodzie tarnopolskim w latach
1952–1954

Pod koniec 1955 r. rzymscy katolicy ze Ska∏atu zwrócili si´ do pe∏nomocnika
Rady do spraw Kultów Religijnych z proÊbà o oddanie im w u˝ytkowanie miej-
scowego koÊcio∏a. Obwodowy Komitet Wykonawczy w Tarnopolu wyda∏ decy-
zj´ odmownà, motywujàc jà z∏ym stanem technicznym budynku. Przytoczyç
mo˝na równie˝ inne przyk∏ady szykan wobec katolików. Zawiera je skarga para-
fian z Ha∏uszczyniec, którzy do pe∏nomocnika pisali, ˝e Wydzia∏ Rejonowy
w Ska∏acie zawy˝y∏ wycen´ ich koÊcio∏a, wskutek czego muszà p∏aciç podatek
wy˝szy o ponad tysiàc rubli43.

Do po∏owy lat pi´çdziesiàtych problem wykorzystania opuszczonych Êwiàtyƒ
nie zosta∏ jeszcze ostatecznie rozstrzygni´ty – mimo ˝e Obwodowy Komitet Wy-
konawczy w Tarnopolu og∏osi∏ 5 marca 1954 r. uchwa∏´ o przekazaniu i sprze-
da˝y opuszczonych koÊcio∏ów i kaplic organizacjom paƒstwowym i ko∏chozowo-
-spó∏dzielczym44, która pozwala∏a miejscowym w∏adzom wykorzystywaç
koÊcio∏y do potrzeb gospodarczych, równoczeÊnie jednak zakazywa∏a rozbiórki
dobrze zachowanych budynków na materia∏ budowlany, zaliczajàc je do majàtku
paƒstwowego.

Statystyka koÊcio∏ów i kaplic w obwodzie tarnopolskim przedstawia si´ nast´-
pujàco: w 1939 r. znajdowa∏o si´ tu 316 rzymskokatolickich obiektów sakralnych,

43 Ibidem, ark. 51.
44 Podstaw´ prawnà tego aktu stanowi∏y: rozporzàdzenie Rady Komisarzy Ludowych ZSRR nr 404
z 17 IV 1943 r. oraz dyrektywa Rady ds. Kultów Religijnych przy Radzie Ministrów ZSRR nr 162
z 15 II 1954 r.

Jaros∏aw Stocki

212



podczas drugiej wojny Êwiatowej cz´Êç z nich zosta∏a zniszczona, w zwiàzku z czym
w 1946 r. pozosta∏o ich w sumie 286 – w tym 255 koÊcio∏ów i 31 kaplic45.

W ciàgu dziewi´ciu lat, do koƒca 1955 r., nastàpi∏y istotne zmiany w wyko-
rzystywaniu obiektów sakralnych. Cerkwi prawos∏awnej przekazano dziewi´ç
Êwiàtyƒ – w 1946 r. we wsiach Poznanka (dawniej Poznanka Hetmaƒska, rejon
grzyma∏owski) i Bogdanówka (rejon zborowski), w 1947 r. we wsiach Siema-
kowce (rejon czortkowski), Rosochowaciec i Bieniawa (rejon z∏otnicki), Bia∏o-
krynica (rejon podhajecki), Podhajczyki (dawniej: Podhajczyki Justynowe), Bory-
czówka i Semenów (rejon trembowelski)46. Na mocy decyzji Rady do spraw
Kultów Religijnych przy Radzie Ministrów ZSRR pi´tnaÊcie koÊcio∏ów oddano
w latach 1946–1955 organom lokalnym do wykorzystania na potrzeby spo∏ecz-
no-kulturalne. Urzàdzano w nich g∏ównie kluby wiejskie oraz rejonowe domy
kultury i biblioteki. Opiek´ nad tymi obiektami sprawowa∏y rejonowe komitety
wykonawcze. Poza tym 32 koÊcio∏y o wartoÊci zabytkowej znalaz∏y si´ w gestii
Obwodowego Wydzia∏u Architektury. Najwi´cej budynków (176 koÊcio∏ów
i 22 kaplice) przej´∏y ko∏chozy i inne instytucje, urzàdzajàc w nich g∏ównie ma-
gazyny, przede wszystkim zbo˝owe. Pozosta∏e obiekty – 23 koÊcio∏y i dziewi´ç
kaplic – nie by∏y wykorzystywane, gdy˝ znajdowa∏y si´ w z∏ym stanie technicz-
nym47 i w∏adze obwodowe zaleci∏y je rozebraç.

Podobny los dotknà∏ dawne monastery greckokatolickie. W 1946 r. redem-
ptoryÊci obrzàdku wschodniego z Tarnopola odmówili uznania zwierzchnictwa
Patriarchatu Moskiewskiego i zostali wygnani ze swego klasztoru. Klasztor zosta∏
zamkni´ty, zaÊ pe∏nomocnik Rady do spraw Rosyjskiej Cerkwi Prawos∏awnej za-
rejestrowa∏ go jako obiekt prawos∏awny. Nabo˝eƒstwa odbywa∏y si´ tutaj rzad-
ko, ale co roku – 28 sierpnia, w Êwi´to ZaÊni´cia Matki Boskiej – odprawiano
wielkà, uroczystà liturgi´, w której bra∏o udzia∏ blisko 5 tys. osób (przewa˝nie
dawnych grekokatolików). Podobne uroczystoÊci mia∏y znaczny wp∏yw na pobu-
dzenie uczuç religijnych wiernych. Chcàc temu przeciwdzia∏aç, lokalny pe∏no-
mocnik Rady do spraw Kultów Religijnych zwróci∏ si´ w 1955 r. do swego ki-
jowskiego zwierzchnika, P. Wilchowego, z propozycjà, by przekazaç budynek
klasztoru na cele spo∏eczno-kulturalne.

Dopiero w drugiej po∏owie lat pi´çdziesiàtych zarysowa∏a si´ wi´c bardziej
konkretna koncepcja wykorzystania opuszczonych koÊcio∏ów i kaplic. Dopóki
trwa∏ jednak stan zawieszenia, w obiektach tych nadal – nielegalnie – odprawia-
li nabo˝eƒstwa miejscowi rzymscy katolicy.

W 1957 r. w obwodzie tarnopolskim nadal dzia∏a∏o osiem oficjalnie zareje-
strowanych gmin rzymskokatolickich ze swoimi koÊcio∏ami, liczba wiernych jed-
nak zmala∏a. W 1952 r. by∏o ich 2389, w 1953 r. – 2361, w 1954 r. – 2340,
w 1955 r. – 2427, w 1956 r. – 2127, a 1 lipca 1957 r. pozosta∏o ich ju˝ tylko
195848. Spadek ten stanie si´ zrozumia∏y, jeÊli uwzgl´dniç, ˝e w pierwszym pó∏-
roczu 1957 r. z obwodu tarnopolskiego wyjecha∏o do Polski 410 osób. W tym-
˝e pó∏roczu koÊcio∏y odwiedzi∏o 25 767 osób, a w zwyk∏ych mszach niedzielnych

45 DATO, f. P 1, op. 1, spr. 2802, ark. 121.
46 Ibidem, ark. 123.
47 Ibidem, ark. 122.
48 Ibidem, spr. 3022, ark. 63.
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uczestniczy∏o Êrednio oko∏o 30 proc. zarejestrowanych wiernych. W tym samym
okresie udzielono ponad 8 tys. komunii49. Do pierwszej komunii Êwi´tej przystà-
pi∏o 28 dzieci, udzielono 88 chrztów i 28 Êlubów50. Liczby te sà Êwiadectwem
uporczywej pracy duszpasterskiej duchowieƒstwa rzymskokatolickiego, które
nie zwa˝a∏o na rozp´tanà przez totalitarny re˝im kampani´ ateizacji ludnoÊci.

