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ВСТУП
Історія Української Греко-Католицької Церкви є однією з найтрагічніших. У різних
часових відрізках Церква переживала утиски, гоніння та репресії. Особливого,
небаченого в світовій історії терору та переслідувань греко-католики в Україні зазнали з
боку атеїстичної комуністичної тиранії в ХХ столітті. Зумисне переслідування
християнської релігії та насадження атеїзму «увінчалось» для УГКЦ ліквідацією її у 1946
році шляхом насильницького «возз’єднання» з одержавленою і підконтрольною
атеїстичному за своєю суттю режимові Російською Православною Церквою (надалі РПЦ),
а для її вірних членів – єпископів, священників і вірних – підданням жорстоким
переслідуванням, репресіям, мукам радянського терору.

Засаднича несумісність УГКЦ з комуністичною ідеологією Союзу Радянських
Соціалістичних Республік (надалі СРСР) полягала в тому, що це була релігійна
українська інституція, яка виховувала високі духовно-моральні та патріотичні почуття у
своїх вірних, надавала сенсу життю багатьом поколінням українців на своїй землі,
користувалась їхньою безмежною довірою та повагою. Її духовенство з євангельським
вченням несло в народ просвітницькі ідеї, пробуджувало національну свідомість тощо. У
категоріях радянської пропаґанди це вважалось «опіумом для народу», проте насправді
Церква була прямою перешкодою для тоталітарної ідеології. Тому не дивно, що одним із
перших кроків радянських окупантів в Україні, починаючи від 1939, а згодом
продовжуючи від 1941 рр., було переслідування та знищення УГКЦ.
Свій план сталінський режим надіявся зреалізувати через співпрацю із провідниками
Церкви. Коли ж всі єпископи, переважна більшість деканів і пересічні священники
відмовились співпрацювати, тоді щодо них розпочалися арешти, погрози, залякування,
шантажі, нечувані репресії, надіючись, що вдарячи пастиря − розбіжаться вівці (пор. Зах
13, 7; Мр 14, 27). Однак значна кількість страдників не піддались, не зламались, а
докінця залишилися вірними своїй Церкві та народу. Серед багатьох, котрі прийняли
мученичу смерть в більшовицьких казематах, є світлої пам’яті бориславський декан і
стебницький парох Слуга Божий священник Петро Мекелита, котрий загинув у
Львівській пересильній тюрмі у 1947 році.
У кінці 90-х років ХХ ст. Церква вийшла з підпілля. У здобутій свободі, не можна забувати
переслідувань і мучеництва, через які перейшла Греко-Католицька Церква і виживши
«воскреснула» в незалежній Україні. Ці трагічні й водночас героїчні події є невід’ємною
частиною нашої релігійної пам’яті. Тому нашим обов’язком є пригадувати собі значення
мучеництва, вказуючи на необхідність пошанування всіх конкретних свідків віри, щоб на
прикладі своїх кращих представників повчитися як нам жити, як чинити в тій чи тій
ситуації, а, щонайбільше, – бачити у них Божу присутність, слухати як Він через них до
нас промовляє в сьогоденні…
Темою дослідження є «Душпастирське служіння та національно-просвітницька
діяльність пароха Стебника о. Петра Мекелити (1919 – 1946 рр.)». Актуальність обраної
теми випливає із потреби плекання любові до Церкви та народу, виховання майбутніх
пастирів, а також з браку належного пошанування священника-мученика. Додає
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важливості тематиці і той факт, що стосовно стебницького пароха ведеться
беатифікаційний процес. Актуальність праці також пов’язана із постановами Дев’яностої
сесії Архиєрейського Синоду УГКЦ в Україні, який відбувся 2 – 3 лютого 2022 року у
Львові .
Новизна дослідження полягає у ґрунтовнішому науково-дослідницькому ширшому
висвітленні біографічних і душпастирських фактів із життя Слуги Божого, в органічному
поєднанні з аналізом історичної, суспільно-політичної ситуації у Стебнику в 1 пол. ХХ ст.
Примітною новизною наукової праці є те, що на сьогодні відсутні дослідження, які б
містили подібне поєднання.
Пропоноване дослідження має за мету розглянути священичу діяльність свящ. П.
