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Збірник матеріалів Другої учнівської науково-практичної конференції 
«Митрополит Андрій Шептицький : освіта–культура–нація (до 150-річчя від дня 
народження)» розглянуто на засіданні методичної комісії викладачів суспільно-
гуманітарних дисциплін Державного навчального закладу «Ставропігійське вище 
професійне училище м. Львова» (протокол № 11 від 23 квітня 2015 р.) 
та рекомендовано до друку Навчально-методичним центром професійно-
технічної освіти у Львівській області.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Збірник матеріалів містить матеріали Другої учнівської науково-практичної 

конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження митрополита Андрія 
Шептицького. Матеріали можуть бути використані під час проведення уроків, 
у тому числі з використанням інтерактивних технологій навчання, суспільно-
гуманітарної підготовки у професійно-технічних навчальних закладах.  
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ПЕРЕДНЄ СЛОВО 
 
2015 рік згідно з Постановою Верховної Ради України від 17.06.2014 

«Про відзначення 150-річчя з дня народження митрополита Української 
Грекокатолицької церкви Андрія Шептицького» оголошено роком Андрія 
Шептицького.  

Сьогодні, володіючи безліччю нових інформацій про його жертовні чини, 
можемо без перебільшення стверджувати, що меценатська діяльність митро-
полита, як зрештою і сама його духовно-творча присутність у житті України, 
відіграли колосальну роль у процесі формування національного обличчя 
української культури та стратегії її розвитку в XX столітті.  

Послідовна і далекоглядна культурно-національна політика митрополита 
найкраще виразилась у його конкретній благодійній діяльності — як засновника 
Національного музею у Львові, опікуна численних культурних і освітніх установ, 
як спонсора багатьох українських митців.  

Кожен із цих аспектів надзвичайно вагомий, вимагає окремого, ґрунтовного 
розгляду, тому ми долучилися до науково-пошукової роботи щодо висвітлення 
багатогранної діяльності Андрія Шептицького.  

 
Мирослава Березінська 
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ВЛАДИКА АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ 
(Роман Марія Александр Шептицький) 
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Ольга Филипчак,  
учениця ДНЗ «Старопігійське вище  

професійне училище м. Львова» 
 

ЗВ’ЯЗОК МИТРОПОЛИТА АНДРІЯ ШЕПТИЦЬКОГО  
ЗІ ЛЬВІВСЬКОЮ СТАВРОПІГІЄЮ 

 
Цього року в Україні та світі вшановують 150-річчя від дня народження 

митрополита Української греко-католицької церкви Андрія Шептицького. 
Враховуючи вагомий внесок митрополита у розвиток духовності українського 
народу, Верховна Рада України постановила урочисто відзначити цю дату на 
державному рівні. З цієї причини від 1 листопада 2014 року в УГКЦ та в Україні 
розпочався рік митрополита Андрія Шептицького.  

Шептицький — надзвичайно суперечлива, парадоксальна і багатогранна 
особистість. Походить він із давнього українського графського роду. Мав 
декілька наукових ступенів — доктора права, доктора теології, доктора філософії. 
Він, без сумніву, — визначний діяч. Не було такої сфери діяльності, якою б не 
займався: допомагав дитячим садкам, сиротинцям та приватним школам, 
заснував Богословське наукове товариство і Богословську академію, 
«Академічний дім» у Львові та підтримував українські видавництва. Дбаючи про 
фізичне здоров’я свого народу, відкрив Народну лічницю та Порадню для 
матерів.  

Шептицький підтримував різноманітні українські організації та 
угруповання. Однією з них був Ставропігійський інститут, який продовжував 
діяльність Львівського Успенського братства. Серед найактивніших діячів цього 
інституту можна назвати Степана Федака, якого знав, шанував і любив цілий 
Львів. Адвокат, меценат, «заслужена для українського народу особа, яка 
працювала для відродження своєї нації», «найбільш шанована постать Львова», 
«Великий громадянин» — це далеко не всі характеристики, якими наділяли 
сучасники Степана Федака. Незаперечним є той факт, що протягом всього свого 
життя адвокат працював на благо власного народу, незважаючи на зміни 
обставин політичного плану. Не було у Львові жодної національної імпрези, 
святочного концерту, чи академії, на якій бракувало б цього невеликого на зріст 
із сивою бородою добродія.  

Доктор Степан Федак, був винятковою людиною, яка перейшла дуже 
тверду життєву школу. Він працею над собою здобув високу освіту, але вмів цю 
освіту застосувати в житті з користю для ширшої громади, для народу. Сам він 
правнук дяка вчителя і син батька учителя, який помер на 10-му році життя 
малого Степанка. Виховувався в бурсі Ставропігійського інституту, гімназію 
закінчив у славній Академічній гімназії, а правничі студії відвідував у 
Львівському університеті. Брав жваву участь в студентському житті, був 
диригентом студентського хору і в 1891 році був співзасновником товариствава 
«Боян». Одним словом, доктор Степан Федак, був визначним громадським 
діячем, філантропом та організатором економічного життя у Галичині. З переліку 
інституцій, де він був у проводі чи їх організував чи співорганізував, видно, якою 
жвавою була активність цього неструдженого діяча на всіх відтинках української 
спільноти.  
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Степан Федак був сеньйором Ставропігійського інституту, почесним 
членом «Просвіти», першим головою Союзу українських адвокатів, радником 
голови міста. Для всіх інституцій він все знаходив час, щоб своїм досвідом 
і працею причинитись до спільного добра. У 1915 році росіяни вивезли його як 
закладника до Києва, де він зорганізував допомогу для українців, вивезених 
з Галичини. У році 1916, він повернувся до Галичини. І вже у Львові зорганізував 
Комітет для допомоги українським полоненим, інтернованим та політичним 
в’язням.  

Знаючи, якою шанованою та активною особою був Степан Федак, можна не 
дивуватись, що він був у тісних та хороших стосунках з такою непересічною 
і великою людиною, як митрополит Андрій Шептицький. У 1917 році він очолив 
комітет привітання митрополита після тріумфального повернення Його Ексце-
ленції із заслання з Росії. Степан Федак був одним із найближчих в оточенні 
митрополита, і тому його привітання було зворушливе і сердечне. «Ваше серце, 
Ексцеленціє, — говорив у привітанні доктор Федак, — відчуло, як ми, заточенці, 
в Києві на Великдень співали «Христос Воскрес» і «Людіє веселітеся», що ми 
леліяли глибоку віру на недалеке воскресіння України та сердечну радість на Ваш 
поворот до праці на рідній землі. Не зламав царський уряд ні Вас, ні нас».  

Федак тісно співпрацював з митрополитом Андрієм Шептицьким. У 1890-х 
роках був синдиком (управителем) Галицької митрополії, потім радником Андрія 
Шептицького з правових питань, митрополит завжди відвідував його на іменини. 
1913 року Шептицький і Федак провели конференцію з представниками 
академічних товариств (Володимир Білозор від «Медичної Громади», Євген 
Коновалець від УСС і Федь Федорців від «Академічної помочі») про санаторне 
товариство для хворих на сухоти.  

Обоє були українофілами, провадили активну релігійну та громадську 
діяльність, боролися за права українського народу. Проте однією з найбільших 
їхніх спільних справ було утворення 10 вересня 1917 р. при монастирі монахів-
студитів фонду для українських сиріт ім. митрополита Андрія Шептицького, що 
нараховував 312 тис. крон. Додавши до цієї суми ще 2 100 000 крон, глава церкви 
став його першим фундатором і президентом. 23 березня 1918 р. в митрополичих 
палатах відбулися установчі збори товариства, яке згодом прийняло назву і від-
крило «Захист ім. митрополита Андрія графа Шептицького для сиріт у Львові», 
що розміщувався по вул. Потоцького, 95 (сучасна вулиця Генерала Чупринки) 
при монастирі сестер-василіанок. Новозаснована фундація мала у розпорядженні 
закуплене митрополитом упродовж 1918 р. лісове майно Посіч у с. Майдан 
(Станіславське воєводство) та орні землі в Зарваниці (Тернопільщина). 
Організація діяла згідно з окремим статутом. Метою товариства було виховання 
сиріт, позбавлених батьківської опіки, або занедбаних вихованням у сім’ї. 
Членами організації були єпископ Хомишин, історик Барвінський, священик 
Лежогубський, ігумен монастиря отців-студитів К. Шептицький і, звісно ж, 
адвокат Степан Федак, який був головою Крайового товариства охорони дітей 
і опіки над молоддю у Львові.  

Митрополит дуже любив дітей, а вони, в свою чергу, дуже любили 
митрополита, і зверталися до нього дуже зворушливо, називали його 
«найдорожчий таточку». Малеча просила в Митрополита і кожушки, й коралики, 
й цукерки. Та найбільше просили, щоб митрополит Андрій до них приїхав.  
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 Після Першої світової війни, коли в Галичині залишилося понад 20 тисяч 
повоєнних сиріт, він заснував фактично при кожному монастирі захоронки-
сиротинці для дітей. Сестри, які працювали з дітьми, казали, що їм місяцями 
доводилося працювати, щоб викликати усмішку на їхньому обличчі.  

Степан Федак глибоко шанував та цінував роботу митрополита і сам 
перейнявся його любов’ю до людей. Про це свідчить факт, що доктор Федак був 
наскрізь глибоко релігійною людиною і щиро прив’язаний до Української греко-
католицької церкви. Кожний, хто переходив ранком Руською вулицею, міг 
зауважити, як Степан Федак, йдучи до праці, найперше вступав до Волоської 
(Успенської) Церкви, щоб там стати до Служби Божої і з Богом почати своє 
урядування в «Дністрі» при цій же самій вулиці. Так, у березні 1931 р. 
митрополит Андрій Шептицький, виступаючи зі словом з нагоди 300-ліття 
посвячення Успенської церкви, високо оцінив роль Львівського братства і його 
спадкоємців зі Ставропігійського інституту.  

Звичайно ж, від того часу Ставропігійський інститут неодноразово 
реорганізовувався, але його функція — книгодрукування, навчання юнацтва 
друкарській справі та опікунство сиротами — і нині залишається незмінною. 
У 1999 році створений новий навчальний заклад шляхом злиття двох професійно-
технічних училищ м. Львова № 58 та № 17, який у 2003 р. переріс у Ставро-
пігійський професійний ліцей м. Львова, а 2013 року став Державним навчальним 
закладом «Ставропігійське вище професійне училище м. Львова». У такий спосіб 
повернулася й історична назва. На сьогодні одним із пріоритетних завдань 
навчального закладу є опікування й навчання дітей відповідно до засад 
Львівського Ставропігійського братства та заповітів митрополита Андрія Шеп-
тицького. А такі послідовники митрополита, як Степан Федак, виконуватимуть 
роль духовних орієнтирів для сучасної молоді.  
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Уляна Кантарович  
учениця Міжрегіонального вищого  

професійного училища автомобільного транспорту  
та будівництва м. Львова 

 
ДИТЯЧІ ТА ЮНАЦЬКІ РОКИ  

МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО 
 

Попри виняткове значення постаті Андрея Шептицького для української 
історії, досі, на жаль, усе ще немає серйозної біографії митрополита українською 
мовою. Заповненню цієї прогалини, на підставі обізнаності із фактами і 
документами, що висвітлюють життя митрополита, до сих пір не посприяв навіть 
розпочатий ще 1955 року беатифікаційний процес. Звичайно, для цього є свої 
об’єктивні причини. Перешкодою була насамперед тривала недоступність 
українських архівів для незалежного вивчення за часів російсько-радянської 
окупації, у тому числі особистого фонду митрополита й фонду Львівської 
митрополичої консисторії, що зберігається у Львові у Центральному державному 
історичному архіві України.  

Але й після здобуття Україною незалежності годі було б очікувати дуже 
швидкого опрацювання всієї величезної, вражаючої кількості документів, 
пов’язаних з постаттю Шептицького — настільки різнобічною була його 
діяльність, яка охоплювала практично всі без винятку сфери життя Галичини 
першої половини минулого століття, торкаючись не лише релігії, але й політики, 
економіки, освіти, культури та мистецтва, міжнародних відносин та інших 
аспектів суспільного і культурного життя.  

Тому у своїй доповіді я хочу зробити перші кроки до вивчення 
багатогранної біографії Андрея Шептицького, розпочавши з його дитячих та 
юнацьких років, які відіграли важливу роль у втановленні його особистості.  

Чекаючи народження третьої дитини — майбутнього Митрополита, граф Іван, 
взірцевий християнин, як і його дружина, мав незвичайне передчуття. «Якщо матиму 
кількох синів, — промовив сам до себе, — то хотів би, щоб один із них став 
уніатським священиком. Я хотів би, щоб він міг стати єпископом і реформувати 
руське духовенство». — «А я, — відповіла мати, — заборонила б йому, власне 
кажучи, бути священиком, не знаючи, чи він готовий бути монахом, аби впевнитися, 
що ним не керуватиме бажання одержати в майбутньому високий сан».  

Обидва бажання сповнилися. Через вісім місяців, 26 липня 1865 р, у Прил-
бичах народився третій син, який під час хрещення дістав імена Роман Олександр 
Марія, став священиком, монахом та єпископом, великим реформатором 
українського духовенства.  

Смерть первістка Стефана завдала такого горя матері, що це відбилося на 
здоров’ї виношуваної дитини. Упродовж свого довгого життєвого шляху (а помер 
він на вісімдесятому році життя) Андрей часто і важко хворів, так що декілька 
разів вже готувалися до його близької смерті; декілька разів він одержував останні 
таїнства, але завжди виживав.  

Змалку мати навчала його основним поняттям християнської науки. У віці 
4–5 років поглиблено вчився разом зі своїм братом Юрієм. Одного дня після уроку 
мати, як звичайно, затримала його біля себе, щоб повторити більш доступними 
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словами для дитини те, що вона вже говорила їм обидвом. Почала розповідати про 
нашого Господа, коротко згадавши перед тим Його земне життя. Тільки почала 
щось говорити про Страсті Христові і Розп’яття, як малий Роман дуже 
схвилювався, не в силі був стримати великих сліз — і мати була змушена змінити 
тему розмови, щоб не надто його тривожити.  

Коли навчився писати, мати скрізь знаходила клаптики паперу з уривками 
молитов і тим чи іншим дитячим поясненням таїнств Великої Вервиці. Він 
продовжував ці спонтанно розпочаті пошуки, аж поки не довідався про усі таїнства 
і їхнє значення. Не вдалося дізнатися, де він роздобув свою першу вервицю, але 
фактом є те, що він часто молився на ній, їдучи верхи на коні разом зі своїм 
вчителем і своїм братом Юрієм. Коли трохи підріс четвертий син Олександр, 
графиня зауважила, що без будь-чийого втручання, навіть її власного, кожен із них 
постійно мав у кишені вервичку. Як заходила ніч, він обкручував її довкола 
зап’ястя і так засинав.  

Змалку прислужував під час Літургії; але ніколи йому не спадало на гадку, як 
багатьом дітям, гратися у священика, в Службу Божу тощо. Під час Євхаристії він 
тримав руки складеними, а очі були опущені: ніхто ніколи не вчив його цьому. Він 
уже розумів вагу святих речей. Коли йому минуло вісім років, мати зауважила, що 
за столом він більше не брав десерту. Хотіла дізнатися причину, знаючи добре, що 
він скаже їй правду. У відповідь почула, що він так робить, щоб покарати себе за 
гріхи. Вже в такому віці він умів відмовляти собі у приємності задля своїх братів.  

Як мав дев’ять років, розповів матері про бажання стати священиком. Мав 
звичку їздити верхи на поні, якого спеціально видресирували для нього, це давало 
йому неабияку втіху. Аби переконатися, що не йдеться про дитячу примху, мати 
йому зауважила, що, ставши священиком, він не зможе більше так їздити верхи. Він 
це зрозумів, але від свого наміру не відмовився.  

Разом із побожністю в ньому формувалися інші якості: відвага, що межувала 
з відчайдушністю, любов до менших і бідних, доброзичливість до всіх людей, 
вдячність за вияви найменшої уваги до себе; ця вдячність була ще сильнішою, 
якщо той, хто з увагою ставився до нього, посідав скромніше соціальне 
становище. Особливо помітною в нього була відвага. Коли, залишивши поні, він 
уперше сів на справжнього коня — більшого і норовистішого, — то відразу ж 
опинився на землі, однак не розгубився і не відпустив вуздечки. Якусь мить кінь 
волочив його за собою, та незадовго він вже був на ногах і зумів спинити 
тварину — незабаром сидів у сідлі, ніби нічого не трапилося. Одного дня, коли 
зростом своїм ледве сягав висоти кінського жолоба, він схопив пацюка, який 
пожирав овес, і приніс його живого до конюха. Ця відвага і нехтування небезпеки 
так чітко виявлялися в ньому, що його дядько по материній лінії Олександр, 
кадровий військовий, солдат усіма своїми помислами, а також інший старий вояк, 
з яким він мав нагоду розмовляти декілька разів за різних обставин, радили його 
родичам допомогти синові обрати кар’єру військового. Ця фізична відвага 
свідчила про безстрашну душу, моральну силу, які він зберіг упродовж цілого 
свого життя.  