AktywnoÊcià wyró˝niali si´ ksi´˝a Macyszyn, Adamczyk i Merecki, którzy
usi∏owali szerzyç katolicyzm w obrzàdku ∏aciƒskim równie˝ wÊród Ukraiƒców.
W swoich kazaniach ks. Macyszyn nazywa∏ ksi´˝y prawos∏awnych „wrogami”
i nawo∏ywa∏ Ukraiƒców, by bojkotowali prawos∏awne przybytki, twierdzàc, ˝e
„lepiej pomodliç si´ w swoim mieszkaniu, w kàciku, ni˝ iÊç do ukraiƒskiej cer-
kwi prawos∏awnej”51. Ksiàdz Adamczyk z kolei g∏osi∏ z ambony, majàc na myÊli
rosyjski KoÊció∏ prawos∏awny, ˝e to „nieprawdziwa, bolszewicka cerkiew”52.
Ostro˝nà, ale energicznà dzia∏alnoÊç prowadzi∏ proboszcz Podwo∏oczysk i Ha-
∏uszczyniec ks. Bronis∏aw Merecki, cieszàcy si´ najwi´kszym autorytetem w ob-
wodzie kap∏an rzymskokatolicki. Utrzymywa∏ on kontakt z podziemiem grecko-
katolickim, wspomaga∏ jego duchowieƒstwo intencjami, wzywa∏ unitów, by
ucz´szczali do koÊcio∏ów, a nie cerkwi prawos∏awnych, co by∏o zgodne ze stano-
wiskiem podziemnego KoÊcio∏a greckokatolickiego.

P. Czazow, który w 1957 r. zastàpi∏ Iwana Czyrw´ na stanowisku pe∏nomoc-
nika Rady do spraw Kultów Religijnych przy Obwodowym Komitecie Wyko-
nawczym w Tarnopolu, bardziej rzetelnie i gorliwie podszed∏ do swych obowiàz-
ków. W drugiej po∏owie 1957 r. odkry∏, ˝e ks. Merecki poza swoimi parafiami
w Podwo∏oczyskach i Ha∏uszczyƒcach odprawia równie˝ nielegalne nabo˝eƒstwa
w koÊciele w Po∏upanówce (rejon ska∏acki), a tak˝e w kaplicach w Starym Ska∏a-
cie (rejon ska∏acki) oraz Dorofijówce (rejon podwo∏oczyski).

KoÊció∏ w Po∏upanówce nie figurowa∏ w ˝adnych wykazach sporzàdzonych
przez Czyrw´, ale w pe∏ni nadawa∏ si´, by odprawiaç w nim nabo˝eƒstwa. Odby-
wa∏y si´ tu one od 1948 r., jeden lub dwa razy w miesiàcu. Wokó∏ koÊcio∏a sku-
pia∏a si´ niezarejestrowana gmina religijna, funkcjonowa∏a te˝ rada koÊcielna, na
której czele sta∏ Piotr Popielarz. Kaplica w Starym Ska∏acie okreÊlona by∏a w do-
kumentach pe∏nomocnika jako nieczynna, ale równie˝ by∏a zdatna, by odprawiaç
w niej nabo˝eƒstwa, jako ˝e wierni w czasie wojny przechowali w domach wszyst-
kie akcesoria koÊcielne. W 1954 r. zebra∏ je i umieÊci∏ ponownie w kaplicy Jan Mar-
sza∏ek, który kierowa∏ niezarejestrowanà radà koÊcielnà. Od tego˝ roku raz, dwa ra-
zy w miesiàcu ks. Merecki odprawia∏ w kaplicy nabo˝eƒstwa. JeÊli chodzi o kaplic´
w Dorofijówce, to nie figurowa∏a ona w ewidencji Czyrwy, chocia˝ pe∏nomocnik
wiedzia∏ o jej istnieniu. Odwiedzi∏ jà jeszcze w 1951 r. wraz z ówczesnym sekreta-
rzem Rejonowego Komitetu Wykonawczego Komunistycznej Partii Ukrainy w Pod-
wo∏oczyskach Szewczenkà i przewodniczàcym Rejonowego Komitetu Wykonaw-
czego Suchynà. W kaplicy tej ks. Merecki odprawia∏ nabo˝eƒstwa od 1944 r. mniej
wi´cej raz na miesiàc, a tak˝e podczas wielkich Êwiàt religijnych53.

49 Ibidem.
50 Ibidem, ark. 64.
51 Ibidem.
52 Ibidem.
53 Ibidem, ark. 114–115.
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Pe∏nomocnik Czazow, dowiedziawszy si´ o tym, za˝àda∏ wyjaÊnieƒ od ks. Me-
reckiego. Proboszcz t∏umaczy∏, ˝e, po pierwsze, nikt mu nie zakazywa∏ odprawia-
nia nabo˝eƒstw we wspomnianych obiektach, a po drugie, w okresie II Rzeczy-
pospolitej istnia∏ katolicki dekanat ska∏acki, obejmujàcy wszystkie Êwiàtynie
w rejonie grzyma∏owskim, ska∏ackim, podwo∏oczyskim i nowosielskim. Wywo-
dzi∏ z tego, ˝e ma uprawnienia do pe∏nienia pos∏ugi kap∏aƒskiej w wymienionych
kaplicach i koÊcio∏ach. Takie wyjaÊnienia nie zadowoli∏y Czazowa, który podjà∏
decyzj´ o wykreÊleniu Mereckiego z ewidencji duchownych obwodu tarnopol-
skiego54, co te˝ nastàpi∏o 11 lutego 1958 r.55

Na poczàtku 1958 r. w obwodzie nadal by∏o zarejestrowanych i oficjalnie
dzia∏a∏o osiem koÊcio∏ów.

Tabela 2. Wykaz zarejestrowanych gmin rzymskokatolickich w obwodzie tarnopolskim
w 1958 r.

W tym samym czasie nowy pe∏nomocnik odkry∏ jeszcze pi´ç innych – poza
organizujàcymi si´ wokó∏ wspomnianych dwóch kaplic i koÊcio∏a – niezarejestro-
wanych wspólnot rzymskokatolickich. Oznacza to, ˝e oprócz oÊmiu oficjalnie
dzia∏ajàcych parafii w obwodzie istnia∏o równie˝ osiem wspólnot „nielegalnych”.
Liczy∏y one w sumie 431 wiernych i by∏y obs∏ugiwane przez ksi´˝y z zarejestro-
wanych parafii. 

Odmowa zarejestrowania wymienionych wspólnot nie oznacza∏a – jak mogli-
Êmy si´ przekonaç – faktycznego zakazu ich dzia∏alnoÊci. Pe∏nomocnik stawa∏
tym samym przed powa˝nym dylematem. Brak rejestracji powodowa∏, ˝e wspól-
noty pozostanà poza kontrolà, ich zarejestrowanie by∏o jednak nie na r´k´ kie-
rownictwu partyjnemu obwodu, jako ˝e Êwiadczy∏o o wzroÊcie religijnoÊci.

W 1960 r. w obwodzie tarnopolskim nadal dzia∏a∏o osiem zarejestrowanych
koÊcio∏ów. Jak wynika z tabeli, ogólna liczba wiernych zmala∏a nieco w porówna-
niu ze stanem sprzed dwóch lat. Ponad sto osób wyemigrowa∏o do Polski, blisko
dwadzieÊcia zmieni∏o miejsce zamieszkania, cz´Êç wiernych zmar∏a. Nie wp∏yn´∏o
to jednak np. na ogólnà frekwencj´ w wiejskich koÊcio∏ach. W samej tylko dru-
giej po∏owie 1959 r. odwiedzi∏o je 17 782 wiernych. W tym samym czasie Êrednia 

54 Ibidem, ark. 117.
55 Ibidem, spr. 3125, ark. 122.
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Tabela 3. Wykaz niezarejestrowanych wspólnot rzymskokatolickich w obwodzie tarno-
polskim w 1958 r.