Мекелити в різноманітних її проявах, з’ясувати історичні обставини, в яких вона
здійснювалась, оцінити його внесок у процес духовного відродження народу. Кінцевою
метою є скинення пелени забуття, виткану байдужістю сучасного суспільства щодо цієї
праведної людини.
Об’єктом праці є суспільне, національне та релігійне життя Стебника в 1 пол. ХХ
століття. Предметом виступає особа пароха с. Стебник Петра Мекелити та його
діяльність.
Завданнями праці, відповідно до поставленої мети, є:
1) показати історично-політичний виклик та культурний контекст в часі служіння
бориславського декана;
2) подати найважливіші біографічні дані досліджуваної особистості;
3) оцінити внесок свящ. П. Мекелити у формуванні релігійно-національного життя
стебничан;
4) спонукати до усвідомлення значущості подальшого дослідження та популяризації
постаті священника-мученика та почитання його пам’яті, що б сприяло на шляху
беатифікаційного процесу.
Дипломна робота має певні часові рамки, початковою точкою яких є призначення свящ.
Мекелити на парохію в с. Стебник (1919 р.), а кінцевою − дата ув’язнення подвижника
(1946 рік). Проте беручи до уваги потреби наукового дослідження, виходитимемо за
встановлені межі.
Для виконання поставлених завдань необхідно з’ясувати також методологічну основу та
методи дослідження. Очевидно, що обов’язковою умовою є неупереджений погляд
автора з позиції україноцентричності. Для цього застосований принцип об’єктивності у
висвітленні цієї теми, позиція історичної правди. У методологічній основі тексту закладені
загальнонаукові методи: історичний та дедуктивний. Історичний послужить для збору
підставових фактів, які лягли в основу подій, що відбулися в минулому, а також
представлення виникнення, формування та розвитку описуваних подій у хронологічній
послідовності. У виведенні суто стебницьких реалій із загальногаличанських тенденцій
сприятиме метод дедукції. Під час написання дипломної роботи також
використовуватиметься науковий аналіз, завдяки якому розглядатиметься зібраний
матеріял під кутом піднятої проблематики, та синтез, за допомогою якого проведеться
спроба розкрити цю проблематику.
Структура дипломної праці продиктована поставленою метою і завданням дослідження.
Праця складається зі змісту, вступу, двох розділів, висновків, переліку використаної
літератури, списку умовних скорочень та ілюстрованих додатків (світлин). Основна
частина складається з двох розділів, які, виходячи із обраної тематики, своєю чергою,
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поділені на визначену кількість підрозділів та підпунктів. Їх перелік відображений у
Змісті.
У першому розділі, який називається «Суспільно-політичне й релігійне становище в
Стебнику за часів пастирського служіння свящ. Петра Мекелити», запропоновано
загально ознайомитись із різними аспектами життя стебничан того часу. У першому
підрозділі буде висвітлено суспільно-політичні умови, в яких перебувала Галичина, а
відповідно і Стебник в 1 половині ХХ ст. У другому – розкриватимуться обставини
діяльності місцевих греко-католицької, римо-католицької, протестантської та юдейської
громад в згаданий період. Матеріял першої основної частини праці послужить у
визначенні історичних, національних і релігійних обставин та особливостей тодішнього
Стебника, в якому звершував пастирське служіння свящ. Петро Мекелита. Лише завдяки
означенню цього тла можна вповні зрозуміти ті історично-політичні виклики, які
поставали перед душпастирем в часі його душпастирського служіння в цьому селі.
У другому розділі – «Свящ. Петро Мекелита та його внесок у розбудову
релігійно-національного життя в Стебнику» – здійсниться спроба відтворити історичні
відомості про Слугу Божого, а також його діяльність як релігійно-просвітницького діяча
Стебника у період 1919 – 1946 років. Другий розділ складається із чотирьох підрозділів.
Перший підрозділ присвячений біографічним даним щодо свящ. П. Мекелити, починаючи
з його дитинства та закінчуючи описом його смерті й поховання. Наступна частина має
на меті висвітлити його душпастирювання на парохіях та його служіння як декана. Третій
пункт ставить за мету показати національну та просвітницьку діяльність
священнослужителя. Заключний пункт з’ясовуватиме, як відбувається вшанування
пам’яті, та на якому актуальному етапі перебуває процес беатифікації Слуги Божого.