1876 р. він мав одинадцять років і ще не приступив до свого першого 
причастя. Мав до цього таке бажання, що мати, порадившись зі своїм, власним 
духівником, вирішила зробити це приватно у Львові 17 травня. В Польщі та в інших 
місцях ще не дійшли до такого порядку, який так рекомендував святий  Пій X.  
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Восени 1879 р. його привезли до Кракова, щоб там він разом зі своїми 
двома братами Юрієм та Олександром розпочав класичні студії. Вони замешкали 
в одного викладача колегії св. Анни під наглядом вихователя — француза. Поволі 
в нього розвивалися ті риси, які формують людину характеру: принциповість, 
переконаність у своїй правоті, байдужість до думки інших, якщо вона суперечила 
його власній лінії поведінки. Єдиним недоліком, який зауважували в ньому, була 
надмірна гарячковість і навіть вроджена нестриманість у гніві, обуренні, в суджен-
нях. Ця гарячковість, ця нестримність проявлялись також у грі, до якої він завжди 
був готовий, коли на це був час; а так, звичайно ж, був взірцевий у науці і, коли 
треба, вмів себе опанувати. І жодного натяку на чванькуватість чи зверхність.  

Виявляв зрілість, непритаманну його вікові. Якось мати мала написати 
непростого листа, яким хотіла переконати одного старого невіруючого чоловіка 
примиритися з Богом; вирішила порадитися з сином, який мав тоді лише 
чотирнадцять років. Він захотів змінити декілька аргументів, які йому не спо-
добалися, виправити деякі звороти, і особливо радив багато молитися. Лист справив 
враження, і старий чоловік упокоївся в мирі.  

Ще задовго до кінця першого року навчання в ліцеї Роман уже був перший 
у класі. Проте кілька місяців перед тим, 18 лютого 1880 р., його спіткало горе — 
втрата брата Юрія, який помер, тільки-но вступивши у свої сімнадцять років, 
спричинивши велику тугу рідним. Це горе він зносив із почуттям повної покори 
Божій волі, однак безмежно страждав. Його хіба що заспокоювало те (як бачимо 
з його численних листів до матері, які вона переписувала великими уривками 
в своїх спогадах), що брат Юрій уже осягнув небо і став для нього ніби другим 
ангелом-хоронителем. Батько покладав великі надії на Юрія: той був надзвичайно 
розумним юнаком і подавав великі надії, його поважали викладачі і товариші. 
Залишався йому Роман, у якого він вкладав усю свою віру на майбуття, а Роман, 
хоч як бажав зайняти місце свого брата, мав намір зробити це інакше, аніж 
сподівався батько. Мати, зі свого боку, боялася, щоби Бог не забрав ще і цього 
сина, передчуваючи якусь іншу болісну жертву, й попри все заходилася будувати 
для нього подальші плани світського життя. Однак інші, проникливіші, вже 
збагнули, що його майбутнє — служіння Господу у священичому стані, хоча він 
ще нікому не звірявся, лише колись своїй матері.  

Уперше він зізнався в цьому одного дня 1881 р., коли, здавалося, був зайнятий 
лише навчанням, забавами і фехтуванням. У Павла Попеля, близького друга 
родини, зібралося доволі велике товариство. Антоній, брат Павла, звернувся до 
Романа й Олександра, жартома запитуючи їх: «Хто з вас двох стане єпископом?» 
Роман відповів: «Якщо я стану священиком, то лише уніатським». Всі враз 
запротестували, а ксьондз Генрик Яцковський, провінціал єзуїтів, згодом реформа-
тор Чину василіян, сказав сміючись: «І ти, отже, одружишся?» — натякав на тра-
дицію майже всього руського духовенства одружуватися перед висвяченням. «Най 
Бог боронить», — віджартувався Роман. А через кілька днів, розповідаючи цю 
сцену одному зі своїх найближчих друзів із порядної і неабияких моральних засад 
родини, додав: «Бачу, що все-таки стану василіянином».  

 1 жовтня 1883 р. розпочав військову службу у Кракові.  8 січня 1884 р. 
його привели із казарми додому та діагностували скарлатину (супроводжується 
зараженням крові й гострим запаленням суглобів). У часі хвороби був близький 
смерті. Наприкінці лютого одужав, однак лікарі наполягли на звільненні 
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з військової служби. Батькові вдалося звільнити Романа з війська, у травні родина 
повернулася з Кракова до Прилбичів.  

Восени 1884 р. Роман і Олександр разом поїхали до Німеччини (Вроцлав) 
на правничі студії в університеті. У 1886 р. вперше відвідав Рим. Влітку 1887 р. 
завершив університетські студії.  11 серпня цього року на пропозицію батька 
вирушив до Хирова в колегію єзуїтів. Через тиждень прибув в Добромильський 
монастир, щоб ознайомитись з життям отців василіян. У жовтні 1887 р. батько 
відправив Романа у подорож до Росії, під час якої познайомився з філо-
софом Володимиром Соловйовим та істориком Володимиром Антоновичем. 
Упродовж цієї подорожі відвідав Поділля, Київ, Москву.  

8 лютого 1888 р. у Римі взяв участь у загальній аудієнції у папи Лева ХІІІ. 
Завдяки старанням матері Софії 24 березня папа прийняв їх сім’ю на приватній 
аудієнції, під час якої Роман просив благословення на те, щоб стати василі-
янином. Лев ХІІІ не забув про цей візит і пригадав собі його через 
11 років.  27 квітня 1888 р. Роман повернувся до Кракова, через 3 тижні здобув 
науковий ступінь доктора права.  

29 червня 1888 р. граф Ян та графиня Софія супроводили сина до 
Добромильського монастиря отців Василіян.  13 вересня 1888 р. Роман склав 
перші чернечі обіти і прийняв ім’я Андрей.   

Митрополит Андрей Шептицький відповідно до проголошених ним ідей, 
звершуваних діянь і тих діянь, до яких надихав, є, безперечно, Ієрархом, який 
мав найбільший вплив у Католицькій церкві східного обряду першої поло-
вини ХХ ст.  

Відчуваючи з боку одних палку любов завдяки своєму вмінню бути 
відданим кожній справі, з боку інших — шалені випади, цей славний нащадок 
давнього руського роду, який наприкінці ХVІІІ ст. цілковито полонізувався, 
залишив незабутній слід в історії Церкви та історії загалом.  
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ЗАСАДИ ГУМАНІСТИЧНОГО ВЧЕННЯ 
АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО 

 
Хіба у всесвіті найкращий твір — не ми? 
В очах у розуму зіниця й зір — не ми? 
Це коло всесвіту скидається на перстень, 
А камінь, що горить ясніш од зір, — це ми.  

Омар Хайям 
 
Поняття гуманізму, як суспільного явища, вперше з’явилось в епоху 

Відродження. На той час людство накопичило досить вагомі надбання в культурі, 
мистецтві, природничих та суспільних науках. Це була епоха заперечення норм 
життя середньовіччя з його жорстокістю людей один до одного, до природи, 
міждержавними війнами, переходу до нових стосунків. Таким чином в історії 
людства з’явилась нова ідеологія, яка почала відстоювати найкращі сторони 
в відносинах між людьми, яка заперечувала нерівність людей в фінансовому, 
майновому та інших відносинах.  

Засади сучасного гуманізму А. Шептицький розвиває в своїй праці 
«Християнська праведність». Ця книга написана під безпосереднім впливом 
етичної частини «Суми теології» Томи Аквіната. Андрей Шептицький 
намагається популяризувати не всю традиційну філософську і теологічну етику 
томізму, а лише ту її частину, що безпосередньо описує шлях християнина до 
Бога. В центрі гуманістичного вчення А. Шептицького — аналіз чеснот, які 
покликаний набути кожен християнин. Це загальне етичне вчення Андрея 
Шептицького було основою для його конкретних суджень про суспільні 
проблеми, що виникали під час його життя. Тому вивчення цієї етичної системи 
дозволяє судити, наскільки закономірними були для світогляду А. Шептицького 
гуманізм, пошук суспільної справедливості та екуменізм.   

Згідно із уявленнями митрополита А. Шептицького, всі гуманістичні 
системи визнають природний закон і можливість його пізнання людським 
розумом. Заперечення природного закону є запереченням різниці між добром 
і злом, що знищувало б можливість етики як науки та етичної поведінки людини. 
Для А. Шептицького безсумнівно, що людина — це істота розумна, яка 
покликана діяти згідно із природним законом. А. Шептицький вважає за 
абсолютно неможливе відмовитися від визначення людини як розумної істоти, 
і так само вважає неможливим відмову від визнання природного закону: «чини 
добро і уникай зла». Особливу увагу А. Шептицький приділяє різниці між 
проявами добра і зла в душі людини. А саме, різниця між чеснотами 
і пристрастями є безсумнівною для кожної людини.  

Чинячи добро, людина свідомо чи несвідомо уможливлює це блаженство, 
яке є станом повної довершеності людини. Природне прагнення довершеності та 
щастя виводить людину до надприродного стану споглядання Бога. А. Шеп-
тицький підкреслює, що добро природне людині, і вона прагне до блаженного 
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життя в Богові. Тобто остання ціль для А. Шептицького — це не споглядання 
Божої сутності, а безпосереднє спілкування із Богом. Людина як така, що існує 
природно, бажає зберегти власне буття і зберегти все, що належить людині. 
Людині як живій істоті природно бажати розмножуватися і виховувати 
потомство. Людині як розумній природно належить бажати тих благ, які визнає 
розум за суттєво необхідні для особистості. Реалізація вибраних розумом благ 
робить людину людиною. За первинне благо для людини розум визнає існування, 
за вторинне — життя тваринне, за кінцеве благо розум визнає життя розумне. 
Загальний закон етичної поведінки, що формулювався як «чини добро і уникай 
зла», може бути конкретизований до трьох засад: «Примножуй і бережи 
існування», «Бережи життя», «Бережи і розвивай розумне життя». Людина має 
берегти і примножувати існування, життя і розумне життя в собі, в суспільстві, 
в природі.   

Складовими розумного життя, яке сучасна людина покликана берегти 
і примножувати, є чесноти. Людина є настільки людиною, наскільки її душа 
виповнена чеснотами. Чесноти є реалізаціями природних властивостей душі: 
розуму, волі та чуттєвості. При цьому чесноти притаманні волі настільки, 
наскільки вона визначається розумом. Вони властиві розумові настільки, 
наскільки він визначається волею. І чесноти властиві чуттєвості, наскільки вона 
визначена розумом і волею. Таким чином, умовою можливості чеснот є єдність 
розуму та волі людини. Така єдність природна для людської особистості, яка 
є індивідом розумної та вільної природи.  

Серед чеснот фундаментальними є чотири природні чесноти людини: 
розвага, мужність, стриманість і справедливість. Розвагу А. Шептицький 
визначає як правильний спосіб думання у всіх чинах і у відношенні до всіх 
предметів людської волі. Розвага є не лише чеснотою розуму, але потрібна і для 
віри. Розвага не дає вірі перетворитися на марновірство. Розвага є тою чеснотою 
розуму, що дозволяє людині знаходити найкращі шляхи для досягнення її 
власних цілей та особливо вищої мети — блаженного Богоспілкування. Вслід за 
Першим Ватиканським собором А. Шептицький вважає, що природний людський 
розум здатен пізнати істину про існування Бога і навіть пізнати властивості Бога. 
Зокрема, митрополит пише: «Свята наша Мати католицька Церква вірить і вчить, 
що Всевишнього Бога, творця й мету всякого сотворіння, можна напевно пізнати 
світлом природного розуму з Його діл, себто речей Ним створених». Це пізнання 
є справою розваги, так само як і прийняття розумом людини надприродного 
одкровення. Мужність і стриманість є чеснотами людської чуттєвості, які 
притаманні їй настільки, наскільки вона кориться розуму взагалі та розвазі як 
першій чесноті людського розуму. А. Шептицький пише, що «мужністю треба 
назвати те загальне розположення душі, яким людина сильно тримається того, що 
розум велить, — проти всяких порушень пристрасти чи трудів праці». Отже, 
мужність слугує для захисту вибраного розумом шляху морального розвитку 
і прагнення до довершеності. Мужність є силою збереження моральності. Чес-
нота стриманості спрямована проти пристрастей. Стриманість є силою протисто-
яння аморальності. Християнство не проповідує повного знищення емоційного 
життя людини: така безчуттєвість вважалася людським ідеалом у філософії 
стоїків. Християнське вчення безчуттєвість вважає одним із гріховних станів 
людини, — станом духовної смерті. А. Шептицький вважає, що емоційність має 
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бути не знищеною, а перетвореною — через надання їй розумної міри. Тому він 
дає наступне визначення стриманості: «здержаністю треба назвати те загальне 
розположення душі, яке приписує пристрастям і діянням міру». Четверта чеснота 
справедливості є властивою для всієї розумної душі, але дієвою причиною її 
появи є саме розум. Це робить справедливість схожою на розвагу, оскільки їх 
джерелом є людський розум. Різниця між ними є та, що розвага передує чеснотам 
мужності та стриманості як їх основа, а справедливість як чеснота розуму 
спирається як на розвагу, так і на мужність та стриманість. Адже, щоб бути 
справедливим необхідна не лише розвага (яка включає знання, що є справед-
ливим в тому числі), але і мужність, і стриманість. Справедливість «полягає на 
віддаванні кожному того, що йому належить». Це віддавання кожному належного 
є моральним обов’язком, і тому «справедливість є певною правильністю 
сповнювання своїх обов’язків».  Чотири основні чесноти є природними, оскільки 
вони мають бути властивими людині як істоті розумній.  

Вчення про чесноти як звички є класичним для гуманізму. Об’єктивно 
вчення А. Шептицького виявляється традиційним для духовності християнського 
Сходу. Цей спільний фундамент для католицької та православної етики вирізняє 
специфіку позиції А. Шептицького в контексті сучасних етичних вчень. Етика 
чеснот відрізняється від етики цінностей та етики обов’язку. Останні органічно 
включені у вчення про чесноти. Така традиція закорінена ще в етиці античності 
взагалі та Аристотеля зокрема.  

А. Шептицький вважає, що лише в постійному наростанні зусиль, 
спрямованих на здійсненню чеснот, може рости моральність людської душі. Таке 
уявлення є органічним для аскетики католицької церкви, що передбачає постійне 
героїчне наростання жертовності людини, постійну трансценденцію особистості 
над собою. Але і західна, і східна традиції аскетизму погоджуються, що при 
зменшенні напруження актів по здійсненню чеснот природні чесноти маліють 
«через те, що ростуть противні їм хиби й пороки». Отже, згідно із  
А. Шептицьким, моральне життя всіх людей, що мають природні чесноти, є 
постійним героїзмом, а не механічним здійснення обов’язку.  

Гуманізм А. Шептицького є етикою творчого процесу самотворення 
людини як людини. Процес самотворення людини як істоти моральної є при-
роднім покликання кожної людини, а отже — родовим покликанням людства. 
Здійснення цього покликання кожним має на меті кінцевий стан блаженства 
всього людства — царство Боже. Але ця далека мета передбачає дві ближчі цілі: 
моральність самої особи (самотворення кожного) та моральність всього людства. 
Людина відповідальна за власну моральність. Але кожна людина не може 
примусити до моральності всіх інших. Тому ідеал моральності всього людства 
здійснюється лише зусиллями окремих особистостей, які ставлять собі за мету 
служіння загальному благу. Кожна людина, що здійснює природні чесноти, 
приходить до необхідності для себе особисто мати метою власних зусиль 
загальне благо. Особистість вже тому повинна мати власною ціллю загальне 
благо, що цього вимагає одна із природних чеснот — справедливість. Розвага як 
пізнання істини підтверджує розумну обґрунтованість цієї вимоги 
справедливості. Мужність готова відстоювати те, що розвага і справедливість 
визначили як загальне благо. Стриманість природно схильна до відмови від 
всього, що суперечить загальному благу.   
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Таким чином, за А. Шептицьким суспільна мораль коріниться в моралі 
особистій та існує завдяки об’єктивному регулятивному принципу — загальному 
благу. А. Шептицький вважає, що панівні в кожному історичному суспільстві 
моральні та правові норми не є природними чи богоустановленими самі по собі. 
Вони є результатом суспільної згоди, що склалася історично. Норми «людського 
закону» можуть і повинні змінюватися. А. Шептицький наголошує як на 
очевидності розуму, що норми «людського закону» мають відповідати нормам 
закону природного. Так само і здійснення «людського закону», тобто реальні 
моральні та правові відносини, мають регулюватися законом природним. 
У відношенні до «людського закону» закон природний виступає ідеалом. Між 
ідеалом і пануючими в суспільстві правовими та моральними нормами завжди є 
розходження.  