Tabela 4. Wykaz zarejestrowanych gmin rzymskokatolickich w obwodzie tarnopolskim
w 1960 r.

* Zmiany nazw i przynale˝noÊci do rejonów zwiàzane sà z reformà administracyjnà.

frekwencja w koÊcio∏ach wynosi∏a w niedziele 548 osób (w tym 69 m∏odzie˝y), co
stanowi∏o prawie 13 proc. ogó∏u wiernych. W dni Êwiàteczne liczba ta wzrasta∏a
do 2185 osób. 5365 razy udzielono sakramentu pokuty i eucharystii. W drugiej
po∏owie 1959 r. pierwszà komuni´ Êwi´tà przyj´∏o 25 osób, ochrzczono 67 dzie-
ci, udzielono Êlubów 31 parom. Odby∏o si´ 27 pogrzebów religijnych56.

Trzeba przy tym wziàç pod uwag´, ˝e np. wierni z Korolówki pozbawieni by-
li w tym czasie sta∏ej opieki duszpasterskiej, poniewa˝ ks. Wyczysany ci´˝ko za-
chorowa∏, po czym zmar∏ w grudniu 1959 r. Korzystajàc z tego, pe∏nomocnik
Czazow zamierza∏ doprowadziç do zamkni´cia koÊcio∏a w tej wsi.

W 1960 r. w oÊmiu dzia∏ajàcych oficjalnie koÊcio∏ach pos∏ug´ kap∏aƒskà
pe∏ni∏o ju˝ tylko trzech ksi´˝y: Józef Adamczyk, Jakub Macyszyn i Kazimierz
Fejszaker. Poza swoimi parafiami obs∏ugiwali oni równie˝ szeÊç niezarejestro-

56 Ibidem, ark. 137.
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wanych wspólnot rzymskokatolickich (w sumie oko∏o czterystu wiernych)
– w Tarnopolu oraz w rejonach zbaraskim, ska∏ackim i szumskim. Wspólnoty
te, obawiajàc si´ przeÊladowaƒ ze strony w∏adz i nie chcàc nara˝aç na represje
swych duszpasterzy, stara∏y si´ u pe∏nomocnika Czazowa o uzyskanie rejestra-
cji. W latach 1957–1959 z∏o˝y∏y one dziewi´ç petycji w tej sprawie, Czazow za
ka˝dym razem jednak odmawia∏, argumentujàc, ˝e mogà korzystaç z po∏o˝o-
nych w pobli˝u zarejestrowanych koÊcio∏ów. „W pobli˝u” oznacza∏o faktycznie
kilkadziesiàt kilometrów, wierni wi´c nadal odprawiali nielegalne nabo˝eƒstwa
w swoich koÊcio∏ach i kaplicach. Post´powanie pe∏nomocnika rodziç musia∏o
negatywne emocje, które zwraca∏y si´ nie tylko przeciw niemu samemu, ale
i przeciw w∏adzy radzieckiej w ogóle. W ten sposób na gruncie religijnym ro-
dzi∏a si´ opozycja wobec re˝imu komunistycznego, który oficjalnie, na pozio-
mie ustawodawczym g∏osi∏ has∏a swobody wyznaniowej, w praktyce jednak
w tajnych instrukcjach s∏u˝bowych przeczy∏ swym deklaracjom. Mno˝ono ró˝-
nego rodzaju konkretne ograniczenia, sprawiajàce, ˝e obywatele nie mogli ze
swych praw korzystaç.

W tajnym raporcie „Stan i dzia∏alnoÊç koÊcio∏ów rzymskokatolickich w obwo-
dzie tarnopolskim” z 15 listopada 1960 r., skierowanym do pe∏nomocnika Rady
do spraw Kultów Religijnych przy Radzie Ministrów USRR, Czazow donosi∏, ˝e
na poczàtku 1945 r. na Tarnopolszczyênie dzia∏a∏y 202 koÊcio∏y i 22 kaplice, ob-
s∏ugiwane przez 161 ksi´˝y57. Z tego do koƒca 1960 r. pozosta∏o czynnych jede-
naÊcie koÊcio∏ów z siedmioma ksi´˝mi. W latach 1949–1960 wykreÊlono z ewiden-
cji pi´ç Êwiàtyƒ rzymskokatolickich: 1) 30 sierpnia 1949 r. koÊció∏ w Tarnopolu
– rzekomo ze wzgl´du na z∏y stan techniczny budynku (póêniej na jego miejscu
wzniesiono dom towarowy); 2) 30 paêdziernika 1950 r. koÊció∏ w Szumsku
– z tego samego powodu; 3) równie˝ 30 paêdziernika 1950 r. koÊció∏ w Zbara-
˝u – z uwagi na rozpad miejscowej gminy katolickiej (w budynku urzàdzono na-
st´pnie laboratorium medyczne); 4) 28 czerwca 1960 r. koÊció∏ w Korolówce
– ze wzgl´du na ma∏à liczb´ Polaków we wsi i brak ksi´dza; 5) 13 sierpnia
1960 r. koÊció∏ w Kosowie – rzekomo z powodu rozpadu miejscowej gminy re-
ligijnej i dlatego, ˝e tzw. dwudziestka58 odmówi∏a uiszczania w przysz∏oÊci op∏at
zwiàzanych z u˝ytkowaniem Êwiàtyni59.

Podane wy˝ej uzasadnienia sformu∏owane sà bardzo lakonicznie i nie mówià
wiele o prawdziwych przyczynach zamkni´cia poszczególnych koÊcio∏ów. Wi´cej
Êwiat∏a rzuca tajny raport nr 059 „w sprawie zbadania dzia∏alnoÊci koÊcio∏ów
rzymskokatolickich w Kosowie i Rydodubach”, który pe∏nomocnik Czazow wy-
s∏a∏ 9 czerwca 1960 r. do swych zwierzchników w Moskwie i Kijowie. Obydwa
koÊcio∏y obs∏ugiwa∏ ks. Kazimierz Fejszaker, zmar∏y 12 kwietnia 1960 r. Pe∏no-
mocnik postanowi∏ wykorzystaç jego Êmierç, by zamknàç chocia˝ jeden z koÊcio-
∏ów. Âwiàtynia w Rydodubach s∏u˝y∏a wi´kszej liczbie wiernych (oko∏o trzystu),
gdy˝ do tamtejszej parafii nale˝eli równie˝ katolicy z nast´pujàcych wsi i chutorów:

57 Ibidem, spr. 3325, ark. 87.
58 Potrzebna do zarejestrowania parafii, inicjatywna grupa wiernych, której przekazywano koÊció∏
wraz z wyposa˝eniem (by∏a to w∏asnoÊç paƒstwowa). Odpowiada∏a solidarnie za wszelkie zobowià-
zania gminy religijnej (przyp. t∏um.).
59 Ibidem, ark. 87–88.
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Rydoduby (123 osoby), Bia∏obo˝nica (26), Mazurówka (23), Kalinowszczyzna
(oÊmiu), Krzywcze (dwóch), Bia∏y Potok (77), Siemakowce (77). Z tego wzgl´du
zdecydowano, by zamknàç koÊció∏ w Kosowie, obs∏ugujàcy parafi´ liczàcà oko-
∏o stu wiernych. Dzia∏ania pe∏nomocnika u∏atwia∏ fakt, ˝e w zwiàzku z repatria-
cjà ludnoÊci polskiej z kosowskiej „dwudziestki” pozosta∏y tylko cztery osoby.
Nale˝y przy tym dodaç, ˝e koÊcio∏y w Kosowie i Rydodubach znajdowa∏y si´ sto-
sunkowo blisko siebie – w odleg∏oÊci 4 km. 