Упродовж написання дипломної роботи ми послуговуватимемось численним списком
різного роду джерел. Джерельною літературою для праці виступатимуть архівні дані,
спогади та інтерв’ю тогочасних свідків. Із архівів необхідно виділити фонди
Центрального державного історичного архіву України (надалі ЦДІАУ) м. Львова, а саме
179 і 206, Державного архіву Львівської області (надалі ДАЛО; фонд 1), справу П-24388
Архіву Управління Служби безпеки України у Львівській області (надалі АУ СБУ ЛО), яка
до 1990-х років перебувала у секретному фонді, архівну справу П-1-1-625 Архіву
Інституту Історії Церкви (надалі АІІЦ) та матеріяли архіву Місії Постуляційного Центру
беатифікації УГКЦ.
Цікавим джерелом для вивчення життя та служіння пароха Стебника буде мемуарна
література. Небагато учасників подій (як серед членів родини, так і серед стебничан)
зуміли залишити власні спогади. Окремо слід виділити свідчення дочки священнника –
Ірини. Важливу групу джерел становить тогочасна преса, зокрема, газети «Діло»,
«Вільне слово». У часописах міститься унікальна інформація про душпастирювання
отця-декана. Серед джерельної літератури важливе місце посідатимуть «Шематизми»
Перемиської єпархії та «Шематизм» авторства свящ. Д. Блажейовського, а також
квартальники «Вісника» Перемиської єпархії. У цих позиціях літератури містяться
офіційні дані, статистика та канонічні призначення.
Для вивчення, осмислення, розуміння та описання минулого послуговуватимемось
допоміжною літературою. До попередників, які висвітлювали історіографію обраної
тематики та вказаного історичного періоду, можна зарахувати таких авторів, як: К.
Лабінську, Л. Купчик, А. Власюка, В. Лабу, а головно М. Дашка, О. Субтельного, В.
Олексюка. Варто констатувати, що наукова розвідка авторства свящ. В. Івасівки на цей
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час є чи не єдиним sensu stricto науково-дослідницьким напрацюванням, яке постало до
сьогодення.
Окрім допоміжної літератури, для з’ясування історичних подій, постатей тощо ми
скористаємось додатковою літературою, енциклопедіями й словниками, а саме:
«Енциклопедією історії України», «Великим тлумачним словником сучасної української
мови» та іншими. Отже, використання масиву історичних джерел щодо заданої тематики
становитиме стрижень цього дослідження.
Варто зауважити, що дослідження не зазіхає бути вичерпним напрацюванням на обрану
тему, проте є підстави надіятися, що вона послужить поштовхом для подальших
досліджень.
ВИСНОВКИ
Завершуючи дослідження, необхідно коротко підсумувати головні тези, що стосуються
дипломної роботи, яка присвячена душпастирському служінню та
національно-просвітницькій діяльності свящ. Петра Мекелити у Стебнику впродовж 1919
− 1946 років.
Передовсім, що слід було проаналізувати, так це складний історично-культурний
контекст, у якому душпастирював духовний провідник стебничан. Східна Галичина, як і
Перемиська єпархія була тоді межею між етнічними землями українців і поляків. ІІ Річ
Посполита (в особах її чиновників) взяла курс на національну, релігійну та культурну
полонізацію галицьких русинів (українців). Згодом, на час душпастирювання отця-декана
припав період ІІ світової війни, а з нею – і поперемінно прихід двох тоталітарних режимів
– більшовицького і нациського. Один з них, радянський, мав за мету знищити українську
державу та ГКЦ. Найпоширенішим методом боротьби з тими, хто залишався вірним своїй
державі та Церкві, були ув’язнення і репресії, та пов’язані з ними жахіття.
У І розділі наукового дослідження вдалося продемонструвати, що позаяк української
самостійної держави не існувало (якщо й існували, то це були надзвичайно
короткотривалі етапи), то захищати свої права українцям довелося самотужки. ГКЦ та її
духовні провідники допомагали в національному самоутвердженні галичан. Саме таким
національним і духовним лідером був пресвітер Петро Мекелита. Перед
священнослужителем поставали складні виклики. У цей період Стебник був поліетнічним
селом. Разом з греко-католиками прихисток тут знаходили католики латинського обряду,
протестанти та євреї. Окрім того, село було малоосвіченим, пролетаризованим і
національно несвідомим. Його мешканці були сповнені польського та москвофільського
шовінізму, «отруєні» неприятельською пропагандою.