Вчення про природне право набуло значимості через те, що на ньому  
основувалась «Декларація прав людини» та рішення Нюрберського трибуналу. 
А. Шептицький завжди розумів, що рішення державних органів чи накази 
уповноважених осіб можуть бути злочинними завдяки власній антигуманності 
влади. Правильність його позиції підтвердилась самою історією і сьогодні, ми 
є свідками жорстокої розправи Майдану. Саме в часи написання митрополитом 
праць із етики теоретики фашизму розробляли власну теорію природного права. 
На думку цих фашистських філософів права, очевидним є те, що головними 
цінностями природного права  є народ, земля, кров, влада. Все, що є корисним 
для народу, є моральним і правовим. А. Шептицький об’єктивно протистояв такій 
теорії природного права кількома способами. По-перше, на думку А. Шеп-
тицького, норми природного права очевидні для розуму людини і вони 
є загальнолюдськими. . По-друге, природний закон не може вчити про користь як 
ціль людських зусиль. Ціль закону — це може бути загальне благо. Норма закону 
повинна говорити про обов’язок, але не вчити про ту чи іншу користь. По-третє, 
природний закон має корінитися в законі божественному. Останній принцип 
є головним для обґрунтування природного закону, щоб він був моральним та 
гуманним.  

Саме Бог як всезагальна причина і причина людини і повинен бути 
причиною природного закону. Щоб створити світ, Бог як Розум цей світ 
замислив. Цей задум і є «вічним законом» або «божественним законом», згідно із 
яким виникає, розвивається та буде змінений на Царство Боже цей світ. Згідно із 
цим же самим законом існує очевидний для людського розуму природний 
закон — основа людської моралі та права. А. Шептицький погоджується із 
думкою традиційних християнських моралістів про те, що заповідані в Нагірній 
проповіді норми моралі є такими, що людина сама по собі не має сил (природних 
здатностей) до їх виконання. Ці норми можуть бути виконані лише за сприяння 
самого Бога. Тут А. Шептицький вбачає строгу відповідність: надприродні норми 
євангельського закону вимагають надприродних сил. Ці сили — це дари Святого 
Духу, благодать Божа, що дарується лише християнам. Лише християни можуть 
виконувати заповіді Євангелія і повинні намагатися їх виконати. І лише 
християнам надається благодать, що допомагає виконати ці заповіді. І надається 
переважно через таїнства Церкви: хрещення, миропомазання, сповідь, 
євхаристійне причастя, єлеосвячення. Вимагати виконання заповідей від людей, 
що не прийняли хоча б хрещення, є справою неможливою. Повнота усиновлення 
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можлива через таїнство євхаристії, і людина, що причащається, може виконувати 
заповіді Євангелія силою благодаті, що дається в євхаристії. Благодать через 
євхаристію буде людині надаватися і людиною пізнаватися настільки, наскільки 
людина намагається виконувати заповіді Євангелія.  Головним результатом 
намагань людини виконати євангельські заповіді та дії благодаті, що допомагає 
людині, є три власне християнсько-релігійні чесноти: віра, надія, любов.  
А. Шептицький називає ці чесноти «богословськими» чи «божими». Вчення  
А. Шептицького про віру, надію, любов є різновидом релігійної етики.  

Таким чином, Андрей Шептицький є провідник гуманістичного вчення, 
в основі якого лежить людина як розумна істота, яка завжди прагне до Бога, 
дотримуючись чеснот. Моральне життя таких людей є постійним героїзмом.  

Він наголошує, що лише християнам надається благодать через Таїнства 
Церкви:хрещення,миропомазання, сповідь, євхаристичне причастя, лоосвячення.  
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Юлія Волинець,  
учениця Львівського вищого 

професійного училища торгівлі та сфери послуг 
 

МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ — 
СИМВОЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ 

ТА НАЦІОНАЛЬНОГО І ДУХОВНОГО ЄДНАННЯ НАРОДУ 
 

План 
 
1. Владика Андрей — ісповідник віри.  
2. Роль митрополита Андрея Шептицького у національному та духовному 

розвитку української нації.  
 
 

Тільки для Вас маю 
жити, — для Вас цілим серцем 
і душею працювати, для Вас 
усе посвятити, — ба, навіть 
за Вас, як цього треба буде, 
й життя своє віддати.  

 Андрей Шептицький 
 
1. Процеси національного відродження спричинили переосмислення ролі 

релігії у духовному житті українського народу. Осмислення категорії «віра» стає 
повнокровнішим. Найяскравішим представником категорії «віри» є митрополит 
Андрей Шептицький, духовно — творча присутність якого відіграла колосальну 
роль у процесі формування національного обличчя української культури та 
стратегії її розвитку в ХХ столітті.  

Андрей Шептицький (1865–1944) — видатний релігійний діяч ХХ століття. 
Більш, ніж 50 років був головою (митрополитом) Української греко-католицької 
церкви в  Україні. Його резиденція знаходилася у Львові. Нащадок вельможного 
українського роду, що бере свій початок у ХІІІ столітті, митрополит Андрей 
присвятив своє життя служінню українській Церкві та українському народу.   

Він реорганізував церкву у парафіях своєї єпархії і багато зробив для 
відновлення візантійських традицій, що є однієї з основ греко-католицької 
церкви. Під його егідою в українські села прийшла освіта. Для народу були 
побудовані школи, лікарні на кошти з прибуткових статей володінь родини 
Шептицьких у Галичині.   

Шептицький Андрей — граф, митрополит Галицький, архиєпископ 
Львівський, єпископ Кам’янець-Подільський, громадський і церковний діяч, 
меценат, дійсний член НТШ.  

Народився 29 липня 1865 р. у с. Прилбичі (Яворівського р-ну Львівської 
області) у родині графа Яна (Івана) Шептицького та графині Софії Фредро.  

Сьогодні маємо усі підстави вважати митрополита великим реформатором. 
Передусім він реформував релігійно-церковне життя шляхом залучення до нього 
талановитої, хоча і бідної молоді. Створювалися нові і реорганізовувалися діючі 
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духовні навчальні заклади. Окрім богословських знань, священики опановували й 
світські ремесла: торгівлю, бухгалтерію, кооперацію, землеробство. Так, під 
патронатом митрополичого ординаріату було створено українське ремісничо-
промислове товариство «Зоря», де навчали юнаків комерції. Таким чином УГКЦ 
заклала економічну базу для свого розвитку, що було вкрай важливо, оскільки за 
весь час свого існування вона ніколи не мала підтримки з боку будь-якої 
держави.  

На новий рівень піднято богословську науку. З ініціативи митрополита 
засновано Студитський науковий інститут та богословський факультет при 
Духовній семінарії у Львові, який згодом реорганізовано у Богословську 
академію з філософським та теологічним факультетами. Важливу роль у цер-
ковно-релігійному житті відіграло засноване ним Богословське наукове 
товариство, яке видавало часопис «Богословіє» та «Праці Богословського 
наукового товариства». Згодом було започатковано діяльність Українського 
католицького інституту, який і сьогодні залишається одним із найпрестижніших 
навчальних закладів системи богословської освіти України і Європи. Нове 
дихання отримав мирянський рух, з’являлися нові чини та згромадження. До 
релігійно-церковного життя залучалися кращі європейські сили. Зокрема 
митрополит запросив у Галичину голландських та бельгійських католиків, які 
заснували Чин Редемптористів, що прийняв східний обряд та виховував монахів-
українців, які допомагали відроджувати давній український монаший дух.  

У жовтні 1963 року на ІІ Ватиканському Соборі у присутності 2 500 де-
легатів з усього світу наступник Андрея Шептицького на становищі предстоятеля 
УГКЦ кардинал Йосиф (Сліпий) закликав піднести Українську Греко-Католицьку 
Церкву до Патріаршої гідності, то Собор одностайно його підтримав. Це, без 
сумніву, було насамперед визнанням титанічної праці митрополита Андрея 
Шептицького, який заклав настільки міцний фундамент для Церкви, що її не 
вдалася знищити навіть комуно-більшовицькій імперії.  

Створив апостольський вікаріат для вірних греко-католицької Церкви 
у Боснії, а в 1908 р. направив туди для місійної діяльності монахів-студитів. 
У 1907 р. А. Шептицький ініціював призначення єпископа для США (Сотер 
Ортинський), а в 1912 р. для українських поселенців у Канаді (Никита Будка). 
Перебуваючи у Києві, митрополит призначив о. Михайла Цегельського екзархом 
для католиків візантійського обряду в Україні. У 1910 р. брав участь 
у євхаристійному конгресі Монреалі. Андрей Шептицький був ініціатором 
унійних Велеградських конгресів (1907–1928 рр. ), у Бельгії створив східну гілку 
ордену бенедиктинців. У 1901 р. заснував монастир Студійського Уставу, 
ігуменом якого був його рідний брат Казимир-Климентій. У 1913 р. запросив до 
Галичини чин Редемптористів (ЧНІ), які прийняли східний обряд. Опікувався 
жіночими згромадженнями: СНДМ, Пресвятої Родини, Студиток, Милосердя, 
свщм. Йосафата. Скликав Синоди та Собори УГКЦ (1905 р., 1940–1944 рр. ). 
Митрополит не залишав свого народу в часі Першої та Другої світових воєн. 
Усвідомлюючи його міжнародний авторитет та значення праці для УГКЦ, 
царський російський уряд у вересні 1914 р. ув’язнив та відправив митрополита на 
заслання до Суздальського Спасо-Євфиміївського монастиря, де він перебував до 
1917 р. У міжвоєнний період митрополит продовжував роботу з розбудови 
УГКЦ. З його ініціативи засновано Львівську греко-католицьку богословську 
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академію (1928 р., ректор о. Йосиф Сліпий), Богословське наукове товариство 
(1923 р. ), Український католицький інститут церковного з’єднання ім. Йосифа-
Веніамина Рутського (1939 р. ).  

Українська греко-католицька Церква вже давно впевнена, що митрополит 
Андрей Шептицький є святою особою, учителем і свідком Христової віри та 
взірцем досконалого християнського життя. Працюймо і молімося, щоб його 
прославила славою святих Вселенська Церква, бо цього велетня духу повинні 
пізнати всі народи. Є докази про чудесні оздоровлення, отримані за його 
посередництвом. Але чи не найбільшим його чудом є саме відродження УГКЦ, 
про яке він на смертельному ложі пророкував.  

2. Якщо християнські різні Церкви в Україні мають сповнити завдання: 
дати українському народові єдність, мусять позбутися того духа розколу і не-
нависти, який спричинює, що українець українцеві ворог. Усі, скільки нас є, 
мусимо зробити все, що можемо, щоб помиритися і в собі самих побороти духа 
розколу і ворожнечі супроти братів.  

Митрополит Андрей Шептицький справді був 
великим у ділах своїх: це батько Церкви й етнарх 
бездержавного народу. За переказами, він почувався 
позиченим своїм славним родом, окрасою якого став. Але 
ще більше він був нам позичений Богом, коли на Церкву й 
народ наш насувалася руїна ХХ століття й люди 
потребували Пастиря, духовний рівень якого відповідав би 
викликам часу.  

А далі, коли Господь забрав цю душу назад на небо, 
сталося диво. Бо народ усвідомив, що має у своїх руках 
великий скарб. Ніби та піщинка в мушлі, що обростає 

перламутром і врешті стає перлиною, так і постать митрополита Шептицького, 
огорнута добрими ділами, опоясана безцінними письменами, освячена 
жертовним свідченням, стала перлиною нашого християнського благочестя.  

Митрополит Андрей промовляє до людей усім своїм життям. Для нас він — 
пастер, богослов, вихователь, проповідник, святитель, будівничий, меценат, 
дипломат та святий учитель віри. Перелік зробленого ним ніколи не буде 
вичерпним.  

Він — приклад для всього духовенства, як можна вірно і жертовно служити 
Божому народові. Бо митрополит Андрей не лише кермував Церквою — 
розбудовував цілу християнську цивілізацію, приносячи християнські цінності 
в такі суспільні сфери, як освіта, наука, мистецтво, охорона здоров’я, зако-
нодавство тощо. І всюди він діяв справді як слуга Божий.  

У 1941 р. Шептицький очолив Українську Національну Раду, а у 1944 р. — 
Всеукраїнську Національну Раду. Митрополит негативно ставився до німецького 
окупаційного режиму.  

Вважаючи справу розбудови освіти й культури засобом національної 
оборони поневоленого народу, засновує Український Національний Музей 
(1905 р. ), відстоює необхідність утворення українського університету у Львові, 
підтримує приватні народні школи ім. Б. Грінченка, князя Данила, єдину міську 
українську школу ім. М. Шашкевича, товариства «Просвіта», «Рідна Школа», 
Наукове Товариство ім. Шевченка, читальні, школи для ремісничої і гімназійної 
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молоді, організації «Пласт», «Луг», «Сокіл-Батько», «Українська Молодь 
Христові», сприяє видавництву журналів для молоді «Наш Приятель», «Поступ», 
«Українське Юнацтво». В його особі знайшли надійного покровителя і мецената 
молоді художники, музиканти. Дбаючи про фізичне здоров’я свого народу, 
відкриває Народну Лічницю (1903 р. ), Порадню для матерів, дитячі садочки, 
сиротинці. Помагав розбудовувати економічні установи (Іпотечний банк, 
товариство взаємного страхування «Дністер», та ін. ).  

На його думку зважали як тодішні лідери іноземних держав, так і про-
відники українського руху. Рішуче обороняв свій народ перед окупантами. 
Зокрема різко виступив проти штучного голоду 1932–1933 рр. (Пастирське 
послання «Україна в передсмертних судорогах») та нищення польським урядом 
православних церков на Великій Україні.  

Передбачаючи наростання репресій проти Церкви, митрополит таємно 
22 грудня 1939 р. висвятив на єпископа з правом наслідства о. Йосифа Сліпого. 
У жовтні 1939 р. призначив Екзархів для вірних візантійського обряду та 
єпископа Николая Чарнецького для Волині та Полісся, о. Климентія Шеп-
тицького для Росії та Сибіру.  

Як Глава УГКЦ своєю наполегливою діяльністю домагався, щоб 
український національний рух дотримувався засад християнського патріотизму, 
а Церква відігравала роль духовного і морального авторитету для українського 
народу. Метою життя митрополита була єдність Української Церкви та побудова 
Української Держави, «наділеної християнською душею».  

Під час Другої світової війни А. Шептицький ставив питання про 
об’єднання всіх християн України навколо Київського Патріархату у єдності 
з Римським престолом, але не знайшов розуміння з боку окремих ієрархів Церкви 
та української інтелігенції. 30 червня 1941 р. благословляє проголошення від-
новлення Української Держави. Злочини НКВД у 1939 р. були причиною вітання 
5 липня 1941 р. німецької армії. Були на те й особисті причини: 27 вересня 
1939 р. у с. Прилбичах працівники НКВД розстріляли його рідного брата Леона 
з дружиною, сімейний маєток пограбовано, знищено родові документи.  

Ніхто з єпископів у цілій Європі не виступав так відкрито й беззастережно 
проти нацизму та фашизму. Засуджуючи переслідування євреїв, звернувся 
(грудень 1941 р., лютий 1942 р. ) з протестом до Гіммлера проти нищення 
єврейського населення у Галичині, пише листа до папи Пія ХІІ. За згодою 
Шептицького значна кількість євреїв переховувалася у монастирях та 
митрополичій резиденції у Львові. 21 листопада 1942 р. публікує послання «Не 
убий», в якому містилися заклики до примирення політичних сил українського 
суспільства, засуджувалися політичні вбивства. Подібні заяви та звернення 
призводили до частих обшуків у Соборі св. Юра та митрополичих палатах.  

Видатний богослов, знавець як східного богослов’я і традицій, так і за-
хідного, аскет, Учитель Церкви, проповідник духовного життя, ще за життя 
визнаний українським народом «рідним Мойсеєм».  

Андрей Шептицький залишив по собі цілу низку праць, що можуть духовно 
сформувати український народ на шляху його державного розвитку. Його 
послання — скарбниця порад для церковних і державних лідерів та просто 
свідомих громадян, які у своєму суспільно-політичному житті прагнуть 
керуватись нормами християнської моралі.  