Kosowscy katolicy zostali postawieni w przymusowej sytuacji, gdy˝ Czazow
pragnà∏ zas∏u˝yç si´ w oczach prze∏o˝onych z Kijowa swoimi sukcesami na polu
ateizacji obwodu. Uprzedzi∏ czterech cz∏onków „dwudziestki”, ˝e b´dzie wnio-
skowa∏, by Obwodowy Komitet Wykonawczy wykreÊli∏ ich koÊció∏ z ewidencji.
RównoczeÊnie radzi∏ im, by zwrócili si´ z oÊwiadczeniem, ˝e ze wzgl´du na ma-
∏à liczb´ wiernych i niskà frekwencj´ na nabo˝eƒstwach zawieszajà sp∏at´ podat-
ku od nieruchomoÊci i gruntowego oraz op∏at za ubezpieczenie koÊcio∏a. ˚eby
przyspieszyç ca∏à spraw´, zaczà∏ wywieraç na cz∏onków „dwudziestki” naciski za
poÊrednictwem Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Czortkowie oraz ko-
sowskiej rady wiejskiej60. W podobny sposób wykreÊlono z ewidencji bardzo
wiele koÊcio∏ów. To samo dotyczy zresztà równie˝ cerkwi prawos∏awnych.

W efekcie pod koniec 1960 r. pozosta∏o w obwodzie tarnopolskim jedynie
szeÊç czynnych koÊcio∏ów rzymskokatolickich z 1258 wiernymi. Dzia∏a∏y one
w Borszczowie – 137 wiernych, ¸osiaczu (rejon borszczowski) – 117, Krzemieƒ-
cu – 206, Podwo∏oczyskach – 210, Ha∏uszczyƒcach (rejon ska∏acki) – 256, Ry-
dodubach (rejon czortkowski) – 332. KoÊcio∏y te obs∏ugiwa∏o dwóch ksi´˝y
– Adamczyk (Borszczów, ¸osiacz i Rydoduby) oraz Macyszyn (Krzemieniec, Pod-
wo∏oczyska i Ha∏uszczyƒce)61. Poza tym dzia∏a∏o jeszcze dziewi´ç niezarejestro-
wanych wspólnot rzymskokatolickich, liczàcych w sumie 722 wiernych – w na-
st´pujàcych miejscowoÊciach: Ska∏at – 300 osób, Po∏upanówka i Stary Ska∏at
(rejon ska∏acki) – 100, Kosów (rejon czortkowski) – 69, Tarnopol – 63, Dorofi-
jówka (rejon podwo∏oczyski) – 60, Siemakowce (rejon czortkowski) – 55, Koro-
lówka (rejon borszczowski) – 44, Zbara˝ – 20, Szumsk – 1162.

Pojawienie si´ nowych niezarejestrowanych wspólnot wiàza∏o si´ z wykreÊle-
niem z ewidencji niektórych koÊcio∏ów, a tym samym i parafii. Pe∏nomocnik ob-
wodowy, zmniejszajàc liczb´ dzia∏ajàcych oficjalnie parafii rzymskokatolickich,
równoczeÊnie powo∏ywa∏ do ˝ycia nowe wspólnoty „nielegalne”. W ten sposób
ogólna liczba wiernych zasadniczo si´ nie zmieni∏a. Zastosowana przez pe∏no-
mocnika metoda walki z katolicyzmem jedynie komplikowa∏a mu zadanie, jako
˝e kontrolowanie nastrojów w niezarejestrowanych wspólnotach by∏o trudniej-
sze. Zresztà wspólnoty te nie ustawa∏y w wysi∏kach, by odzyskaç oficjalny status
i móc odprawiaç nabo˝eƒstwa w swoich koÊcio∏ach. W 1960 r. z petycjami w tej
sprawie trzykrotnie zwracali si´ do Czazowa wierni z Po∏upanówki i Starego Ska-
∏atu, równie˝ trzykrotnie – z Dorofijówki, a˝ dwudziestokrotnie – z Tarnopola
(w latach 1957–1959 odwiedzali oni pe∏nomocnika trzynaÊcie razy)63.

60 Ibidem, ark. 47.
61 Ibidem, ark. 88.
62 Ibidem, ark. 88–89.
63 Ibidem, ark. 98.
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Doznawane szykany sprawia∏y, ˝e gorliwoÊç wiernych – zarówno nale˝àcych
do zarejestrowanych, jak i do „nielegalnych” wspólnot rzymskokatolickich
– wzrasta∏a, zaczynali oni demonstrowaç jeszcze wi´ksze przywiàzanie do swej
to˝samoÊci religijnej i narodowej. Wymowne jest, ˝e w 1959 r. do sakramentu
pokuty i do komunii przystàpi∏o pi´ç razy wi´cej katolików ni˝ w 1958 czy
1957 r.64 Pozostaje zagadkà, skàd czerpali si∏y do pe∏nienia pos∏ugi wÊród swych
„legalnych” i „nielegalnych” parafian ksi´˝a Adamczyk i Macyszyn.

Chcàc ograniczyç aktywnoÊç gmin rzymskokatolickich, pe∏nomocnik obwo-
dowy proponowa∏, by:

1) organy partyjne nasili∏y akcj´ antyreligijnà i propagand´ ateistycznà w miej-
scowoÊciach, gdzie znajdujà si´ koÊcio∏y;

2) w rejonach borszczowskim, ska∏ackim i czortkowskim przyspieszono utwo-
rzenie specjalnych komisji wsparcia dla pe∏nomocnika Rady do spraw Kultu Re-
ligijnego;

3) komitety rejonowe Komunistycznej Partii Ukrainy zorganizowa∏y indywi-
dualnà prac´ wÊród katolików i w∏àczy∏y do niej agitatorów i cz∏onków partii;

4) rozwa˝ono mo˝liwoÊç wykreÊlenia z ewidencji koÊcio∏a w ¸osiaczu, obs∏u-
gujàcego najmniejszà liczb´ wiernych;

5) zbadano mo˝liwoÊç zamkni´cia koÊcio∏a w Krzemieƒcu i przeniesienia na-
bo˝eƒstw do kaplicy cmentarnej65.

Po obj´ciu urz´du przez nowego pe∏nomocnika, S. Kowa∏enk´, nacisk na rzym-
skich katolików wzmóg∏ si´ jeszcze bardziej. W latach 1961–1962 w∏adze zasta-
nawia∏y si´ nad wykreÊleniem z ewidencji Êwiàtyƒ w Podwo∏oczyskach i Borsz-
czowie, podj´∏y te˝ weryfikacj´ listy koÊcio∏ów i klasztorów zabytkowych oraz
wykazu nieczynnych koÊcio∏ów, szukajàc obiektów, które mo˝na by przeznaczyç
na cele spo∏eczno-kulturalne66.