Досліджуючи питання активності духовного отця стебничан, належить ствердити, що
вже від початку свого приходу до Стебника, Слуга Божий завжди був ревним
священником, моральним авторитетом як для своїх вірних, так і для інших мешканців
бориславського деканату.
У ІІ розділі досліджено, що така постава особи священника стала можливою завдяки
родинному вихованню у дусі любові до батьківщини, глибокої побожності. Тому він ніколи
не відійшов від своїх переконань – на першому місці у нього був Бог, Церква та
українська держава. Те, що з малих років закарбувалося в серці, залишилось на все
життя. Доповнивши згодом початкову ґрунтовною академічною освітою, після
рукоположення свящ. П. Мекелита прикладав титанічних зусиль, щоб стати духовним
батьком для своїх вірних. Парох-патріот дбав про них, їхню моральну чистоту. Також
згадано осіб, котрі мали відношення до життя та служіння отця-декана. Не можна не
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згадати також про велику заслугу пароха – започаткування будівництва нового
мурованого храму. Постать отця-мученика завжди викликала повагу як у прихожан, так і
в духовенства Перемиської єпархії, а особливо її єпископів.
Значну увагу у науковому дослідженні зосереджено на національно-просвітницькій
діяльності пароха Стебника. Він щиро вболівав за долю українського народу, всіляко
сприяв підняттю рівня свідомості самовизначення. Він посів гідне місце серед видатних
церковних діячів Галичини – «будителів» національного життя, адже проукраїнську
позицію потрібно було впевнено відстоювати, особливо в часи панування різних
чужоземних держав.
На сторінках праці представлено значний внесок душпастиря в розвиток освіти
мешканців с. Стебник. За його сприяння були засновані численні товариства, гуртки,
освітні установи. Окрім цього, контролював народну освіту, опікувався нею.
Проаналізовано також вплив просвітницьких починів свящ. Петра Мекелити на розвиток
освіти й культури серед громади. Усі прикладені старання священника приносили плід у
зрості воцерковленості, народної свідомості.
Любов до свого народу та Церкви проповідував не лише словом чи працею, але й
засвідчив, жертвуючи власним життям у час «червоного» терору. Своїх переконань
священник не відрікся, навіть під тиском, залякуванням, ув’язненням і тортур зі сторони
НКВС, був непорушним у вірності аж до смерті. Загинув за Католицьку Церкву як жертва
політики більшовицького насилля. Своєю мученичою смертю він засвідчив цілковиту
відданість ГКЦ. Підсумовуючи, з упевненістю можна сказати, що це був священник, який
був завжди разом із своїми людьми.
Під час розкриття обраної тематики виникли однак труднощі з пошуком літератури,
зокрема науково-дослідницької у вужчому розумінні цього слова, позаяк немає
достатньої кількості, а то й її відсутність, щоб задовільнило запити науковців.
Безперечно, наукова праця не претендує на всеохопність. Саме тому, в майбутньому
необхідно детальніше досліджувати історичне буття такої визначної постаті, яким був
священник Петро Мекелита. Надіємось, що проведене дослідження сприятиме
наближенню моменту офіційного визнання його блаженним УГКЦ. Наприкінці, слід
заохотити всіх людей доброї волі до молитви за прославу Слуги Божого, рівно ж
звертатись до нього про заступництво перед Господом у своїх потребах.
У сьогоденні приклад свящ. Петра Мекелити, який сповідував правдиві християнські та
національні ідеали, не тільки вражає розум, але й зворушує людське серце. Його ревне
служіння є заохотою для сучасних священників бути провідниками не лише релігійного,
але й національно-культурного життя свого народу. Це породжує сподівання, що
дослідження та аналіз обраної тематики допоможе передусім сучасним стебничанам,
серед попередників яких Слуга Божий провадив душпастирське служіння, реанімувати
пам'ять про нього, а також, особливо семінаристам, як майбутнім пастирям навчитися
послуху Божій волі, веденню молитовного та покірного життя, вмінню бути лагідними,
люблячими та щирими людьми, діленню своїми духовними дарами з ближніми, а, головно,
– любити свою Церкву, державу та народ.
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