22 

«Я справді не лікар, ані хлібороб, ані політик, але я Ваш батько, а батькові 
не байдуже те, що його дітей живо обходить», — писав митрополит. Вираз-
никами його турботи про духовні та фізичні потреби народу є пастирські листи, 
які мали неоціненне значення до вірних.  

Розмова українців із митрополитом Шептицьким не припиняється ніколи. 
Міняються епохи, та він незмінно промовляє до нас Божою мудрістю та 
обставинами свого життя — промовляє так, ніби є нашим сучасником. Поставимо 
і ми собі це питання: а що порадив би нам митрополит Андрей Шептицький, якби 
був між нами сьогодні? 

Утім, попереду здійснення ще одного пророцтва митрополита Андрея, 
даного ним у той же смертний час, — пророцтва про Україну. Так, сьогодні наша 
держава у небезпеці, а українці — у неспокої. Проте саме на порозі своєї 
смерті — у той момент, коли Бог відкриває перед праведником Небо й усі тайни 
майбутнього, — наш Праведник побачив відродження нашої країни.  

Україна увільниться зі свого упадку та стане державою могутньою, 
з’єднаною, величавою, яка буде дорівнювати другим високо розвинутим 
державам. Мир, добробут, щастя, висока культура, взаємна любов і згода будуть 
панувати в ній. Все те буде,як я кажу, тільки треба молитися, щоб Господь Бог 
і Мати Божа опікувалися завжди нашим народом, який стільки витерпів, і щоби 
ця опіка тривала вічно.  

А як могли б ми наблизити той час? Як йому сприяти? Здається, з усіх 
настанов митрополита ми не знайдемо більш актуальної для нашої днини, ніж 
ця, — і хай вона буде настановою нашої Церкви всім вірним у його Рік.  

Не зривати одної хвилини, лише безупинним напруженням і безупинними 
жертвами аж до крови і смерти многих поколінь двигається народ. І лише часами 
кров пролляли в одній хвилині ентузіазму, цим довгі літа з трудом сповнювати 
обов’язки і двигати спекоту дня і жар сонця, і злобу людей, і ненависть ворогів, і 
брак довір’я своїх і недостачу помочі від найближчих, і серед такої праці аж до 
кінця виконувати свої завдання, не чекаючи лаврів перед побідою, ані винагороди 
перед заслугою!  
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Павло Цебрик,  
учень ДНЗ «Львівське вище  

професійне училище харчових технологій» 
 

АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ І ЦЕРКВА 
 

Видатний український церковний, культурний та громадський діяч, 
митрополит УГКЦ (митрополит Галицький, архієпископ Львівський, єпископ 
Кам’янець-Подільський) Андрій Шептицький народився 29 липня 1865 року 
в родовому маєтку графа Івана Шептицького в селі Прилбичах неподалік Явора 
на Львівщині. При хрещенні отримав імена Роман, Олександр, Марія, а вживане 
пізніше ім’я Андрей отримав у монашестві. Перше Святе Причастя Роман 
прийняв у Львові в костелі ОО. Бернардинів у 1876 рoці, a тайну миропомазання 
у Кракові в 1879 році з рук архієпископа A. Дунаєвськoго. Андрей Шептицький 
мав шестеро братів, з котрих два померли в дитячому віці.  

Перші роки свого життя Андрей провів у родинному домі у Прилбичах. 
В 1875 році розпочав навчання в гімназії. Матеріал перших чотирьох класів 
опанував приватно вдома, а екзамени здавав у польській гімназії у Львові. П’ятий 
клас гімназії розпочав уже як звичайний учень у вересні 1879 року в Кракові. Дня 
11 червня 1883 року склав з відзнакою екзамен зрілості. По складенні матури 
Андрей Шептицький разом з батьком відвідав Унів, Палац Митрополитів — 
колишній монастир, де знаходилися пам’ятки по Шептицьких. Про їх діяльність 
батько не раз оповідав Андреєві і під впливом цих оповідань в нього зродилося 
прагнення повороту до народної традиції предків. В домі Шептицьких у Прил-
бичах панував дух побожності. Цей дух проявлявся вже в хлоп’ячих літах малого 
Андрея, котрий охоче молився, побожно прислуговував до св. Літургії і при-
ступав до святих тайн. Мати Андрея Софія Шептицька надавала великого 
значення католицькому вихованню своїх синів. Тому особисто вчила дітей 
катехизму і часто розмовляла з ними на релігійні теми. Коли Андрей навчився 
писати, то на картках паперу писав і сам укладав молитви і розважання на 
вервиці. Андрей Шептицький від ранньої молодості виявляв ознаки священичого 
покликання. Починаючи дев’ятий рік життя, вперше сказав матері, що хоче стати 
священиком. Цей його намір зміцнювався в часі навчання в гімназії, коли не раз 
говорив, що буде греко-католицьким священиком. Після закінчення гімназії 
у 1883 році Андрей Шептицький розпочав військову службу в полку Уланів 
у Кракові, але вже в січні захворів на тяжку скарлатину і був звільнений із 
служби. В часі військової служби Роман записався на правничі студії у Ягел-
лонському Університеті. На третьому році студій перенісся до Вроцлава, де був 
одним з найкращих студентів. Четвертий i п’ятий рік студій Роман закінчував 
знову в Кракові. В 1884 році разом з своїми приятелями створив товариство Гозія 
«Societas Hosiana» для католицької молоді. Два роки пізніше Роман почав 
згуртовувати біля себе університетську молодь, котра збиралася в нього в домі 
кожної середи.  

2 червня 1888 року, Роман Шептицький вступив до новіціяту OO. Василіан 
в Добромилі, а 1 липня 1888 року, під час облечин прийняв монаше ім’я Андрей. 
Пo складенні перших монаших обітів 13 серпня 1889 року бр. Андрей дo кінця 
шкільного року 1889/90 перебував в Добромилі під керівництвом о. Каспера 
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Щепковського. Відмежований від старших ченців, а також від новиків, 
дотримувався звичайного монастирського порядку, не занедбуючи властивих собі 
практик покори i скромності. В тім часі студіював також теорію красномовства, 
застосовуючи її під час різних монастирських урочистостей i виступів. В 1890–
1891 роках, разом з іншими василіанами, брат Андрей продовжував теологічні 
студії під опікою Єзуїтів у Кракові. 22 серпня 1892 року склав урочисті монаші 
обіти в монастирі OO. Василіан в Кристинополі, де 11 листопада цього ж року 
отримав священичі свячення з рук єпископа Юліана Пелеша перемишльського 
ординарія греко-католицького обряду. Завдяки незвичайним здібностям розуму 
і серця, незабаром став настоятелем новіціяту OO. Василіан в Добромилі і рек-
тором василіанських місій в східній Галичині. В 1896 році був ігуменом 
монастиря св. Онуфрія у Львові, a в 1898 році професором моральної i догма-
тичної теології в Кристинопільському монастирі.  

У віці 34 років о. Андрей Шептицький був покликаний на єпископську 
греко-католицьку столицю в Станіславові. Єпископське свячення відбулося 
17 вересня 1899 році у Львові, в кафедральному соборі св. Юра з рук нового 
митрополита Юліана Куїловського. Відразу по єпископських свяченнях владика 
Андрей енергійно взявся за моральну віднову своєї єпархії. Запровадив також 
багато організаційних змін з метою віднови Греко-католицької Церкви на своїм 
терені. Візитував парафії від Буковини аж по Закарпаття. Побудував нові духовні 
семінарії в Станіславові та передав катедральній парафії свою цінну бібліотеку. 
17 грудня 1900 року папа Лев XIII номінував єпископа Андрея Шептицького 
Митрополитом Галицьким, архієпископом Львівським, i єпископом Кам’янецько-
Подільським. Урочисте введення на митрополичий престол до катедри св. Юра 
у Львові відбулося 17 січня 1901 року. З катедральним собором св. Юра 
Митрополит був пов’язаний протягом 44 років — до кінця свого життя.  

Зверхником Церкви українських католиків став 35-літній видатний 
інтелектуал, котрий відзначався величезними знаннями в галузі права, філософії 
тa історії, володіючи дев’ятьма мовами: польською, українською, церковно-
слов’янською, французькою, німецькою, англійською, грецькою, латинською 
i гебрейською. З перших хвилин прийняття своїх нових обов’язків архієпископ 
Шептицький найперше зацікавився Львівською Духовною Семінарією, в котрій 
в тому часі навчалися семінаристи з трьох галицьких єпархій. В цій Семінарії 
митрополит Андрей бував частим гостем. Спілкувався з настоятелями, 
виголошував конференції для семінаристів, розмовляв з ними з кожним особисто. 
Шукав між ними здібних i готових виїхати на вищі студії до Риму, Відня, 
Інсбрука i Фрайбурґа в Швейцарії. Вже в першім десятиріччі своєї митрополичої 
служби мав молодих священиків, вишколених у закордонних університетах, 
котрих міг призначати на найважливіші посади в єпархії. Також сприяв ідеї 
створення окремих семінарій для Станіславівської єпархії в 1906 році і пере-
мишльської в 1907 році.  

Початок XX століття був періодом інтенсивної душпастирської i пропо-
відницької діяльності галицького Митрополита. З цього часу походять багато 
його пастирських листів, які є свідченням незвичайної його проповідницької ді-
яльності та гомілетичних здібностей. Також в цьому періоді митрополит Андрей 
став меценатом мистецтва, заснував Народний Музей у Львові. В 1907 році 
галицький Митрополит отримав від Святішого Отця Пія X уповноваження 
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i благословення на апостольсько-місіонерську діяльність серед православного 
населення на теренах, що були віддані під російське панування та в самій Росії. 
В 1907–1909 роках Митрополит був провідником Першого i Другого Екуме-
нічного Конгресу у Велеграді.  

Митрополит Андрей Шептицький, провадив також пожвавлену душпас-
тирську діяльність на теренах царської Росії. В 1911 році отримав каплицю для 
греко-католиків в Петербурзі. В 1913–1914 роках видавав місячник російською 
мовою «Слово Истины». Іншим важливим елементом душпастирської діяльності 
Шептицького перед вибухом першої світової війни було прагнення дo зміцнення 
позицій Греко-католицької Церкви. Після окупації Львова, вже в першу неділю 
6 вересня 1914 року, царськими військами Митрополит виголосив у церкві 
Успіння Пресвятої Діви Марії проповідь, в котрій закликав народ, щоби вірно 
тримався своєї Церкви, i заявив, що він сам є готовий на всяку жертву. За 
виголошення цієї проповіді був заарештований i вивезений до Києва, а пізніше до 
Нижнього Новгорода i в кінці до Курська — де був ув’язненим. В березні 
1917 року був звільнений рішенням Тимчасового Уряду. По звільненні 
Митрополит відбув подорож до Москви, Петербурга і Києва. Керував Синодом 
Російської Греко-католицької Церкви, для якої призначив екзарха o. Леоніда 
Фьодорова. По невдалій спробі добратися до Ватикану у вересні 1917 року 
повернувся до Львова.  

Під час вибуху збройного польсько-українського конфлікту в червні 
1919 року митрополит Шептицький зважився на переговори з польським 
провідником Юзефом Пілсудським, котрий прибув до Львова. До зустрічі не 
дійшло, тому що за наказом генерала Розвадовського Митрополит перебував під 
домашнім арештом. Цей факт мав характер державного перевороту і дуже 
несприятливо вплинув на майбутню форму польсько-українських стосунків на 
терені Галичини. В 1921–1923 роках митрополит Андрей відбув чергову подорож 
за океан. У західній півкулі візитував греко-католицькі парафії в Канаді, 
Аргентині, Бразилії i США. Подорожував також по Західній Європі, одночасно 
обговорюючи питання майбутньої української державності.  

По поверненні до Львова митрополит Шептицький розгорнув широку 
християнсько-суспільну i харитативну діяльність серед українського народу. 
В своїх проповідях та публікаціях пропагував засади суспільної науки Церкви. 
В численних пастирських листах, в часописах та конференціях остерігав перед 
небезпекою комунізму і атеїзму.  

Галицький Митрополит також брав активну участь у міжнародних 
зустрічах на користь єдності Церков. В 1925 році в Малінес (Бельгія) на 
європейському семінарі наук виголосив реферат під назвою «Психологія Унії». 
Жваво цікавився Велеградськими Конгресами, але з огляду на здоров’я по війні 
брав участь тільки в п’ятім конгресі 1927 року. Однак в цьому періоді свого 
життя Митрополит дуже багато зробив для зміцнення Греко-католицької Церкви. 
Заснував Теологічне Наукове Товариство, візитував на Підкарпатській Україні 
і в Словаччині греко-католицькі єпархії, a в 1928 році заснував греко-католицьку 
Теологічну Академію у Львові. Під його патронатом в 1933 році відбулася 
стотисячна зустріч молоді під гаслом «Українська Молодь Христові».  

Період II світової війни був нечувано трудний для Греко-католицької 
Церкви. У вересні 1939 року митрополит Андрей заохочував духовенство до 
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праці на території Радянського Союзу. Видав наказ священикам не залишати 
церковних резиденцій, вимагав виконання своїх наказів. В 1941 році видав 
відозву, в якій вітав німецькі загони, котрі входили на територію Галичини. Тоді 
ще Митрополит не знав багато про гітлеризм, a сподівався, що німці переможуть 
Радянський Союз, і спричиняться до віднови української держави. Однак швидко 
зрозумів свою помилку і в листі до папи Пія XII писав: «Сьогодні майже цілий 
край є згідний щодо цього, що влада німецька є зла, правдиво диявольська, i то 
в мірі, мабуть, ще вищій ніж влада більшовицька». Вже в грудні 1941 року 
митрополит Шептицький осудив систему влади, незгідної з християнськими 
засадами. В листопаді 1942 року видав пастирський лист «Не вбивай», 
засуджуючи братовбивчі війни і вбивства українців, поляків і євреїв.  

Львівський Митрополит цілим своїм авторитетом виступав проти 
братовбивчих польсько-українських битв. Закликав до примирення в ім’я 
дотримання етики і моральності християнської цивілізації, справи і почуття 
національної гідності українців. Був одним з найважливіших інспіраторів 
українсько-польських переговорів в 1942–1944 роках. В період II світової війни 
драматично посилився польсько-український конфлікт i перед смертю Митро-
полит мусив бути свідком тих подій, котрі відбувалися по-іншому, ніж він того 
прагнув, і котрі були цілком незгідні з тим, чого через ціле своє життя навчав.  

Митрополит Андрей Шептицький помер у Святоюрськім палаці  
1 листопада 1944 року i був похований у крипті катедри св. Юра у Львові. 
За свідченнями очевидців, в день похорону біля міста були сконцентровані 
війська, а місто нашпиговано енкаведистами. На похоронах були присутні 
релігійні діячі різних віросповідань, представники радянської влади. 
М. С. Хрущов привіз на могилу А. Шептицького вінок від Сталіна.  

Отже, політична діяльність митрополита Андрея Шептицького значна 
і багатопланова. Він домагався рівних політичних прав для українців Австро-
Угорської імперії, палко підтримував проголошення ЗУНР, відстоював право 
українського народу на власну державу перед представниками антанти у 1921 р. 
Наважувався апелювати до найвищих інстанцій Польщі, а згодом — СРСР, 
захищаючи права віруючих і священнослужителів. Німецька окупація не 
виправдала надії Шептицького на створення в Україні принаймні крайового 
самоврядування, після чого він рішуче рве зв’язки з нею. Мрія про незалежну 
Українську державу назавжди залишилась для митрополита мрією.  
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МЕЦЕНАТСТВО АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО 

 
Митрополит Андрей Шептицький — одна з найвизначніших постатей 

найновішої історії України, яка своєю піввіковою працею спричинилась до 
відродження українського народу цієї доби. Андрей Шептицький присвятив себе 
передусім релігійно-церковній діяльності, не забуваючи при цьому про 
національно-культурне життя, яким займався дбайливо, пильно та з великим 
успіхом. Меценатська діяльність митрополита була спрямо- вана на підтримку 
національної культури, освіти і мистецтва тієї доби.  

 Вивченню життя та діяльності Андрея Шептицького присвячено чимало 
праць. В основному вони стосуються його церковної та громадської діяльності. 
Меценатська діяль- ність митрополита майже не вивчалась. Деякі аспекти 
меценатської діяльності Шептицького розглядались В. Лобою, Л. Цегельським, 
О. Кравченюком, о. Костем. Узагальнюючих праць з визначеної проблеми 
створено не було, тому спроба розглянути це питання є актуальною. Метою 
доповіді є аналіз меценатської діяльності митрополита Галицького та архі-
єпископа Львівського Андрея Шептицького.  