Pod koniec 1962 r. w obwodzie nadal dzia∏a∏o szeÊç zarejestrowanych Êwiàtyƒ:
w Borszczowie – 130 wiernych, ¸osiaczu – 110, Krzemieƒcu – 200, Podwo∏oczy-
skach – 200, Ha∏uszczyƒcach – 230, Rydodubach – 160, co dawa∏o w sumie
1030 osób (dane z poprzednich lat dotyczàce parafii w Rydodubach zosta∏y nieco
zawy˝one przez pe∏nomocnika, niedysponujàcego dok∏adnymi cyframi; jeÊli cho-
dzi o pozosta∏e parafie, liczba wiernych utrzymywa∏a si´ na sta∏ym poziomie)67.
Pod wzgl´dem narodowoÊciowym wÊród rzymskich katolików zamieszkujàcych
obwód tarnopolski zdecydowanie dominowali Polacy, Ukraiƒcy stanowili zaledwie
3 proc. Przewa˝a∏y kobiety – 76 proc. W zwyk∏ych mszach niedzielnych bra∏o
udzia∏ blisko 60 proc. wiernych, w Êwi´ta frekwencja znacznie wzrasta∏a – zjawia-
li si´ nie tylko wszyscy miejscowi, ale równie˝ przyjezdni katolicy, przede wszyst-
kim z obwodu chmielnickiego. Pos∏ug´ kap∏aƒskà pe∏nili ksi´˝a Józef Adamczyk
i Jakub Macyszyn. Pierwszy by∏ proboszczem parafii w Borszczowie, ̧ osiaczu i Ry-
dodubach, drugi – w Krzemieƒcu, Podwo∏oczyskach i Ha∏uszczyƒcach.

Propaganda antyreligijna w okresie chruszczowowskim nie mia∏a charakteru
li tylko formalnego – sz∏y za nià konkretne poczynania, przynoszàce wymierne

64 Ibidem, ark. 44.
65 Ibidem, ark. 99.
66 DATO, f. R 3239, op. 1, spr. 30, ark. 6.
67 Ibidem, op. 2, spr. 62, ark. 5.
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rezultaty. Obwodowy pe∏nomocnik do spraw kultów religijnych stwierdza∏: na
Tarnopolszczyênie znajduje si´ obecnie szeÊç gmin rzymskokatolickich, liczàcych
nieco ponad tysiàc wiernych, a w czterech koÊcio∏ach ze wzgl´du na brak sta∏e-
go proboszcza msze odprawiane sà tylko raz w miesiàcu. W tej sytuacji w pe∏ni
uprawnione b´dzie zredukowanie sieci placówek katolickich – przede wszystkim
w tych miejscowoÊciach, w których nie ma ju˝ czynnych cerkwi prawos∏awnych
i gdzie ksi´˝a usi∏ujà o˝ywiç dzia∏alnoÊç gmin rzymskokatolickich68.

Pod koniec 1964 r. w obwodzie tarnopolskim nadal istnia∏o szeÊç dotychcza-
sowych parafii. Po Êmierci ks. Adamczyka w 1963 r. ich jedynym duszpasterzem
pozosta∏ ks. Jakub Macyszyn. Jest oczywiste, ˝e nie by∏ w stanie pe∏niç regularnej
pos∏ugi we wszystkich funkcjonujàcych jeszcze koÊcio∏ach. W ¸osiaczu, Rydodu-
bach i Podwo∏oczyskach msze odbywa∏y si´ tylko kilka razy do roku, w Borszczo-
wie i Ha∏uszczyƒcach – dwa lub trzy razy w miesiàcu. Jedynie w Krzemieƒcu na-
bo˝eƒstwa odprawiano regularnie, gdy˝ ks. Macyszyn mieszka∏ tam na sta∏e.

Korzystajàc z tego, ˝e zmar∏ego ks. Adamczyka nie zastàpi∏ inny kap∏an, w∏adze
zacz´∏y szukaç pretekstu, by zamknàç obs∏ugiwane przezeƒ do tej pory koÊcio∏y.
W 1964 r. decyzjà podwo∏oczyskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, po-
twierdzonà nast´pnie przez Obwodowy Komitet Wykonawczy w Tarnopolu, ode-
brano Êwiàtyni´ wspólnocie w Podwo∏oczyskach. Jako uzasadnienie podano z∏y
stan techniczny budynku. Umowa dzier˝awy zosta∏a zerwana, koÊció∏ zaÊ zburzo-
no. Na jego miejscu zamierzano zbudowaç dom kultury. Parafianie zwrócili si´ do
pe∏nomocnika obwodowego i do Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Pod-
wo∏oczyskach z proÊbà o umo˝liwienie im przeprowadzenia remontu kapitalnego
koÊcio∏a. Podj´tych decyzji nie zamierzano jednak uchyliç, gdy˝ w pe∏ni wpisywa-
∏y si´ one w prowadzonà przez w∏adze partyjno-paƒstwowe polityk´ ateizacji spo-
∏eczeƒstwa. Nietrudno si´ domyÊliç, ˝e podobny los czeka∏ równie˝ koÊcio∏y w ¸o-
siaczu i Rydodubach. Pe∏nomocnik Kowa∏enko raportowa∏ swym zwierzchnikom
w Moskwie (A. Puzin) i Kijowie (K. ¸ytwyn): „Wziàwszy pod uwag´, ˝e od d∏u˝-
szego czasu ze wzgl´du na nieobecnoÊç kap∏ana nabo˝eƒstwa w trzech [wspomnia-
nych] koÊcio∏ach nie sà odprawiane i ˝e os∏abi∏o to religijnoÊç katolików w tych
wsiach, trzeba wzmóc prac´ antyreligijnà i wychowawczà wÊród ludnoÊci polskiej
oraz rozwa˝yç kwesti´ wykreÊlenia z ewidencji miejscowych gmin”69. Mo˝liwoÊç
zmniejszenia o po∏ow´ liczby parafii rzymskokatolickich by∏a dla obwodowego
pe∏nomocnika Rady do spraw Kultu Religijnego prawdziwà gratkà.

W okresie chruszczowowskim, kiedy likwidacja Êwiàtyƒ i delegalizowanie
gmin religijnych sta∏y si´ zjawiskiem masowym, szykany dotkn´∏y równie˝ Ko-
Êció∏ rzymskokatolicki na Tarnopolszczyênie. Z zarejestrowanych w 1954 r.
oÊmiu parafii, dysponujàcych oÊmioma koÊcio∏ami – po∏owa zosta∏a skazana na
likwidacj´ i wykreÊlenie z ewidencji.

Dalszy ciàg ofensywy przeciwko rzymskiemu katolicyzmowi

Z 296 parafii rzymskokatolickich istniejàcych w obwodzie tarnopolskim
w 1944 r., przed wysiedleniem Polaków, w latach 1965–1966 pozosta∏o szeÊç.

68 Ibidem, ark. 9.
69 Ibidem, spr. 72, ark. 25.
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Liczy∏y one oko∏o tysiàca wiernych70. Poza tym blisko pi´ciuset rzymskich kato-
lików z obwodu chmielnickiego stale odwiedza∏o koÊcio∏y w Borszczowie i Ha-
∏uszczyƒcach.

Jedyny ksiàdz rzymskokatolicki w obwodzie, Jakub Macyszyn, regularnie od-
prawia∏ msze w swoim koÊciele parafialnym w Krzemieƒcu, okresowo natomiast
(jeden–dwa razy w miesiàcu) – w koÊcio∏ach w Borszczowie i Ha∏uszczyƒcach.
W ¸osiaczu i Rydodubach wierni sami zbierali si´ na modlitw´, a wspólnota
z Podwo∏oczysk, która nie mia∏a w∏asnej Êwiàtyni, odwiedza∏a koÊció∏ w Ha∏usz-
czyƒcach.

Jakub Macyszyn cieszy∏ si´ wielkim autorytetem wÊród miejscowych katoli-
ków. Interesowa∏ si´ ˝yciem KoÊcio∏a powszechnego, regularnie s∏ucha∏ Radia Wa-
tykaƒskiego, prenumerowa∏ polskie czasopisma i zdobytymi w ten sposób infor-
macjami dzieli∏ si´ z wiernymi. Informowa∏ swoich parafian o pracach Soboru
Watykaƒskiego II i zapadajàcych w Rzymie decyzjach. Sprzyja∏o to utrzymaniu
ich zwiàzków z polskoÊcià i katolicyzmem. Zewn´trznym wyrazem gorliwoÊci
wiernych by∏a zwi´kszona frekwencja w koÊcio∏ach i wzrost dochodów parafii.
Przyk∏adowo w 1964 r. zebrano w trzech koÊcio∏ach (Borszczów, Krzemieniec,
Ha∏uszczyƒce) 4239 rubli, a w 1966 r. 5413 rubli71.

