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ВІДРОДЖЕННЯ РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ 
ЮГОСЛАВІЇ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Після Другої світової війни українці Югославії опинилися в 
дуже складних умовах на всіх рівнях їхнього буття: матеріально
му, релігійному, національно-культурному. Коло проблем були 
породжені насамперед самою війною. Проте, українці зуміли по
долати більшість негараздів та обладнати своє повоєнне життя. 
Особливий інтерес представляє процес відродження релігійної 
сфери, оскільки на цьому базувалася і національна, і культурна 
складова діаспорян. Без релігії українці втратили б свою ідентич
ність і ментальність.

Комуністична влада Югославії не була зацікавлена у зростанні 
національної та релігійної свідомості ні українців, ні інших наро
дів, які населяли федерацію. Тому й українські священики зазна
ли політичних гонінь. Звинувачення були стандартними: анти
державна діяльність, співпраця з усташами. У 50-ті роки XX ст. 
прокотилася хвиля репресій проти українських священиків. По
при політичні перепони велику роль у розбудові релігійного жит
тя української громади відігравав особистісний фактор. Маємо на 
увазі душпастирів, які присвячували своє життя облаштуванню 
та службі у греко-католицьких українських парафіях. Зокрема з 
великою вдячністю згадують отця Стефана Пітку -  засновника 
української греко-католицької парафії в місті Інджія, що у Сер
бії. Висвячення на священика отця Стефана відбулося в серпні 
1964 р. крижевським єпископом Гавриїлом Букатком. А вже через 
рік о. Стефан заснував парафію в Інджії. Перші богослужіння від
бувалися в прилагодженій для цього хаті, але завдяки старанням 
пастора досить швидко збудували церкву.
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Не менш героїчними були старання вуковарського пароха Дми
тра Стефанюка, який своїми силами 17 березня 1962 року орга
нізував парафію у Вуковарі. Богослужіння спочатку відправляв 
у власному будинку. На будівництво храму не вистачало коштів, 
тому 1968 року відправився до Вінніпега, де серед української діа
спори зібрав гроші для будівництва. З його поверненням відразу 
було зведено храм.

Завдяки старанням таких людей, українська греко-католиць- 
ка громада Югославії упродовж 1945-1970-х рр. мала 9 парафій і 
була згуртована в рамках Крижевської єпархії. За цей період під
готували 34 українських священики. У 60-х роках XX ст. єпархія 
поділялася на чотири вікаріати: Воєводинський, Боснійсько-Сла- 
вонський, Жумберацький та Македонський. Майже всі українці 
опинилися в межах перших двох. Наприкінці XX ст. Крижевська 
єпархія загалом нараховувала 26 парафій, розкиданих майже по 
всій Югославії. Також єпархія мала 15 монастирів (серед яких 
лише один чоловічий -  отців Василіан) в Осієку, Нові Саді, Шиду, 
Міклошевцях, Вуковарі, Загребі та ін. Обслуговували єпархію 55 
священиків.

Військові події в першій половині 90-х рр. XX ст. завдали зна
чної шкоди українським греко-католицьким парафіям в Югославії. 
Багато храмів було знищено, частина зазнала сильних руйнувань. 
Відразу після припинення військових дій до обжитих місцевостей 
поверталися люди і разом з власним житлом відбудовували і церк
ви. Через брак коштів громада сходилася і самотужки піднімала з 
руїн храм.

Отже, період 4090-х роках XX ст. в житті релігійної громади 
українців Югославії видався досить складним. Проте більшість 
проблем було подолано: відбудували зруйновані храми, відкрили 
нові парафії, організували культурно-просвітницьку діяльність 
при церквах, священики самовіддано працювали у своїх парафіях, 
обслуговуючи кілька населених пунктів відразу. Всі ці дії почи
налися з ініціативи невеликої групи активістів у тому чи іншому 
українському осередку. Згодом такі ідеї знаходили підтримку се
ред широких кіл української громади, що не лише пробуджувало
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національну та релігійну ідентичність, але й допомогло їх зберегти 
і зміцнити впродовж складних 40-90-х років XX ст.
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