Меценатська діяльність митрополита охоплює усі ланки культурного життя 
Галичини. Перед приходом на митрополичий престол Андрей Шептицький 
протягом року обіймав посаду Станіславського єпископа. За цей невеликий час 
він закупив площу під будову духовної семінарії і заснував велику єпархіальну 
бібліотеку, якій подарував 10 тисяч книжок. Духовна семінарія і Богословський 
інститут почали працювати в 1906–1907 навчальному році.  

Вершиною культурно-освітньої діяльності митрополита було заснування 
у 1913 р. та матеріальне забезпечення «Національного музею» у Львові. Це був 
перший український музей в Галичині. На створення музею митрополит витратив 
2 млн довоєнних австрійських крон і забезпечував його утримання впродовж 
всього життя.  

Він завжди любив гарні речі, які є лише відбитком вищої Божої краси, і завж-
ди був пристрасним колекціонером. У слов’янських країнах надзвичайно розвинене 
декоративне мистецтво. Під час своїх пастирських візитацій і на початках 
єпископату в Станіславові він мав нагоду збирати церковні предмети, які йому радо 
віддавали, так що йому не доводилося розпитувати про ціну: стародавні тканини, 
антимінси, що вийшли з ужитку, давні ікони, які лежали так-сяк по захристіях 
українських церков та нікого не обходили і над якими нависла загроза ще більшого 
нищення, тому що бракувало засобів для їх збереження. Поступово він зібрав доволі 
багату колекцію. А ставши Митрополитом, задумав заснувати у Львові Український 
національний музей, щоб розмістити зібрані предмети. Музей мав поповнюватися 
коштом добродійних дарів, які неодмінно почнуть надходити, щойно колекціонери 
довідаються про такий осередок, де кожен експонат належним чином 
зберігатимуть. Із цією метою був придбаний і реставрований окремий ошатний 
будинок, і 1913 року урочисто відкрито музей. Його хранителем призначено 
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українського археографа доктора Іларіона Свєнціцького, і установа одержала 
офіційне визнання, яке давало змогу обмінюватися друкованими матеріалами 
з такими ж інституціями Австро-Угорської імперії. Дари потекли не тільки з Галичини, 
а й з усіх західних губерній Росії. Досить переглянути підшивки львівської газети 
«Діло» (найбільш розповсюджене українське видання), щоб побачити в ній довгі 
списки подарованого, які засвідчують велике культурне пробудження.  

Деякі експонати датовані XII ст. У вестибюлі, окрім цього, були вдалі копії 
полотен-шедеврів, і навіть декілька оригіналів італійської школи. Колекція 
церковного одягу містила декілька сімейних реліквій, між іншим, реліквії 
митрополитів Атаназія і Лева, а також набагато давніші речі. Спеціальну залу 
відвели для портретів: Митрополит задумав зібрати якнайповнішу колекцію 
портретів українських єпископів минулого; він розпорядився зробити такі копії аж 
у Вільні, де зберігалися оригінали; йому надіслали навіть кілька портретів із Росії. 
Зала Консисторії, засідання якої він постійно очолював і яка приймала рішення, 
що їх згодом виконувала канцелярія, а також цілий палац, були заповнені цими 
картинами, не беручи до уваги різножанрових полотен із підписами українських 
художників (декілька дуже цікавих).  

Важливе місце в музеї займав доісторичний період, скульптура, ткацтво, 
друковані чи намальовані народні образки різних часів. Три групи експонатів — 
малоросійську, білоруську і російську — було представлено у трьох різних секціях, 
та все ж основна частина справедливо стосувалася власне українського мистецтва. 
При музеї працював архів і бібліотека.  

В архівах зберігалися старі реєстри, документи, шляхетські грамоти тощо, 
зібрані по всьому краї, часто дуже цінні для місцевої історії; вони зберігалися 
в значно кращих умовах, аніж там, звідки їх узяли, що забезпечувало їм 
довговічність і водночас науковий обіг. У самому Митрополичому палаці в декіль-
кох міцних залізних шафах, спеціально виготовлених у Відні, зберігали велику 
кількість листів і приватних документів ХVІІ–ХІХ ст., які, зокрема, стосувалися 
громадянської історії українського народу чи релігійної його історії.  

Однак одним із найцінніших скарбів музею була бібліотека. Тут зібрано давні 
слов’янські видання, видрукувані у Венеції, в українських провінціях колишнього 
Польського королівства і в Росії, серед яких — видання старовірів, які нелегко 
було роздобути; тут зберігалися давні грецькі, польські, латинські видання 
з богослов’я, історії, полемічної літератури.  

Від 1908 року, задовго перед офіційним відкриттям, доктор Іларіон 
Свєнціцький видав каталог стародавніх слов’янських книг із детальним 
бібліографічним описом, декілька з яких належали самому Митрополитові. Цей 
каталог гідний конкурувати з подібним російським виданням Каратаєва; складався із 
709 позицій (та цифра незабаром зросла); був, окрім цього, опис унікальної, 
у своєму жанрі колекції давніх і сучасних антимінсів, із яких 5 намальованих 
рукою, а 95 — друкованих.  

Музей ще надрукував декілька гарно ілюстрованих великоформатних видань 
про давні дерев’яні церкви, яких так багато в цьому краї. Він видав би ще більше 
таких каталогів, якщо б не Перша світова війна, яка спустошила край і зменшила 
прибутки Митрополита. Проте зрозумілою є та слава, яку здобув відкритий 
музей, — слава, яку Андрей хотів повністю повернути на благо унії (зрозуміло, 
у вселенському значенні).  



29 

Що сталося з тими гарними колекціями після другої більшовицької окупації 
Східної Галичини? Здається, під час першої окупації вони збереглися, але відтоді 
нічого про їхню долю невідомо. Той факт, що вони були переважно релігійного 
характеру, дає змогу висловити багато припущень.  

У 1931 р. А. Шептицький передав музею 8 770 різноманітних експонатів. 
Серед них — рукописи ХV–ХVІІІ ст., стародруки, архівні матеріали ХVІ–
ХVІІІ ст., ікони, твори живопису та графіки, монети римські та візантійські, 
а також інші експонати. Особливу увагу митрополит приділяв іконі як творові 
мистецтва та джерелу для наукового дослідження, бо «...досвід доперва 
показав, — згадував митрополит, — що й в іконах є багато цінного матеріалу — 
історичного і етнографічного».  

Митрополит Шептицький був великим знавцем та опікуном малярства. 
Цілий ряд українських митців-малярів, таких, як О. Новаківський, М. Стасюк,  
М. Сосенко, різьбяр Л. Паращук та інші знайшли щедру підтримку у митро-
полита, який призначав їм грошові стипендії, закуповував їх твори, надавав 
безкоштовні приміщення для майстерень, посилав на навчання за кордон.  

Завдяки заходам митрополита Андрея у 1906 р. в Уневі було засновано 
монастир Студитів, а у Львові — Східну галузь отців Редемптористів — чину 
Найсвятішого Ізбавителя. Чинові О. О. Василіан митрополит подарував у Львові 
на вулиці Потоцького три будинки. В них розташовувались дім сиріт, Дівоча 
вчительська семінарія та Дівочий інститут.  

 Особливу увагу звертав владика на дітвору найубогіших міських верств: 
сторожів, рубачів та інших, що жили у брудних та вологих міських кімнатках та 
передміських заковулках. Для цих дітей Шептицький заснував у Милованю коло 
Тавмача так звану «Вакаційну оселю» для сотні дітей. Пізніше в митрополичих 
лісах у Підлютім в Карпатах було збудовано велике Літнище для відпочинку та 
оздоровлення дітей влітку. Водночас там можна було розмістити більше тисячі 
дітей у віці від 4 до 14 років.  

Другою категорією дітвори, якою митрополит особливо піклувався, були 
діти-сироти, які втратили батьків та рідних під час Першої світової війни. Для 
них на кошти церкви у 1917–1920-х роках було відкрито низку сиротинців. Сам 
митрополит подарував цим дитячим притулкам обладнання та меблі, куплені 
у 1917 р. на суму 2,5 млн австрійських крон.  

Митрополит був також великим опікуном молоді, для якої засновував 
школи, бурси, інститути. Завдяки Шептицькому було відкрито Дівочу гімназію 
сестер Василіанок, якій владика подарував один з найбільших будинків у Львові. 
Опікою Шептицького було збудовано велику «Бурсу рідної школи» на 120 учнів 
у Львові. Пізніше аналогічні бурси будувались по всій території Галичини 
і Волині. У 20-х роках ХХ ст. у митрополичих будинках св. Юра працювала 
Українська народна школа ім. Грінченка, а у передмісті Львова Шептицький 
закупив три будинки під приміщення Української народної школи імені князя 
Лева та читальню «Просвіти». У Львові діяли «Бурса Товариства Педагогічного» 
та жіноча гімназія, за кордоном на його кошти навчались молоді богослови 
і художники.  

Завдяки підтримці Шептицького українське духовне життя Галичини перед 
Першою світовою війною набуло бурхливого розвитку. Край вкрився мережею 
читалень, «Просвіт», шкіл і гімназій «Рідна школа». Було створено численні 
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гуртки спортивних товариств «Сокіл», «Січ», члени яких з вибухом Першої 
світової війни увійшли до складу Українських січових стрільців, а пізніше брали 
участь у визвольній боротьбі українського народу 1918–1920-х років.  

Після закінчення Першої світової війни Шептицький брав активну участь 
у розбудові релігійних та культурно-громадських інституцій. У 1928 р. митро-
полит заснував у Львові Богословську академію — перший вищий український 
богословський навчальний заклад, що мав продовжувати традиції Києво-
Могилянської академії. Вже через кілька років Богословська академія стала 
осередком не лише богословських наук, а й науково-дослідним центром вивчення 
української історії та культури.  

Митрополит жваво цікавився життям українського народу в Центральній та 
Східній Україні. Коли у 1933 році на українських землях в СРСР був голодомор, 
Андрей Шептцький звернувся до віруючих із закликом допомоги. Українці 
Галичини зібрали значну кількість продуктів, проте керівництво СРСР від них 
відмовилось.  

У 1943 р. представники української інтелігенції (професори з Києва, 
Харкова, Дніпропетровська), емігруючи на Захід, проїздили через Львів і вважали 
за честь одержати аудієнцію у митрополита Андрея. Шептицький прийняв їх, 
хоча вони і не були греко- католиками. Вчені були здивовані широким 
горизонтом зацікавлень митрополита, який не обмежувався лише релігійними 
питаннями, але й побутом, і національними питаннями.  

Отже, митрополит Шептицький докладав чимало зусиль для розвитку 
української культури, освіти та відродження національної економіки. За його 
допомогою в Галичині виникає мережа «Просвіт», шкіл і гімназій, «Бурса 
Товариства Педагогічного», «Дівоча Вчительська семінарія» і Дівочий інститут. 
Саме за його потужної підтримки у 1913 р. у Львові було відкрито український 
музей, яким митрополит опікувався все життя.  
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Художньо-меморіального музею Олекси Новаківського —  
відділу Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ У ЛЬВОВІ 

І МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ 
 

«Національний музей — це многомовний 
свідок нашого великого минулого  
і вияв великого духа фундатора» 

Йосип Сліпий 
 
Понад столітня історія Національного музею у Львові — чи не найбагатшої 

скарбниці безцінних пам’яток українського сакрального мистецтва — 
нерозривно, немов би тисячами невидимих ниток, пов’язана із постаттю 
легендарного Основника музею — людини, яка залишила надзвичайно глибокий 
і незнищенний слід у новітній українській історії та культурі.  

Митрополит Андрей Шептицький (1865–1944) — визначний релігійний 
і громадський діяч та меценат — впродовж майже півстоліття (1901–1944) тримав 
провід над Українською Греко-Католицькою Церквою. Церквою, котра за 
тодішніх історичних обставин позбавлення українців власної держави і повзучої 
денаціоналізації, взяла на себе роль духовного й культурного осередку 
українства, чи не головної хранительки, вогнища національної традиції. Будучи 
людиною великих християнських чеснот і широкого інтелектуального кругозору, 
митрополит Андрей виявився одним із перших, кому було дано усвідомити 
велике значення пам’яток давнини, як для висвітлення «білих плям» минулого 
народу, так і для потреб його сьогодення — зокрема, в ділі духовного збагачення 
та — що особливо важливо — самоідентифікації.  

Заснованому за його ініціативи та благословення Церковному, а згодом 
Національному музеєві у Львові судилося стояти «на сторожі національної 
традиції», бути осередком збереження, дослідження та експонування унікального 
пласту української мистецької спадщини — всього, як писав сам митрополит-
меценат, «що в національнім житті заслуговує на увагу — своїм характером, 
типом, мистецьким стилем, або прямо висловом, чи проявом національної думки, 
або національного життя». І раніше, і тепер жодне грунтовне дослідження 
з історії українського мистецтва не обходилося і не обходиться без опертя на 
твори, порятунку яких прислужилися жертовна праця і героїчні зусилля 
митрополита Андрея та його вірного помічника — професора Іларіона 
Свєнціцького (1876–1956), а також десятків, сотень і тисяч ентузіастів музейної 
справи та популяризаторів культурного надбання української нації.  

Андрей (справжнє ім’я — Роман) Шептицький побачив світ у мальов-
ничому куточку Галичини — селі Прилбичі на північний схід від Львова. Вже від 
самого раннього дитинства він виховав у собі почуття закоханості у красу, 
потрапивши під дію чарів таємничого і тоді майже незнаного світу української 
ікони. Пізніше майбутній Основник музею згадував про це так: «Я мушу 
попросту ствердити факт, що заки я навчився читати й писати, ще дитиною, коли 
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я не здавав собі справи з почувань, я серцем відчував красу старої нашої ікони. 
Я був відай дуже малим хлопчиком, коли в нашій старенькій деревляній церкві 
в Прилбичах, стоячи перед іконостасом, відчував я ту якусь непоняту емоцію, що 
її я нині назвав артистичною емоцією.» Далі він продовжує: «В дома у родичів на 
коминку стояли дві старенькі ікони, дуже знищені, які мені дуже сподобалися, 
хоч я певно не міг був сказати — чому?»  

Провчившись у Кракові і відбувши короткочасну службу у війську, 
нащадок на той час вже полонізованої галицької шляхетської родини 
навертається до віри своїх пращурів та краян і вступає до василіанського 
монастиря у Добромилі. 1892 р. отримує висвячення, а 1894-го — звання доктора 
богослов’я. Його давнє дитяче захоплення нікуди не зникає, навпаки — 
знаходить ширші можливості для своєї реалізації. Фактичним початком того, що 
невдовзі стало справою цілого життя майбутнього глави греко-католицької 
церкви, можна вважати два випадки, обидва з яких трапилися у той час, коли 
Шептицький обіймав єпископську кафедру у Станіславові (1899–1901). Перший 
із них був пов’язаний зі старенькою церквою у селі Поляна неподалік місця 
чернечої молодості майбутнього митрополита — Добромиля. Одного разу він, 
разом із кількома послушниками, завітав до села «якраз у хвилі, коли люди, 
побудувавши з цегли нову каплицю, зачинали стару церковцю бурити, а ікони 
приготовилися палити. Кілько то прецінних ікон так згоріло по селах! — як то 
старий церковний звичай велів, щоби не була в поневірці свята річ…» Саме у той 
момент єпископ Андрей прийняв воістину соломонове рішення, запропонувавши 
інший спосіб застосування старим іконам: «І так ікони давньої церкви с. Поляни 
набув я і вони стали одним із перших завязків Музею.» Впродовж наступних 
років владика зумів назбирати достатньо велику колекцію ікон, стародруків та 
інших атрибутів давнього культурно-церковного життя.  

Другий випадок мав місце 1899 р., коли єпископ Станіславівський відвідав 
музей Ставропігійного інституту у Львові. Саме у приміщенні цієї установи 
відбулося знайомство, яке поклало початок діяльності одного із найбільш 
плідних тандемів в історії українського музейництва та української культури 
загалом. Разом із завідуючим музеєм, видатним галицьким археологом Ісидором 
Шараневичем, зі збіркою єпископа знайомив його молодший помічник, 
випускник математико-філософського факультету Львівського університету 
Іларіон Семенович Свєнціцький, який перед тим близько року стажувався 
у Петербурзі. Свєнціцький виявився людиною надзвичайно і всебічно 
розвиненою. У коло його зацікавлень входили такі сфери, як мовознавство, 
славістика, історія, археологія і, звичайно ж, музейна справа. Згодом саме його, за 
рекомендаціями каноніка та історика Антіна Петрушевича (1821–1913), тоді вже 
митрополит Галицький Андрей запросив для впорядкування своєї збірки 
предметів української старовини у митрополичих палатах Собору св. Юра.  