Ogl´dny stosunek w∏adz do religii w po∏owie lat szeÊçdziesiàtych zrodzi∏ na-
dzieje, i˝ mo˝liwe jest jeÊli nie odrodzenie KoÊcio∏a rzymskokatolickiego, to
w ka˝dym razie ustabilizowanie jego sytuacji w przysz∏oÊci. Po okresie pewnego
uspokojenia komunistyczny re˝im przeszed∏ jednak do ostrej ofensywy ateistycz-
nej, czego symptomem by∏o w 1969 r. wykreÊlenie z ewidencji parafii w Podwo-
∏oczyskach. Przyjrzyjmy si´ zastosowanym wówczas metodom.

Poczàtkowo decyzjà Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Tarnopolu, za-
twierdzonà przez Rad´ do spraw Kultów Religijnych przy Radzie Ministrów ZSRR
(protokó∏ posiedzenia Rady nr 1 z 20 stycznia 1965 r.), podwo∏oczyskim katoli-
kom odebrano koÊció∏, motywujàc to z∏ym stanem technicznym budynku. Nast´p-
nie koÊció∏ zburzono, a na jego miejscu wzniesiono rejonowy dom kultury72. Wier-
ni – oko∏o pi´çdziesi´ciu – którzy pozostali bez w∏asnej Êwiàtyni, zacz´li ucz´szczaç
do koÊcio∏a w Ha∏uszczyƒcach i stopniowo przestali si´ interesowaç sprawami for-
malnymi gminy. Nies∏usznie. Wykorzysta∏y to miejscowe w∏adze, motywujàc wy-
kreÊlenie parafii z ewidencji tym, ˝e jej „dwudziestka” i komisja rewizyjna rozpa-
d∏y si´. Na tej podstawie 14 marca 1969 r. Rejonowy Komitet Wykonawczy
w Podwo∏oczyskach (uchwa∏a nr 88) wystàpi∏ do Obwodowego Komitetu Wyko-
nawczego z proÊbà o wykreÊlenie z ewidencji lokalnej gminy rzymskokatolickiej,
która rzekomo zaprzesta∏a dzia∏alnoÊci. Obwodowy Komitet Wykonawczy przy-
chyli∏ si´ do tej proÊby (uchwa∏a nr 01-240 z 20 kwietnia 1969 r.) i skierowa∏ od-
powiedni wniosek do Rady do spraw Kultów Religijnych przy Radzie Ministrów
ZSRR73. Ta ostatnia, rzecz jasna, uczyni∏a zadoÊç proÊbie w∏adz w Tarnopolu.

Tym sposobem pod koniec 1969 r. w obwodzie tarnopolskim by∏o zarejestro-
wanych ju˝ tylko pi´ç gmin rzymskokatolickich z pi´cioma koÊcio∏ami. W trzech

70 DATO, f. P 1, op. 1, spr. 3864, ark. 46.
71 Ibidem, ark. 49.
72 DATO, f. R 3241, op. 1, spr. 73, ark. 148.
73 Ibidem, ark. 149.
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z nich (Krzemieniec, Borszczów, Ha∏uszczyƒce) msze odprawiano regularnie,
w dwóch innych, gdzie nie by∏o sta∏ego proboszcza (¸osiacz i Rydoduby) – jedy-
nie okresowo. Raz na miesiàc liturgi´ sprawowa∏ ks. Jakub Macyszyn, podczas
jego nieobecnoÊci wierni sami zbierali si´ w koÊciele i odprawiali nabo˝eƒstwa.
Wymienione pi´ç koÊcio∏ów – zw∏aszcza w wielkie Êwi´ta religijne – odwiedzali
tak˝e rzymscy katolicy z obwodów chmielnickiego i rówieƒskiego oraz prakty-
kujàcy nielegalnie grekokatolicy.

W 1970 r. w koÊcio∏ach obwodu tarnopolskiego ochrzczono 53 dzieci, w tym
osiemnaÊcioro z obwodu chmielnickiego i pi´cioro z rówieƒskiego, co Êwiadczy
o szerokim zasi´gu wp∏ywów lokalnego KoÊcio∏a rzymskokatolickiego74. W pi´ciu
rzymskokatolickich „dwudziestkach” by∏o 65 m´˝czyzn i 35 kobiet, w tym oÊmiu
robotników, siedemnastu ko∏choêników, 75 emerytów75. Materialnym Êwiadec-
twem aktywizacji gmin rzymskokatolickich na poczàtku lat siedemdziesiàtych by∏
wzrost dochodów parafii – w 1971 r. o 1802 ruble w porównaniu z rokiem 197076.

W∏adze – a przede wszystkim obwodowy pe∏nomocnik do spraw kultów
religijnych – szuka∏y stale pretekstu, by ograniczyç liczb´ parafii. W 1974 r.
nadarzy∏a si´ ku temu okazja. Podobnie jak w Podwo∏oczyskach – a wi´c wyko-
rzystujàc brak sta∏ego proboszcza oraz formalne uchybienia w dokumentacji
miejscowej gminy rzymskokatolickiej – w∏adze wykreÊli∏y z ewidencji parafi´
w ¸osiaczu77. RównoczeÊnie pe∏nomocnik przygotowa∏ dokumenty potrzebne
do likwidacji parafii w Rydodubach, a nast´pnie wys∏a∏ je do Rady do spraw Kul-
tów Religijnych przy Radzie Ministrów USRR. Mo˝na by∏o si´ spodziewaç, ˝e
zatwierdzenie wniosku pe∏nomocnika b´dzie czystà formalnoÊcià. W 1974 r.
w obwodzie istnia∏y zatem faktycznie jedynie trzy katolickie parafie: w Krze-
mieƒcu, Borszczowie i Ha∏uszczyƒcach. Wed∏ug danych pe∏nomocnika liczba
wiernych w poszczególnych gminach wynosi∏a: w Krzemieƒcu – blisko 170 osób
w samym mieÊcie i oko∏o trzydziestu we wsiach rejonów krzemienieckiego
i szumskiego, w Borszczowie – odpowiednio 170 osób w mieÊcie i ponad osiem-
dziesiàt we wsiach rejonu borszczowskiego, w Ha∏uszczyƒcach – blisko dwieÊcie
osób i prawie sto w innych miejscowoÊciach rejonu podwo∏oczyskiego78. Obwód
powinno zamieszkiwaç zatem 750 rzymskich katolików. Poniewa˝ jednak pe∏no-
mocnik, chcàc wykazaç si´ swoimi sukcesami, zani˝a∏ nieco liczby w sprawozda-
niach wysy∏anych do Kijowa, mo˝emy za∏o˝yç, ˝e faktycznie na Tarnopolszczyê-
nie by∏o w 1974 r. oko∏o tysiàca wiernych. Szacunek ten dotyczy jedynie
aktywnie praktykujàcych. JeÊli uwzgl´dnimy, ˝e polska mniejszoÊç w obwodzie
liczy∏a w po∏owie lat siedemdziesiàtych mniej wi´cej 8–10 tys. osób, musimy
dojÊç do wniosku, i˝ liczba katolików „biernych” wynosi∏a przynajmniej 5 tys.

