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Вступ 

 

 

 

Вступ 

 

Технічний поступ сьогодні відкриває перед сучасною людиною широкий спектр 

можливостей. Різноманітність каналів зв`язку спрощує процес спілкування. Однак в умовах 

вільного доступу до використання засобів комунікації потрібно усвідомлювати важливість 

спілкування. 

Ісповідник віри Митрополит Йосиф Сліпий високо цінував важливість комунікації. А 

в умовах численних бар`єрів, які створювали органи державної безпеки Радянського Союзу, 

комунікація була чи не найважливішим чинником життя Греко-Католицької Церкви. 

У нашій роботі спробуємо дослідити спілкування, листування та інші способи 

комунікації Митрополита Йосифа Сліпого з ув`язненим та переслідуваним духовенстсвом та 

мирянами Греко-Католицької Церкви в умовах підпільної діяльності, а саме в період 

надважливості комунікації за умов існування численних перешкод для її здійснення. 

Патріарх Йосиф Сліпий, приклад його жертовного способу життя потребує широкого 

висвітлення для утвердження високих духовних цінностей у сучасному суспільстві. Від імені 

Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви Верховний архиєпископ 

Святослав Шевчук проголосив 2012 рік  роком Патріарха Йосифа Сліпого. 

Актуальність обраної теми дослідження зумовлена тим, що Українська Греко-

Католицька Церква готує процес збору матеріалів до беатифікації Йосифа Сліпого. Також у 

Римі є Архів Патріарха Йосифа, в якому зберігається багато матеріалів, що стосуються 

діяльності Греко-Католицької Церкви в підпіллі. Саме зараз триває робота над 

впорядкуванням цього Архіву. 
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Пишучи дослідження, окреслюємо перед собою мету дослідити способи комунікації 

Митрополита Сліпого під час його ув`язнення та заслання: їх різноманітність, особливості 

використання та обставини здійснення. 

Для досягнення окресленої мети спробуємо виконати такі завдання: 

1.                  Проаналізувати процес «самоліквідації» Греко-Католицької Церкви перед та 

під час її підпільної діяльності. 

2.                  Окреслити біографію Йосифа Сліпого. 

3.                  Дослідити період ув`язнення та заслання Митрополита Йосифа. 

4.                  Дослідити способи комунікації та їхні особливості між ув`язненим та 

репресованим духовенством та вірними ГКЦ. 

5.                  Виокремити способи подалання бар'єрів у спілкуванні під час контролю за 

духовними особами державних органів безпеки. 

Об'єкт дослідження –  діяльність ГКЦ, а предмет – способи комунікації Йосифа 

Сліпого з ув`язненим та репресованим духовенством та вірними своєї Церкви. 

Наше дослідження охоплює 1945 – 1963 рр. – період становлення радянської влади на 

території Західної України та початків діяльності ГКЦ. 

Джерельну базу дослідження ми підкріпили матеріалами Архіву Служби Безпеки 

України та Архіву Інституту Історії Церкви. Також ми використовували праці істориків М. 

Сергійчука, Б. Борюцківа, А. Сапеляка та праці про Йосифа Сліпого о. д-ра Івана Хоми, М. 

Холодного, М. Марусина та інших дослідників. 
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Пишучи роботу, ми використовували індуктивний метод дослідження, а також  

хронологічно-описовий. Ми синтезували інформацію для формування загальної картини 

різноманітності та змістового навантаження комунікації Митрополита ГКЦ. 

Специфіка нашої роботи зумовила таку структуру: вступ, два розділи, висновки, 

список скорочень, використаної літератури та додатки (матеріали з Архіву Служби безпеки 

України, інтерв'ю зі секретарем Патріарха Йосифа Іваном Дацьком та матеріал «Ув’язнений 

митрополит» . 

У першому розділі ми аналізуємо історичні обставити до та під час діяльності 

підпільної ГКЦ. У другому розділі окреслюємо біографію Митрополита Йосифа Сліпого, а 

також історію його ув’язнення та заслання. 

У третьому розділі розглянемо основні способи комунікації Митрополита Йосифа 

Сліпого в умовах підпілля ГКЦ та їх особливості. 

Додаємо до нашої роботи: 

•               фотографії архівних матеріалів підсудних справ КДБ, 

•               світлини Митрополита Йосифа зі заслання та під час ув'язнення, 

•               інтерв'ю з отцем-доктором Іваном Дацьком, секретарем 

Патріарха Йосифа Сліпого,      

•               Пужаковська О. Ув’язнений митрополит// До світла. вересень-

жовтень 2012 №4 (114).  

Сподіваємося, що результат цих досліджень слугуватиме поштовхом до подальшого 

вивчення об`єкту нашої праці. 

   

 