Сам музей (на початках під назвою «Церковний музей») веде відлік свого 
існування від 23 лютого 1905 р. Першим його приміщенням стало підсобне 
приміщення Собору св. Юра. Поява у Львові чергової української установи 
насторожила польську громаду міста, проте не викликала жодних заперечень 
з боку офіційної влади Австро-Угорської імперії. «Австрійська влада, як влада 
висококультурної цивілізованої європейської держави, — писав мистецтвозна-
вець і багатолітній працівник Національного музею у Львові М. Батіг, — 
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віднеслася до новозаснованої науково-мистецької установи лояльно. Належну 
оцінку від тодішніх представників наукового світу дістали й унікальні пам’ятки 
українського мистецтва і культури.»  

Розпочинається копітка робота зі збирання, збереження та упорядкування 
пам’яток давнини задля того аби скласти більш цілісне уявлення про українське 
культурно-мистецьке життя в контексті культурного розвитку інших народів 
світу. Проводяться систематичні експедиції по селах, де у старих церквах 
знаходять чимало цінних, навіть унікальних, але до того часу практично незнаних 
артефактів українського минулого. Одночасно зусиллями Іларіона Свєнціцького, 
який став першим директором музею (обіймав цю посаду майже 50 років) і мав 
доволі великий авторитет в академічних колах і поза межами Галичини, 
налагоджуються контакти з музейними установами та іншими науковими й куль-
турними центрами Наддніпрянської України, а також окремих європейських 
держав. У самій Галичині довкола музею гуртується щораз більше українських 
суспільних і культурних діячів і просто ентузіастів. З представників духовенства 
й громадськості при установі створюють дорадчий орган — Кураторію.  

Вже у перші роки існування фундація «Церковний музей у Львові» (така 
назва закріпилася за нею у 1908 р. ) могла похвалитися значними успіхами 
у відновленні цілісної картини культурного минулого українців — зокрема 
перлиною музейної збірки, творами іконопису. «Без сих пам’яток, — говорив 
митрополит, — ми не в силі були би відтворити собі образ того, чим було ще 
в сім століттю наше село. Без них важко й повірити, що вбогий сільський нарід, 
наражений на безнастанні напади турків і татарів і на всі страшні наслідки частих 
воєн, міг зберегти свою питому штуку, своїх артистів, цілі свої школи, 
іконописців, про які Європа нічого не знала й доси не знає. […] Памяти тих 
поколінь артистів віддати честь, се нині діло справедливости, на яке вони може 
задовго чекають.» Одночасно відбувається збір пам’яток народного мистецтва, 
а також творів новітнього українського малярства — робіт І. Труша, О. Но-
ваківського, М. Сосенка, І. Северина, М. Федюка та інших світочів вітчизняної 
«штуки» (значна частина їх опинилася у музеї стараннями Основника по 
підсумках проведеної у Львові того ж таки 1905 р. Всеукраїнської художньої 
виставки — деякі з них до сих пір прикрашають постійну експозицію музею).  

Проте, у цих досягнень виявився і зворотній бік — назбираного ставало 
настільки багато, що для його зберігання не вистачало місця. Вже на 1906 р. усі 
підсобні приміщення на Святоюрській горі виявилися заповненими дощенту. 
Тому наступного року митрополит Андрей купує для потреб музею будинок 
польського художника Яна Стики по вул. Міцкевича (нині — Листопадового 
Чину, 11), а 1911 р., за 34 080 доларів — будинок професора Дуніковського по 
вул. Мохнацького (тепер — Драгоманова, 42). Одночасно відбувається зміна 
назви музею, оскільки характер збірок засвідчує переростання ним меж 
початкового задуму бути вмістилищем атрибутів лише церковної старовини (хоча 
головним полем діяльності фундації залишається сакральне мистецтво). У 1909 р. 
Кураторія перейменовує Церковний Музей на «Національний Музей імені 
Митрополита Андрея графа на Шептичах Шептицького.» За свідченнями 
учасників тих подій, зокрема першого директора музею, Основник тривалий час 
опирався тому аби його фундація носила його ім’я. Щойно влітку 1911-го 
Шептицький дав згоду на те аби вона отримала назву «Національний Музей», 
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а рік по тому визначив річне грошове утримання музею у розмірі 18 тис. крон 
(3600 дол. ).  

13 грудня 1913 р., на празник св. Андрія Первозваного, відбулося урочисте 
відкриття Національного музею для «всеприлюдного вжитку». У своїй промові 
з нагоди цієї вікопомної події митрополит Андрей звернувся до присутніх зі 
словами, котрим випало стати лейтмотивом усієї подальшої праці його фундації: 
«Народе! Тобі віддаю цю свою найгарнішу дитину. Хай росте і розвивається — 
Тобі на славу і в користь майбутности.»  

Відкривається золота сторінка в історії Національного музею, який 
перетворюється на установу загальноукраїнської ваги, розгорнувши активну 
наукову, реставраційну та видавничу роботу. Вже 1914 р. Основник передає 
музеєві усі свої збірки (загалом у перші 25 літ існування Національного музею 
митрополит передав туди близько 9800 унікальних предметів давнини), невдовзі 
до розширення музейної збірки прислуговуються чимало галицьких громадських, 
наукових, культурних та релігійних діячів: А. Петрушевич, Й. Боцян, І. Пулюй, 
Ю. Романчук, М. Донарович, М. Сосенко. Свої внески роблять навіть бібліотеки 
російської та румунської академій наук. Сам митрополит виступає у ролі 
мецената української культури, допомагаючи морально та матеріально цілій 
плеяді молодих і талановитих українських мистців. Серед тих, хто завдячує 
підтримці фундатора музею, були такі постаті вітчизняного образотворчого 
мистецтва, як: Модест Сосенко (1875–1920), Олекса Новаківський (1872–1935; 
перебрався до Львова із Кракова саме на запрошення митрополита), Яків 
Струхманчук (1884–1937), Осип Курилас (1870–1951), Михайло Бойчук (1882–
1937), Микола Федюк (1885–1962) та багато інших.  

Великої шкоди плідній праці Національного музею завдає Перша світова 
війна. У перші її місяці Галичина опиняється під російською окупацією — з усіма 
відповідними наслідками. 19 вересня 1914 р. Андрея Шептицького заарештовано 
окупаційною російською владою і вивезено до Росії. У лютому 1915-го подібна 
доля спіткала й директора музею. До Львова обидвоє змогли повернутися щойно 
у 1917–1918 рр. Проте, й за їхньої відсутності Національний музей продовжує 
існувати, ним опікуються віддані ентузіасти музейної справи — такі, як Анна 
Павлик, Ярослав Пастернак — видатний археолог і директор музею НТШ та 
живописець Модест Сосенко. За час російської окупації Львова ворожа всьому 
українському російська адміністрація планувала грандіозне пограбування музею 
з подальшим вивезенням його збірок до Росії, однак контрнаступ австрійських 
військ та поспішний відступ росіян завадили втіленню у життя подібних лихих 
намірів. Проте, й у наступні роки над Національним музеєм у Львові 
продовжував нависати дамоклів меч небезпеки стати об’єктом агресії з боку 
антиукраїнських сил. Так, в ході листопадових боїв за Львів під час українсько-
польської війни 1918 р., приміщення установи піддано обстрілу, у 1920–1921 рр. 
сюди декілька разів вламувалися польські вояки та просто зловмисники (серед 
інших збитків, завданих музеєві, ними було знищено оригінальну таблицю 
з назвою закладу авторства самого Михайла Бойчука). У 1928 і 1938 рр. музеєві 
довелося пережити зухвалі напади польських шовіністів.  

Та навіть за таких вкрай несприятливих обставин фундація митрополита 
Андрея продовжує копітку працю і навіть переживає період справжнього 
розквіту, перетворившись на потужний науково-мистецький осередок зі світовим 
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ім’ям. Подібний парадокс виявився можливим не лише завдяки жертовності 
директора чи учасників Кураторії — зокрема, її президента Володимира 
Децикевича (1865–1946) — та самовідданості простих музейних працівників, але 
й фактично, без перебільшення, батьківській опіці Основника, який доклав 
максимальних зусиль для того аби його «найгарніша дитина» змогла повноцінно 
жити і розвиватися за умов відсутності державної підтримки та матеріальної 
неспроможності галицької української суспільності.  

Національний музей у Львові, дітище митрополита Андрея, збирає довкола 
себе цілу плеяду талановитих науковців й ентузіастів музейної справи, чиї 
дослідження у галузі давнього, новітнього й народного українського мистецтва та 
реставраційної справи становлять кістяк нинішнього мистецтвознавства та 
вивчення історії української культури загалом. Одним із провідних науковців 
музею був власне сам директор, професор Іларіон Свєнціцький, чиї наукові 
зацікавлення, як уже було зазначено охоплювали надзвичайно широкий спектр. 
Іларіон Семенович залишив по собі чимало публікацій з історії давньо-
українського й новітнього українського мистецтва, а також музейної справи, 
серед яких особливо виділяються: «Про музеї та музейництво» (1918), «Іконопис 
Галицької України XV-XVI вв.» (1928), «Ікони галицької України XV-XVI вв.» 
(1929) тощо. Свєнціцький виявився одним із перших дослідників національної 
специфіки українського сакрального малярства, ввів до наукового обігу чимало 
нових пам’яток. Крім того, професор Свєнціцький є одним із перших істориків 
самого музею: публіковані ним у «Літописі Національного музею» щорічні звіти 
про роботу установи, а також скурпульозно й сумлінно ведений впродовж 1905–
1952 рр. ним особисто «Музейний дневник», являють собою дуже цікаві і надзви-
чайно цінні джерела з ранньої історії славної фундації митрополита Андрея.  

Впродовж перших десятиліть свого існування Національний музей у Львові 
займався активною експозиційно-виставковою діяльністю. 1913 р. побачив світ 
перший путівник по експозиції. А перша виставка музею, відкрита для 
публічного огляду, мала місце навесні 1914 р. й була присвячена шевченківським 
роковинам. Від того часу практика щорічного пошанування пам’яті Великого 
Кобзаря стала міцно вкоріненою традицією у стінах установи. Загалом же від 
1914 до 1930 р. тут було відкрито 36 виставок. Серед них — посмертні виставки 
творів М. Сосенка (1920) та П. Холодного (1930), виставки сучасного 
українського малярства (1921), «Гуртка діячів українського мистецтва» (1924), 
Олени та Ольги Кульчицьких (1928), В. Крижанівського (1930), пізніше — творів 
молодих українських мистців (на шевченківську й стрілецьку тематику, 1931), 
західноєвропейського малярства (1932; пам’яток, набутих митрополитом під час 
подорожі Італією 1907 р. ), «Ретроспективна виставка українського мистецтва за 
останні 30 літ» (1935), виставка народної вишивки (1936) тощо.  

Хмари над Національним музеєм почали згущуватися від перших тижнів 
перебування у Галичини радянських «визволителів». Утвердження совєцьких 
порядків тут одним із своїх перших наслідків мало трагедію в родині Основника 
музею. 27 вересня 1939 р. у Прилбичах чекістами було по-звірячому вбито брата 
митрополита, члена Кураторії Національного музею у Львові графа Льва 
Шептицького та його дружину. Іншого брата Андрея Шептицького — ігумена-
студита Климентія (Казимира Шептицького), першого почесного члена Кураторії 
невдовзі ув’язнено. Чіпати самого митрополита тоталітарний режим наразі не 
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наважився, але й те, що той є «зайвим» за умов принесеного на багнетах Червоної 
Армії суспільного ладу, було очевидним уже тоді.  

Втім, і індивідуальними розправами над окремими членами родини 
Основника нова влада не обмежилася: перед митрополичою фундацією постала 
цілком реальна перспектива ліквідації. Вже восени 1939-го музей було 
безцеремонно приєднано в якості філіалу до Львівської картинної галереї, 
а Іларіона Свєнціцького призначено директором об’єднаної установи. Одночасно 
збірку колишнього Національного музею почали поповнювати коштом збірок 
інших ліквідованих українських установ: Наукового товариства ім. Шевченка, 
Музею Богословської академії, «Студіону» тощо. Відбувається реорганізація 
постійної експозиції задля якомога більшого наближення останньої до совєцьких 
уявленнь про розвиток українського мистецтва та культури.  

У буремні роки Другої світової війни, німецької окупації та загострення 
міжетнічних протирічь на теренах Західної України, митрополит Андрей 
Шептицький та Українська Греко-Католицька Церква стають головними 
оборонцями українського народу перед лицем нового — не менш страшного, 
аніж більшовицьке — ярма та брутального терору з боку окупантів. Церква та її 
Глава докладають усіх зусиль аби бодай якось полегшити життя українцям і не 
лише українцям: у розпал голокосту євреїв митрополит Андрей стає одним із тих, 
хто подав голос на захист переслідуваної нації, виступивши із пастирським 
посланням «Не убий!» Глава УГКЦ підтримує українські визвольні змагання 
і навіть благословляє бійців дивізії «Галичина».  

Що ж до Національного музею, то німецька адміністрація не виявляла 
якогось особливого зацікавлення ним, що дозволило тому розвиватися 
у порівняно сприятливих умовах. Вже невдовзі після відступу радянських військ 
зі Львова І. Свєнціцький знову стає начолі музею, котрий повертає собі 
самостійний статус. Слід відзначити, що Національному музеєві у Львові 
пощастило залишитися чи не єдиним українським музеєм, чиї фонди не 
постраждали під час жахіть Другої світової війни. Лише 1942-го постала реальна 
загроза вивезення збірки до Німеччини та цього не трапилося виключно завдяки 
таланту й наполегливості Основника та директора музею. Чергова небезпека 
замайоріла над фундацією митрополита щойно з розгортанням радянського 
наступу у 1943–1944 рр. Запеклі обстріли Львова змушують керівництво музею 
перемістити найбільш цінні експонати до палат собору св. Юра.  

У липні 1944 р. на Західну Україну повернулася «нова стара» влада — 
подія, котру Андрей Шептицький назвав чи не найбільшою трагедією 
у новочасній історії України. Над мешканцями краю, Церквою та українськими 
установами — у тому числі, музеєм — вкотре нависла небезпека знавіснілої 
«радянізації». Фактично, з перших місяців повторного встановлення радянського 
режиму партійні чиновники від культури та інші функціонери сталінської 
системи — люди «з гарячими головами й холодними серцями» — знову беруться 
за недоверщену кількома роками перед тим справу знищення фундації, пов’язаної 
з іменем Глави УГКЦ. Було очевидним, що установа під назвою «Національний 
музей», до того ж пов’язана із ненависним Москві Андреєм Шептицьким, за 
радянських умов існувати просто не може. Адже це суперечило офіційному курсу 
більшовицької партії, спрямованому на насадження атеїзму, а також нівелювання 
і цілковите стирання національних відмінностей поміж народами імперії й узагалі 
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будь-чого національного у їхніх культурах. Незабаром Національний музей стає 
Львівським державним музеєм українського мистецтва, але й у такому вигляді 
продовжує муляти очі радянським окупантам. Роздратування останнім додавав 
і той факт, що соратникові «матерого националиста» Шептицького І. С. Свєн-
ціцькому вдалося зберегти за собою посаду директора музею (його вдасться 
позбутися лише 1952-го).  

За подібних умов, у гнітючій атмосфері невизначеності й очікування 
найгіршого, 1 листопада 1944 р. перестало битися серце Основника 
Національного музею у Львові митрополита Андрея Шептицького. Разом з його 
відходом закінчилася ціла епоха в історії Галичини й української церкви, як 
і в історії Національного музею.  

Проте, і Церква, і музей — ці дві найгарніші «дитини» митрополита 
Андрея — змогли вижити у тяжких умовах комуністичного лихоліття і знову 
відродитися до повнокровного життя. Церква вийшла з катакомб, а услід за цим 
впала злочинна система, яка відмовляла їй у праві на існування і поривалася 
знищити саму пам’ять про неї. Ім’я її духовного провідника посіло заслужене 
місце у пантеоні заслужених діячів не лише в історії України, але й історії 
Католицької Церкви.  