Opiek´ duchowà nad wszystkimi rzymskimi katolikami Tarnopolszczyzny
oraz nad wiernymi z obwodów chmielnickiego i rówieƒskiego sprawowa∏ ju˝ tyl-
ko sam ks. Jakub Macyszyn. W styczniu 1974 r. obwodowy pe∏nomocnik zare-
jestrowa∏ w swojej ewidencji ks. Bronis∏awa Mereckiego, zezwalajàc mu na od-

74 DATO, f. R 3241 scz, op. 2s, spr. 20, ark. 33.
75 Ibidem, ark. 34.
76 Ibidem, spr. 25, ark. 31.
77 Ibidem, spr. 41, ark. 21.
78 Ibidem.
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prawianie okresowych nabo˝eƒstw w koÊciele w Ha∏uszczyƒcach. W drugiej
po∏owie tego˝ roku – po Êmierci ks. Macyszyna – zezwolenie na sta∏à prac´ dusz-
pasterskà w Krzemieƒcu i periodyczne odprawianie mszy w Borszczowie otrzy-
ma∏ ks. Marcjan Trofimiak79. Pod koniec 1974 r. w obwodzie tarnopolskim pra-
cowa∏o zatem dwóch kap∏anów – proboszcz Ha∏uszczyniec ks. Merecki oraz
opiekujàcy si´ parafiami w Krzemieƒcu i Borszczowie ks. Trofimiak. 80 proc.
cz∏onków „dwudziestek” oraz organów wykonawczych katolickich gmin to byli
wierni w wieku emerytalnym, lojalni wobec ustawodawstwa wyznaniowego
i w∏adzy radzieckiej. Dochody trzech koÊcio∏ów wzros∏y w 1974 r. w porówna-
niu z rokiem poprzednim prawie o 500 rubli i wynosi∏y 6720 rubli80. G∏ównym
êród∏em tych dochodów (90 proc.) by∏y dobrowolne datki wiernych. 

Jak mo˝na by∏o oczekiwaç, w 1975 r. wykreÊlono z ewidencji gmin´ rzymsko-
katolickà w Rydodubach. Pozosta∏y trzy parafie, z trzema koÊcio∏ami: w Krzemieƒ-
cu – pod wezwaniem Êw. Stanis∏awa, Borszczowie – Êw. Trójcy oraz Ha∏uszczyƒcach
– Êw. Jana. Wed∏ug danych obwodowego pe∏nomocnika skupia∏y 780 wiernych81.
Duszpasterskà pos∏ug´ pe∏nili ksi´˝a Bronis∏aw Merecki oraz Marcjan Trofimiak. 

W 1975 r. w Helsinkach odby∏a si´ Konferencja Bezpieczeƒstwa i Wspó∏pracy
w Europie. Podpisanie jej Aktu Koƒcowego oÊmieli∏o cz´Êç katolików ze wsi Rydo-
duby i Bia∏obo˝nica do podj´cia staraƒ o ponownà rejestracj´ koÊcio∏a w Rydodu-
bach, ich dzia∏ania zosta∏y jednak udaremnione przez s∏u˝by bezpieczeƒstwa.

W 1977 r. w obwodzie nadal dzia∏a∏y trzy zarejestrowane koÊcio∏y, obs∏ugi-
wane przez dwóch proboszczów. Jak donosi∏ obwodowy pe∏nomocnik: „Merec-
ki i Trofimiak nie utrzymywali ze sobà kontaktów”82. Ksiàdz Merecki odprawia∏
nabo˝eƒstwa jedynie po ∏acinie, natomiast ks. Trofimiak przestrzega∏ zaleceƒ So-
boru Watykaƒskiego II, wprowadzajàc do liturgii j´zyk polski. Integrowa∏o to
polskà mniejszoÊç.

W latach 1979–1980 rzymscy katolicy ze wsi Rydoduby i Kosów zwrócili si´
do obwodowego pe∏nomocnika z petycjà w sprawie ponownego uruchomienia
koÊcio∏a w Rydodubach. Podobnà proÊb´ wystosowali wierni z Tarnorudy w re-
jonie podwo∏oczyskim, gdzie koÊció∏, równie˝ wykreÊlony z ewidencji, by∏ wy-
korzystywany jako magazyn83. Poniewa˝ pe∏nomocnik nie reagowa∏ na petycje,
wierni samowolnie otwierali Êwiàtynie i odprawiali nabo˝eƒstwa w wykreÊlo-
nych z ewidencji koÊcio∏ach, których nie przeznaczono jeszcze na cele gospodar-
cze. Tak sta∏o si´ te˝ w Rydodubach84.

W dzia∏ajàcych oficjalnie koÊcio∏ach na nabo˝eƒstwach gromadzili si´ katolicy
obrzàdku ∏aciƒskiego z tarnopolskiego i sàsiednich obwodów, a tak˝e grekokato-
licy. W Borszczowie w ka˝dej niedzielnej mszy uczestniczy∏o oko∏o pi´çdziesi´ciu
wiernych podziemnego KoÊcio∏a unickiego. Towarzyszy∏ im prawie zawsze kap∏an
greckokatolicki, który za zgodà proboszcza udziela∏ im komunii i spowiada∏85.

79 Ibidem, ark. 22.
80 Ibidem.
81 Ibidem, spr. 47, ark. 11.
82 Ibidem, spr. 58, ark. 21.
83 Ibidem, spr. 66, ark. 14.
84 Ibidem, spr. 87, ark. 17.
85 Ibidem, spr. 91, ark. 10.
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24 listopada 1981 r. wysz∏o tajne rozporzàdzenie Rady do spraw Kultów Re-
ligijnych przy Radzie Ministrów USRR w sprawie wzmo˝enia kontroli nad wy-
konywaniem ustawodawstwa wyznaniowego. Punkt ósmy tego dokumentu g∏o-
si∏: „Rozpatrzyç na posiedzeniu Rady raporty [...] obwodu tarnopolskiego [...]
dotyczàce przeciwdzia∏ania próbom sprowokowania przez Watykan nielegalnej
dzia∏alnoÊci katolików i unickich niedobitków”86.

W 1984 r. pe∏nomocnik obwodowy w swoim tajnym sprawozdaniu dla rady
republikaƒskiej i zwiàzkowej zaznacza∏, ˝e nie ma symptomów aktywizacji gmin
rzymskokatolickich oraz nie odczuwa si´ wp∏ywu Watykanu ani polskiego epi-
skopatu na wiernych i ich duszpasterzy. Przy tym jednak z jakiegoÊ wzgl´du
uzna∏, i˝ w∏aÊnie pod wp∏ywem z zewnàtrz katolicy z Po∏upanówki i Starego Ska-
∏atu domagali si´ w lutym–czerwcu 1984 r. wznowienia dzia∏alnoÊci swoich pa-
rafii, wysy∏ali listy i delegacje do ró˝nych instancji. Ich wysi∏ki udaremni∏ Rejo-
nowy Komitet Wykonawczy, niezw∏ocznie adaptujàc na cele gospodarcze koÊció∏
wykorzystywany dawniej przez te dwie wspólnoty87.

Dane z 1984 r. wskazujà, ˝e w obwodzie dzia∏a∏y wcià˝ trzy koÊcio∏y (w Borsz-
czowie, Krzemieƒcu i Ha∏uszczyƒcach), których proboszczami byli Bronis∏aw
Merecki i Marcjan Trofimiak. W coniedzielnych mszach bra∏o udzia∏ przeci´tnie
650 wiernych z tarnopolskiego i dwustu z obwodów sàsiednich: rówieƒskiego,
wo∏yƒskiego, chmielnickiego. Ksi´˝a udzielili trzynastu chrztów i jednego Êlubu,
brali udzia∏ w szesnastu pogrzebach. Roczne dochody parafii wynios∏y prawie
10 tys. rubli88.