Що ж до Національного музею, то він зумів зберегти не тільки унікальну й 
 дорогоцінну збірку української старовини, але й традиції наукової праці, 
започатковані тандемом Шептицький-Свєнціцький. На початку 1990-х рр., 
з відновою української державності, він повернув собі історичну назву, а зовсім 
нещодавно відзначив столітній ювілей. Попри усі труднощі й негаразди, 
Національний музей у Львові — чи не найбільш гарний і величний монумент 
постаті Основника, про котрого свого часу було влучно сказано: «Якби 
Високопреосвящений Отець Митрополит нічо іншого не був створив, як 
Національний Музей, вже за те саме належалася б Йому безмежна вдячність 
Нації». Адже саме вони — творець і творіння — серед інших допомогли 
мільйонам із нас краще пізнати те, ким ми є і що залишимо по собі… 
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 Ольга Горда-Цибко,  
художник-реставратор  

Національного музею у Львові ім. А.  Шептицького 
 

РОЛЬ СТАВРОПІГІЙСЬКОГО ІНСТИТУТУ  
В ЗБЕРЕЖЕННІ МИСТЕЦЬКОЇ СПАДЩИНИ  

І СТАНОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОГО МУЗЕЙНИЦТВА У ЛЬВОВІ 
 

Активний розвиток музейного колекціонування у Львові розпочався ще від 
середини ХІХ ст. До цієї справи було залучено провідні науково-просвітні 
організації міста, з яких помітна роль належала важливому осередку місцевої 
української інтелігенції — Ставропігійському інституту, якому судилося 
здійснити вихід на авансцену українського музейництва. Вагомий внесок у цій 
справі належить насамперед сеньйору, знаному історику Ісидору Шараневичу, 
який від початків головування в Інституті дбав про створення в його стінах 
музею та вже з 1885 р. планував відкриття «археологічної» виставки. Він 
укомплектовував збірку, основу якої укладали пам’ятки історії Інституту та його 
друкарні.  

Упродовж 1886–1893 рр. у Ставропігійському інституті тривало святкуван-
ня 300-літнього ювілею заснування братства. Серед основних заходів розплано-
ваної ювілейної програми передбачено проведення урочистостей творчого та 
наукового спрямування, з яких провідною акцією стала Археологічно-
бібліографічна виставка. Її відкриттям організатори мали намір також вшанувати 
інші ювілейні дати: 100-ліття прийняття надвірного декрету цісаря Йосифа ІІ від 
7 вересня 1788 р., 40-ліття правління цісаря Франца-Йосифа І та 900-ліття 
Хрещення Русі. Основними організаторами виставки стали Ісидор Шараневич та 
Антоній Петрушевич, якому доручили упорядкування відділу бібліографії. На 
прохання Інституту покровительство над виставкою взяв митрополит Сильвестр 
(Сембратович), що в майбутньому мало важливе значення при укомплектуванні 
виставки цінними й унікальними пам’ятками. Безпосередньо питаннями 
організації виставки займався спеціально створений Комітет з організації 
виставки, до складу якого ввійшли члени Ставропігійського інституту. 
Інформування власників та збір пам’яток відбувався шляхом розсилання 
«Відозви» зі супровідним листом Митрополита, які розповсюджували серед 
настоятелів церков, монастирів і капітул, громадських установ і приватних осіб. 
Важливими складовими організації і популяризації виставки стали численні та 
регулярні публікації у часописах, здебільшого українських. Також частину 
пам’яток віднайдено під час експедицій.  

Ставропігійський інститут як основний ідейний та організаційний осередок 
виставки активно залучав до співпраці представників інших львівських закладів 
культури. Найперше необхідно відзначити участь Народного Дому, головним 
представником якого став А.  Петрушевич. Для допомоги в організації виставки 
було запрошено також працівників львівських музеїв, науковців і митців. 
Загалом, до участі у виставці зголосилися і надіслали пам’ятки близько ста 
релігійних установ Львівської, Перемишльської і Станіславівської єпархій. 
Частину пам’яток надали заклади культури й освіти, а також приватні 
колекціонери. Тож на день відкриття виставки основним фондом її експозиції, 
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в якій налічували близько 1 400 пам’яток були два відділи: історико-мистецький 
та бібліографічний.  

Виставку відкрито 10 жовтня 1888 р. Урочисту програму розпочато Архиє-
рейською літургією в церкві Успіння Богородиці, яку відправив митрополит 
Сильвестр (Сембратович). Це стало головною подією дня для всього міста і мало 
резонанс на сторінках провідних часописів не лише Львова, але й Києва, 
Чернівців, Кракова, Любляни, Праги, Санкт-Петербурга. Її відвідали відомі 
політики, діячі культури, представники церковних структур, науковці. Відкриття 
виставки в залах Ставропігії на вул. Руській, 3 розпочав зі вступної урочистої 
промови сеньор І.  Шараневич, який провів першу екскурсію невеликій групі 
запрошених, серед яких Митрополит і представники Ставропігійського інституту. 
Важливим завданням організаційного комітету виставки була ідея надати їй не 
лише просвітницько-пізнавального, а насамперед наукового змісту. З цією метою 
суботній день відвели для запланованих візитів науковців, які отримали 
унікальну можливість досліджувати пам’ятки, зібрані на виставці, вперше 
відкритій широкій публіці. Основним інформаційним джерелом для пізнання 
виставки стали каталоги, видані у кількох екземплярах українською, польською, 
німецькою та французькою мовами. З перших днів виставка привертала до себе 
велику увагу громадськості і духовенства. Тож уже за два перші місяці її 
відвідали близько 1800 осіб, що стало вагомою причиною її продовження ще на 
два місяці, крім запланованих трьох. Важливими акцентами в роботі виставки є 
відвідування її відомими особистостями, з яких одним із найрезонаншніших став 
візит маляра Яна Матейка з родиною. Загалом виставку, крім львів’ян, за різними 
джерелами, вшанували 2929 відвідувачів з Відня, Варшави, Кракова, Санкт-
Петербурга, Москви, Києва, Чернівців, Познані, з них 1587 залишили автографи 
у «Книзі гостей» (Львівський історичний музей). Археологічно-бібліографічну 
виставку Ставропігійського інституту після п’яти місяців насиченої роботи 
закрито 28 лютого 1889 р. Отож завершився важливий етап наукової діяльності 
Ставропігійського інституту, зокрема довготривалого мистецького святкування 
300-літнього ювілею. Натомість розпочався новий плідний період становлення 
його музейної сторінки, яка стала яскравим і винятковим явищем в історії 
українського музейництва загалом.  

Після закриття виставки першочерговим завданням організаторів стало 
повернення пам’яток їх власникам. Водночас одним з пріоритетів виступило 
комплектування музейної збірки, до якої намагалися залучити якнайбільше 
пам’яток, надісланих на виставку. З цієї причини проводили неодноразові 
переговори і листувалися про обмін експонованих пам’яток, насамперед 
стародруків та рукописів, на нові церковні чи навчальні книги. Важливим 
чинником в історії українського музейництва стало рішення окремих власників 
пожертвувати свої речі для майбутнього музею з метою їх збереження.  

На основі пам’яток зібраних на Археологічно-бібліографічній виставці 
13 березня 1889 р. відкрито «Музей Ставропігійського Інституту», що стало її 
найважливішим здобутком. Висока популярність музею, який гідно презентував 
українську мистецьку спадщину поряд з іншими популярними у Львові музеями 
Оссолінських, Дідушицьких чи Промисловим, давала можливість утримувати 
його на належному рівні з необхідною охороною завдяки високим прибуткам, що 
надходили від пожертв його відвідувачів. Помітною акцією популяризації 
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Археологічно-бібліографічної виставки стало видання 1889 р. фотографічного 
альбому вибраних пам’яток, виготовленого у п’яти примірниках у відомій 
львівській фотостудії Едварда Тшемеського. На тлі активізації українського руху 
останніх десятиліть XIX ст. альбом є важливою пам’яткою традиції своєї епохи, 
вартісною ілюстрацією раннього етапу відкриття української культурної 
спадщини на західноукраїнських землях.  

Перші «археологічні» виставки дали поштовх до піднесення історично-
мистецької науки, появи дискусій навколо історичних процесів розвитку укра-
їнського мистецтва. З відкриттям ставропігійської виставки до дискусії польських 
науковців приєдналися представники українського кола. Їх думки часто були не 
одностайними, а навіть протилежними. Серед польських істориків-мис-
тецтвознавців слід відзначити Володислава Лозінського, Мар’яна Соколовського, 
Войцеха Дідушицького. Українську науку репрезентували: Анатоль Вахнянин, 
Петро Скобельський, Осип Мончаловський, Корнило Устиянович, Іван Франко. 
Основними питаннями, що викликали найбільше дискусій та суперечок, стали 
твердження про існування самобутнього українського мистецтва та його окремих 
осередків, дослідження джерел до історії його розвитку.  

Археологічно-бібліографічна виставка стала вирішальною подією в історії 
українського музейництва на західноукраїнських землях. Зібрані на ній пам’ятки 
відкрили насамперед багатство українського релігійного мистецтва, дали 
можливість побачити оригінальні артефакти та зберегти значну їхню частину в 
колекції музею Інституту. 1940 р. внаслідок реорганізації музей Ставропігії 
розформовано, а його збірку розподілено між музеями, архівами і бібліотеками 
міста, де її зберігають донині.  
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Юрій Кисиличин, 
 учень Вищого професійного  

училища № 20 м. Львова  
 

ДУХОВНІ ЗАПОВІТИ МИТРОПОЛИТА УКРАЇНЦЯМ 
 
В даний час, коли ми відзначаємо Рік Митрополита Шептицького, коли 

перечитуємо Його праці, аналізуємо великий внесок в розвиток української 
культури, науки, утвердження християнських цінностей, глибше розуміємо 
актуальність Його повчань.  

Від виховання молоді і пояснювання християнських чеснот залежить 
могутність Батьківщини. «Хто має власть, мусить дбати про тих, кому служить; 
дбати про своє добро перед добром загалу, це надужиття кожної влади. А це 
вимагає праведності, чесності, переповненої євангельськими принципами».  

У вступі до книги «Derchritliche Osten» Митрополит Андрей писав про важли-
вість і довговічність ідей знатних людей. «Дуже часто такі ідеї приносять свої плоди 
далеко після смерті їх автора чи носія». Але, його світлі, далекосяжні ідеї за-
лишилися в житті нації та здійснюються вже більше півстоліття після його смерті.  

Уже в першому Посланні Владика Андрей подав напрямки своєї праці як 
єпископа. Це послання, яке має загальний заголовок «Християнська робота» 
починається такими словами: «Я з приказу Христа маю бути не лише вашим 
братом, але вашим пастирем, вашим вітцем, за вас — як буде того треба — життя 
своє положити. Спасіння душі — це найважливіша справа». Далі йде заклик до 
організації: «Лучіться разом в організації. Заводіть по своїх селах християнські 
крамниці, громадські шпихлірі та всякі інші пожиточні установи! У нас, 
священиків, знайдете чинну поміч».  

Цінні слова поради стосуються і багатих, до яких звертається Владика: 
«Тож працюйте — але так, щоб доробляючись дочасного добра, не стратити 
вічного! Будьте ощадними, але не скупими.» Убогим дає поради: «Ви, вбогі, що 
терпите — старайтесь, оскільки це в ваших силах, усунути цю біду працею, 
ощадністю і тверезістю.» Особливий заклик в тому Посланню спрямований до 
вірних; «Здобувайте собі просвіту. Працюйте над нею усильно, цініть її! Нарід, 
що має учених здобуває собі в інших народів признання і честь. А для людей по 
селах, — просвіта — то річ майже першої потреби. Темний, не просвічений народ 
легко марнує все, що має і дається на кожному кроці ошукати».  

А до тих, що мають виховувати молоде покоління Владика дає поради: 
«Учіть дітей добрими християнами. Пам’ятайте, що як у житті мораль — так знов 
у кожній науці віра має бути провідним світлом людини.» А ще звертається до 
батьків: «Дбайте щоб діти знали катехизм і жили за його вказівками. 
Пам’ятайте — християнське виховання є більшим добром, ніж усі добра світу!» 

В посланні «О Покаянію» Митрополит старається осягнути кожного 
грішника, щоб його навернути до Бога. Показавши суть гріха, вказує дорогу 
навернення блудного сина. Митрополит завершує це послання таким образом 
з природи: «Як по лютій зимі наступає гарна весна, як по тяжкім подвизі 
Великого посту наступає світлий празник святого Воскресіння, так і най в ваших 
душах, щоби по лютім морозі гріха наступила радісна весна нового життя 
правдиво християнського».  
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В Посланні «О достоїнстві і обов’язках священиків» 1901 р. Владика 
наводить слова Христа до Апостолів, вказуючи їм на ці труднощі: «Учень не є 
понад учителя, ні слуга понад пана свого. Оце я вас посилаю, немов овець серед 
вовків. Будьте мудрі, як змії, і прості як голубки».  

 У тому Посланні є прекрасне місце, де Митрополит закликає священників 
до праці в Церкві і на народній ниві з планами на майбутнє. «Такі діла завершити, 
котрі би і пізнішим поколінням служили… Маємо тепер класти в організації 
християнській нашого народу ті цеголки, на котрих наслідники наші будуть 
будувати». Треба сказати, що духовенство, яке працювало за тими вказівками, 
виконувало велику працю серед своїх вірних, як на церковному полі, так і на 
культурному і господарському. За 44 роки архиєрейства Митрополита Андрея 
Західна Україна піднеслась під кожним оглядом завдяки праці духовенства.  

Вже в 1905 р. Владика видав два послання, що стосувалися потреби 
організації у формі братств. Братства могли б бути ініціаторами таких заходів, як 
закладення каплиць, шпихлірів, каси, спільних млинів. «Члени братства могли б 
також зайнятись ділами милосердя,відвідувати хворих, помагати вдовам, 
зайнятись сиротами, примирювати спорячих, залагоджувати процеси. До ко-
рисних актів братства належало б поширення побожних книжок, упорядкування 
так званих диких подруж, поєднання розірваних подруж, навернення пияків… 
Також треба уважати, щоб членами братств були люди незаплямленої моралі».  

Митрополит писав пастирські послання про всі важливі проблеми, щоб 
піднести духовний і матеріальний рівень народу. В 1909 році Митрополит видав 
Послання до духовенства «О чеснім Св. Причастію». «Віддавна працюймо над 
тим, щоб нарід міг частіше приступати до Святих Тайн. Корміть свої душі тілом 
і кров’ю Христа Спасителя, як найчастіше приступайте до Святого Причастя».  

Актуальним сьогодні є Послання Митрополита «Пам’ятка для руських 
робітників в Німеччині, Франції, США, Канаді, Бразилії, Аргентині. (видане в 
1912 р. ). Митрополит застерігає робітників, які серед чужого довкілля мають 
пам’ятати і шанувати добре ім’я свого народу. «Крім того, Русин, що поміж 
чужими упєся, стягає неславу не лише на себе, але на всіх Русинів, псує добре 
ім’я, яке хто має о наших робітниках». У черговім розділі Митрополит 
перестерігає молодих дівчат, які їдучи у світ, часом опиняються в руках 
несовісних людей. У розділі «Краса білої лелії» Владика закликає жити чистим 
життям, оскільки «Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога».  

А в Посланні «До тих, що виїжджають на роботу до Райху» Митрополит 
переживає за душі довірених його опіці: «Я ваш душпастир бажаю вас прощати 
і по змозі бодай серцем і молитвою бути при вас на чужині… Моїм обов’язком, 
Дорогі, є перестерегти Вас перед небезпеками життя… Передусім тримайтеся 
своєї віри і стережіться, як вогню, всякої спокуси відступити від такої віри».  

Становище українців в 1930-х роках під Польщею, Румунією, а особливо 
під більшовиками, де московський уряд винищував Україну не тільки культурно, 
але й фізично, обезголовлюючи її з інтелектуальної верхівки було непросто. Це 
були часи «геноциду» у формі штучного голоду.  

Про ці страшні відносини не міг мовчати і добрий Батько Українського 
народу — Митрополит Андрей. Він видав заклик до народу: «Україна в пе-
редсмертних судорогах... населення вимирає голодовою смертю. Оперта на 
несправедливости, обмані,безбожництві та деправації, людоїдна система довела 
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багатий недавно край до повної руїни… Від таких злочинів німіє людська 
природа, кров стинається в жилах».  

В Посланні до родини: «Добре робите, що дбаєте про освіту і знання. Бог 
благословляє родини де є звичай спільної молитви. Христос з ними неначе живе 
та рукою веде дорогами християнського життя».  

Як всебічно Митрополит охоплював життя і потреби суспільства вказує 
і звернення до духовенства у справі скерування молоді до фахових шкіл (сьогодні 
ПТУ). Так як німці потребували фахівців, а не освічених інтелектуалів, це могла 
використати українська молодь. Тому-то Митрополит видав звернення «В справі 
фахової освіти ремісничої промислової молоді», у якому читаємо: «Поручаєм 
всім священикам звертати увагу сільської молоді на те, що вона може набути 
фахову освіту в різних ділянках ремесла та промислу, які їй раніше були 
недоступні».  