Rzymscy katolicy z Po∏upanówki nadal prowadzili walk´ o zarejestrowanie
swojej gminy. W 1986 r. skierowali do ró˝nych instancji szeÊç petycji, które jed-
nak nie odnios∏y ˝adnego skutku. Dane z tego˝ roku Êwiadczà o nieznacznej ak-
tywizacji katolików: odby∏o si´ siedemnaÊcie chrztów, czternaÊcie Êlubów i 22 po-
grzeby religijne. Dochody lokalnego KoÊcio∏a wynios∏y 9,6 tys. rubli89.

Pod koniec lat osiemdziesiàtych w obwodzie tarnopolskim istnia∏y te same
trzy zarejestrowane parafie. Kierowa∏ nimi ks. Marcjan Trofimiak. Praktyk´ od-
bywa∏ tu wychowanek Akademii Duchownej w Rydze ks. Marian Jaworski, któ-
ry po zakoƒczeniu sta˝u mia∏ zostaç proboszczem jednej z parafii90. W zwiàzku
ze stopniowà demokratyzacjà w∏adze zacz´∏y rejestrowaç nowe gminy religijne.
Do 1 paêdziernika 1989 r. zarejestrowano dwie kolejne parafie katolickie w ob-
wodzie, ich ogólna liczba wynios∏a zatem pi´ç91. Odrodzenie KoÊcio∏a rzymsko-
katolickiego na Tarnopolszczyênie stawa∏o si´ faktem.

* * *
W powojennym okresie rzàdów komunistycznych wspólnoty rzymskokatolic-

kie w obwodzie tarnopolskim, podobnie zresztà jak ca∏y KoÊció∏ na Ukrainie Za-
chodniej, prze˝ywa∏y bardzo trudne momenty. Chocia˝ katolicyzm obrzàdku ∏a-

86 Ibidem, spr. 89, ark. 3.
87 Ibidem, spr. 107, ark. 14.
88 Ibidem, ark. 15.
89 Ibidem, spr. 121, ark. 8.
90 Ibidem, spr. 128, ark. 10.
91 DATO, f. P 1, op. 39, spr. 46, ark. 11.
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ciƒskiego móg∏ funkcjonowaç w ZSRR legalnie92, stale znajdowa∏ si´ pod presjà
ateistycznych w∏adz. PrzeÊladowano duchownych i wiernych, zamykano bàdê
niszczono Êwiàtynie. KoÊció∏ ˝y∏ jednak i dzi´ki wierze w Chrystusa przetrwa∏,
nie tylko zachowujàc swojà tradycj´ dogmatycznà i obrz´dowà, ale i gromadzàc
wokó∏ siebie Polaków – równie˝ spoza Tarnopolszczyzny, których ocali∏ przed
utratà to˝samoÊci. Pod opiekà KoÊcio∏a rzymskokatolickiego ukraiƒscy Polacy
przetrwali jako naród i nie utracili zwiàzku z Macierzà. Ocalili ducha religijne-
go, bo ˝yciodajna rzeka wiary czerpa∏a swà si∏´ ze êród∏a – z Prawdy Chrystuso-
wej. Z tej skarbnicy czerpa∏a równie˝ – wspierana przez rzymskich katolików
– podziemna Cerkiew greckokatolicka. 

Celem niniejszego artyku∏u by∏o przedstawienie na podstawie utajnionych do
niedawna êróde∏ powojennych losów KoÊcio∏a rzymskokatolickiego na Ukrainie
Zachodniej – na przyk∏adzie Tarnopolszczyzny. Tekst ten jest zarazem ho∏dem
z∏o˝onym pami´ci duchownych i wiernych, którzy wytrwali, zwyci´˝yli i stali si´
wzorem dla przysz∏ych pokoleƒ.

Prze∏o˝y∏ Jan Jacek Bruski

JAROS¸AW STOCKI (ur. 1957) – historyk, absolwent Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, doktor nauk humanistycznych (kandydat nauk historycznych),
docent w katedrze psychologii oraz w katedrze filozofii i ukrainoznawstwa
Tarnopolskiego Paƒstwowego Uniwersytetu Technicznego im. Iwana Puluja.
Wspó∏pracownik Instytutu Europy Ârodkowo-Wschodniej w Lublinie. Zajmu-
je si´ historià Ukrainy oraz stosunkami polsko-ukraiƒskimi. Autor i wspó∏au-
tor ksià˝ek: Monastyr Otciw Wasilijan Czesnoho Chresta Hospodƒoho w Bu-
czaczi 1712–1996 (Lwow 1997); Religijna sytuacija w Ukrainie: problemy
i tendencjii rozwytku 1988–1998 (Tarnopol 1998); Studia nad demografià hi-
storycznà i sytuacjà religijnà Ukrainy (Lublin 2000); UkraiƒÊka Greko-Kato-
∏yçka Cerkwa i religijne stanowyszcze Ternopilszczyzny (1946–1989) (Tarno-
pol 2003).

The Roman Catholic Church in Western Ukraine as exemplified by the Tarnopol region
between 1946–1989

In 1944–1945 100 000 Polish repatriates, including nearly 100 priests left the
Tarnopol region. 259 churches and chapels became deserted. Toward the end of the forties

92 Status prawny KoÊcio∏a regulowa∏y nast´pujàce akty: dekret o rozdziale KoÊcio∏a od paƒstwa
i szko∏y od KoÊcio∏a (rozporzàdzenie Ludowego Komisariatu SprawiedliwoÊci RSFRR z 24 VIII
1918 r.), instrukcja Sekretariatu Prezydium Wszechukraiƒskiego Centralnego Komitetu Wykonaw-
czego z 23 VI 1932 r. o zasadach organizacji, dzia∏alnoÊci, sprawozdawczoÊci i likwidacji gmin re-
ligijnych i o systemie ewidencjonowania przez organy administracji sk∏adu gmin religijnych oraz
funkcjonariuszy kultu, instrukcja o ewidencji zgromadzeƒ religijnych i funkcjonariuszy kultu z 31 X
1968 r., zatwierdzona przez Rad´ ds. Religii przy Radzie Ministrów ZSRR (Zakonodawstwo pro re-
lihijni kulty, Kyjiw 1973, s. 77, 111, 144).
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there remained eleven legally functioning Roman Catholic communities, with almost
3000 faithful, looked after by seven priests. Despite the hostility of the atheistic,
totalitarian regime, the communities not only preserved their religious tradition and
national identity, but also became a moral support to the underground Ukrainian Greek
Catholic Church.

In the Khrushchev era – in contrast to the Stalinist period – mass repressions were not
instigated the clergy, quite the opposite – many clergymen were freed from prisons and
camps. However, at the same time, atheist propaganda was intensified. Orthodox and
Catholic churches were being closed, religious communities were being officially
deregistered. Due to this, in 1964 only six registered Roman Catholic communities
remained with the same number of churches. The remaining communities lost their
previous status. Through delegalising them, the local authorities were acting according to
the expectations of the Kiev and Moscow officials, however, they made it more difficult
for themselves to control part of the Roman Catholics in future. Persecutions led to the
closing of the Roman and Greek Catholics – not only in the Tarnopol district, but also in
the whole of Western Ukraine.

During Brezhnev’s rule the atheist course was continued. In the mid seventies in the
Tarnopol region only three legally registered parishes remained, with three churches, while
as many as ten functioned illegally. Naturally, this situation could not please local
Catholics. The active attitude of the clergy, imbued by the spirit of the II Vatican Council,
caused the faithful to become more active. They started systematically sending petitions
to the district plenipotentiary for religious cults concerning the reregistration of the Roman
Catholic parishes. The authorities consistently refused. Not until the policies of glasnost
and perestroika, inaugurated by Gorbachov, were there conditions for religious freedom
and the rebirth of Catholicism and other religions.

The Roman Catholics of the Tarnopol region had their loyalty to Jesus Christ and the
Holy See. They passed the test honourably and with a clear conscience.
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