Далекоглядний Митрополит радив молоді використовувати будь-яку мож-
ливість навчатися фаху, щоб заповнити прогалину в зв’язку з браком в містечках 
чи містах різного роду ремісників.  

Великою турботою про майбутнє України є й сьогодні актуальне Послання 
«Про убивство дітей». «Жахливі і противні природі є випадки, в яких родичі 
вбивають рідних дітей і тих, що ще на світ не прийшли. Людська душа, яку дає 
Господь — це твір у безконечність важніший і цінний, ніж усі матеріальні добра 
чи дари Божі. Дітовбивства спричинюють зменшення українського населення, 
вимирання нації». Величезне число абортів у сучасній Україні робить це 
Послання Слуги Божого надзвичайно потрібним і тривожним.  

На особливу увагу заслуговує і остання частина Послання про «Убивство 
брата-громадянина». Повними жалю словами малює Митрополит злочин 
братовбивства. Він пише: «Коли приходиться ще нам, ридаючи, згадувати про 
випадки чоловіковбивства, братів-громадян тієї самої української 
національности, то з великим болем серця треба нам піднести і ті ворожнечі, 
ненависті і роздори, що братів пхають до такої домашньої війни». Зі смутком 
за долю свого народу Митрополит пише такі важливі сьогодні слова: «Не треба 
Україні інших ворогів, коли самі українці українцям є ворогами, що себе 
взаїмно ненавидять». Христос сказав: «Кожне царство, розділене проти себе, 
запустіє і дім на дім впаде». «Як довго не буде між нами християнської 
єдности, так довго й найслабший противник буде від нас сильніший! Як довго 
у національних справах більше пам’ятати будуть українці на власне 
індивідуальне добро, так довго загальна справа не буде могти успішно 
розвиватися, бо її просто не буде».  

Багато з виступів та послань Митрополита є цінними і актуальними 
і сьогодні для наших вищих державних діячів. «Та якою не була б та Росія, все 
одно вона добровільно не зречеться своєї влади над Україною. Україна надто 
ласий кусок для Росії, тому вона так легко не зречеться його. Якщо Україна хоче 
жити вільним життям, то мусить обов’язково відокремитися від Москви. Вона 
мусить стати незалежною державою, шукати собі союзників між іншими 
вільними народами і державами, які піддержували б її слушні вимоги та могли б 
помогти в боротьбі проти московської агресії».  

Під кінець грудня 1941 року Митрополит Андрей видав Пастирську працю, 
яка має історичну назву «Як будувати Рідну Хату». Це історичне Послання 
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починається такими словами: «Ідеалом нашого національного життя є наша рідна 
всенаціональна Хата — Батьківщина… Кожен, кому тільки добро України ле-
жить на серці, мусить уважати за свій обов’язок цілою працею життя причи-
нитися до множення, елементів єдности й до усунення елементів роздору. Рідна 
хата не постане, якщо не буде українського моноліту». Під кінець Послання, яке 
писане можна сказати, кров′ю серця Великого Сина народу, є такі вагомі слова 
про порозуміння і примирення: «На помиренні скористає весь нарід».  

І от сказані 1.11.44 р. останні слова звертання Митрополита: «Наше 
Царство буде знищено, розгромлено большовиками. Але держіться, не 
відступайте від віри. Я виджу відродження нашої Церкви. Вона буде гарніша, 
величніша і буде обіймати цілий наш народ.  

Україна звільниться зі свого упадку та стане державою могутньою, 
з’єднаною, величавою… Мир, добробут, щастя, висока культура, взаємна любов і 
згода будуть панувати в ній. Все те буде як я кажу.  

В церковній єдности матимемо не тільки сили, а й приклад національної 
єдности. Із будови одної святої вселенської апостольської Церкви будемо могти 
учитися і досвідчати, яка повинна бути суверенна провідна могутня єдність 
українського народу». Оце нам заповіт і дороговказ — Віра і Надія, від нашого 
Святоюрського Святця Митрополита Андрея.  

Він був аристократом за походженням і, без сумніву, справжнім 
аристократом духу. Ця людина виконала свою основну місію — щоб ніхто не 
обізлився, не розчарувався, не втратив віри, щоб кожен християнин із гідністю 
пройшов усі випробування долі.  

Залишив для нащадків 10 уроків людяності: 
1. Демократія і свобода, і участь усього народу у виконуванні керівною 

владою запевнень миру, щастя і добробуту (Як будувати рідну хату). 
2. «Браття мої! Коли любите свої діти і свій народ… жийте морально. 

Бійтеся наслідків, які не носять моральність на кожного зосібно, на родину, на 
цілий народ» ( Про мораль). 

3. «На першому місці мусить людина зайнятися тим, що головне, себто 
відступленням від гріха й боротьбою з пристрастями. Друге є те, щоб поступала 
завжди в любові, щоб любов кріпила, зростаючи. Третім завданням, наміром 
людської душі, щоб злучитися та пристати до Бога, щоб ним тішитися і Ним 
користуватися» ( Про справжню любов) 

4. «Це ж основна правда віри, що молитва — найважливіша з усіх Божих 
справ життя. Спільні молитви — єдина форма родинних молитов і потрібна 
умова християнського життя родини» ( Про молитву). 

5. «Легше часом кров пролити в одній хвилі ентузіазму, ніж довгі роки 
з трудом виконувати обов’язки, зносити злобу людей і ненависть ворогів, і серед 
такої праці аж до кінця виконувати своє завдання, не чекаючи лаврів, ані 
винагороди перед заслугою перемоги» (Про терпіння). 

6. «Будьте взірцем, приймайте щодня Святе Причастя, працюйте чесно 
в своєму покликанні» (Про священиче покликання). 

7. «При кожній нагоді повторюю, що родина як суспільна одиниця, яка не 
віддає спільно честі Всевишньому не може називатися Християнською. Така 
родина не може мати Божого благословення, яке Бог дає тільки тим, що 
виконують свої християнські обов’язки» (Про родину). 
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8. «Чеснота мужності полягає у блаженних у небі в повноті сповнювання 
Божої волі» (Про мужність). 

9. «Справедливість полягає в тому, що блаженні в небі віддають кожному 
те, що йому належиться» (Про справедливість). 

10. «Люблячий вірить Богу і надіється на Нього — в найвищому сенсі віри 
та надії. Надія на вічність власного блаженства залишається актуальною, коли 
особистість у відносинах любові «бачить Бога віч-на-віч»» (Про надію на 
нескорену віру). 

Духовні скарби, що їх найбільше залишив Митрополит Андрей у своїх 
натхненних Посланнях, які на всі часи залишаються цілющою духовною 
поживою, яка буде нас підтримувати в третьому тисячолітті. Всі свої добрі діла 
і в боротьбі галицьких українців за свій університет, і в заснуванні Богословської 
Академії, і в створенні у Львові Українського Національного Музею, і відкритті 
шкіл, народної лічниці, виданні медичного журналу, у врятуванні життя євреїв 
і інших громадян принесло величезну славу Галицькому Митрополиту.  

Нехай приклад життя і боротьби Митрополита Андрея Шептицького 
підтримує нас у вірі в краще майбутнє нашої Батьківщини і рідного народу. 
Галицький Митрополит чесно служив Церкві і Вітчизні. Тим і здобув право на 
БЕЗСМЕРТЯ.  
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Якби ми хотіли назвати чотири 
українські постаті, що репрезентують 
найкраще ментальність українського 
народу, то прийшли б до такого висновку: 
поетично-ліричну сторінку нашої україн-
ської психіки і характеру найкраще 
уособлює Тарас Шевченко. Вдумливість, 
народну мудрість і філософську думку — 
Григорій Сковорода... Найкраще втілення 
сильної духом, а водночас ніжної укра-
їнської жінки — Леся Українка... Врешті, 
найвизначнішим втіленням місіонера, 
духівника, релігійно-церковного велетня є 
митрополит Андрей Шептицький. Один із 
священнослужителів сказав, що цю не-
ймовірно велику постать не може 
проминути мовчанкою ні приятель, ні 
ворог, ні убогий, ні багатий, ні політик, ні аполітичний тип, ні релігійна, ні 
безрелігійна людина, ні науковець, ні неписьменний; ніхто не може і не сміє. Такі 
люди дорогі для нації і складають її золотий запас [8, с. 728]. Cаме тому ця 
велична особистість і стала об’єктом мого дослідження. 

Висвячений 1901 року митрополит Андрей Шептицький пережив разом з 
українським народом роки небувалих світових лихоліть та переживань. Його 
«духовне служіння припало на тривожні часи бушування двох світових воєн та 
семиразової зміни політичних режимів (австрійського, українського, польського, 
радянського, нацистського і ще раз радянського)» [13, с. 89]. Під його 
керівництвом Церква стала духовною ланкою згуртування нації, опорою і 
духовним захистом в часі боротьби за українську державність. 

Він постає в нашій уяві як символ нескоренного духу нації, її пра-
целюбності, толерантності, незламності, мудрості. У посланні до духовенства 
«Наша програма» Андрей Шептицький писав: «Я українець з діда-прадіда» [9, с. 
41]. Піклування про долю України було для митрополита Андрея справою всього 
його життя. Вражають останні прижиттєві слова патріота: «Україна звільниться 
від свого упадку та стане державою могутньою з’єдениною, величавою, яка буде 
дорівнювати другим високорозвинутим державам. Мир, добробут, щастя, висока 
культура, взаємна любов і злагода будуть панувати в ній»  

Він був членом галицького сейму, а згодом і палати панів у Відні, де 
відстоював право на самостійність українців, наголошував на потребі збільшення 
українських середніх шкіл та заснування українського університету. Коли 
російські війська захопили Галичину, нова влада одразу взялася за усунення 
найважливіших українських інституцій, в тому числі й до негайної ліквідації 
Церкви, а митрополита заарештували та й заслали у віддалений край Росії — 
спочатку до Курська, а потім до Суздалі. Після лютневої революції митрополит 
повернувся на Батьківщину. З падінням Австро-Угорщини Андрей Шептицький 
активно долучається до створення Західно-Української Народної Республіки. Щоб 
заручитися політичною підтримкою інших держав і не допустити приєднання 



48 

Галичини до Польщі митрополит їде до Італії, Франції, Бельгії, Голландії, США, 
Бразилії, Аргентини [11, c. 68–69]. 

Доктор Василь Лаба пише, що: «Митрополит Андрей, своєю всебічною і 
невсипущою працею, піднімав український народ до рівня зрілости і гідности 
бути самостійним державним народом» [5, с. 37]. Тому за мудрі настанови і гідні 
вчинки він отримав багато народних славних звань-імен — Український Мойсей, 
Муж, Духовний будівничий і Провідник української нації, Великий митрополит. 

 

 
 
Тож цікаво, чому така засадничо релігійна постать стала яскравим світочем 

української національної ідеї?! Дослідник Анатолій Колодний дає на це логічну 
відповідь: «Митрополит розумів, що в Україні доля народу і церкви тісно 
пов’язані між собою» [4, с. 18]. 

Водночас вчені виділяють три національно-культурні піднесення в історії 
нашого краю, пов’язуючи безпосередньо ці славні пам’ятні віхи з діяльність 
визначних українців. Вчений-політв’язень Іван Гель зазначає, що: «Церковна 
діяльність Андрея Шептицького збіглася зі завершальним етапом другого 
українського культурно-національного відродження ХІХ–початку ХХ ст. (Перше 
українське культурно-національне відродження вчені датують кінцем ХVІ–пер-
шою половиною ХVІІ ст. Під сучасну пору переживаємо третє культурно-
національне відродження, яке увінчалося створенням Української самостійної 
держави). З одного боку, феномен Шептицького був прямим породженням цього 
ренесансу українського духу, а з другого, — він сам активно впливав на 
культурно-національний прогрес українства цієї епохи. Якщо невмирущими 
символами раннього етапу українського відродження ХІХ ст. є Микола 
Костомаров, Тарас Шевченко і Маркіян Шашкевич, то на його завершальному 
етапі яскраво виділяється друга трійця велетнів: Іван Франко, Михайло 
Грушевський і митрополит Андрей Шептицький. Те, що зробили для 
утвердження й розвитку української ідеї в історіографії М. Грушевський, в царині 



49 

літератури І. Франко, на церков-
ній ниві здійснив А. Шеп-
тицький» [2, с. 3]. Серед вагомих 
національних справ І. Гель 
виділяє дві кардинальні справи 
митрополита Андрея Шептиць-
кого: невтомна боротьба з мо-
сквофільськими поглядами 
серед галицького духовенства, 
а заразом і серед інтелігенції, 
а також його вміння втілити 
в Греко-католицькій церкві ідею 
спільноти як живого організму, 
яку трансформував на націо-
нальний ґрунт, виховуючи 
суспільство на засадах хрис-
тиянського здорового патріотиз-
му. Церковне і пастирське пле-
кання любові до свого, до 
рідного стало поштовхом до 
активного національного-ви-
звольного руху першої половини 
ХХ ст. 

У боротьбу з москво-
фільством митрополит зробив 
рішучий і відважний вчинок: 
«Першим ударом, який завдав 
А. Шептицький по москвофільству, було впровадження ним української народної 
мови до офіційного церковного вжитку. Починаючи з перших років ХХ ст., 
церковні документи Львівської митрополії — розпорядження, обіжники, 
пастирські послання, листи тощо — почали виходити українською літературною 
мовою. Цей революційний крок молодого галицького митрополита відразу ж 
високо оцінив І. Франко» [2, с. 3]. Панахида в пам’ять Тараса Шевченка у березні 
1912 року вперше за багато років пролунала українською мовою. Як акцентує 
дослідник Володимир Сергійчук: «І це в період важкої російської реакції, яка 
настала після революції 1905 року, коли в Україні було небезпечним вживати 
навіть слово «Україна», оскільки воно заперечувалося царським само-
державством» [8, c. 4]. 

Митрополит Андрей доводив істинність патріотизму у формі християн-
ського патріотизму, тому стверджував: «Християнин може і повинен бути патріо-
том! Але його патріотизм не сміє бути ненавистю! І не сміє накладати обов’язків, 
які противилися б вірі! Те, що виглядало б на патріотизм, а на ділі було би 
ненавистю, або противилося б вірі, не є справжнім патріотизмом» [12, c. 17].  

Духовний пастир навчав, що найкращим виявом патріотизму є особиста 
праця та самопожертвування, прикладом чого є духовенство та й усі ті, що 
в своєму становищі служать задля добра народу. Адже, як обґрунтовує історик 
Олег Турій: «Християнський імператив любові до Бога та любові до ближнього 
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повинен лежати не лише в основі справедливого суспільного і державного устрою, 
але й служити підставою для емоційного вияву ставлення окремої особи чи групи 
людей до свого народу чи своєї держави, який окреслюють поняттям патріотизму» 
[13, с. 96]. Водночас політв’язень і публіцист Іван Гель підтримує думки 
А. Шептицького, що такий християнський патріотизм допомагає зрозуміти народові 
їхнє національне «Я» і, щонайважливіше, їхнє покликання і погоджується, що: 
«Християнський патріотизм, який виключає всяку ненависть — національну, 
класову, релігійну (…) є невіддільний від здорового націоналізму, який лише тоді є 
справді патріотичним, коли спирається на християнські засади» [2, с. 3]. 

 

 
 
У листі до своєї матері А. Шептицький так задушевно горить болем і кра-

сою до українськості: «Моя кохана Мамо, для мене довго-довго було своєрідною 
загадкою, як це можливо, щоб упродовж століть український нарід, цей убогий 
сільський люд, наражений на безнастанні напади турків чи татар, на фізичне і 
моральне нищення чужих мовою і вірою окупантів, наражений на страшні 
наслідки частих воєн, без керми і вітрил зміг зберегти свою, йому тільки 
притаманну духовність, виявом якої є український іконопис, українське 
мистецтво, своїх мистців-артистів, свої цілі школи іконописців, про які Європа 
нічого не знала й про які досі не знає і ще довго не хотітиме знати, хоч буде 
примушена обставинами пізнати Україну» [Цит. за: 9]. 

Виважені націєвекторні рішення, обґрунтовані знанням своєї самобутності, 
спрямовують нас у випадку двозначних вчинків до відстоювання народності, бо 
лише в єдності, мирі — сила народу. Принцип рідності формує небайдужу 
концепцію Рідної хати, під якою А. Шептицький розумів Україну: «Ідеалом 
нашого національного життя є наша рідна всенаціональна Хата-Батьківщина… 
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Завдання українського народу буде в тому, щоб створити такі суспільно-
християнські обставини, які запевнювали б громадянам правдиве і стале щастя та 
мали досить внутрішньої сили, щоб поборювати відосередні тенденції 
внутрішнього розкладу і успішно захищувати межі від зовнішніх ворогів. Такою 
могутньою та запевнюючою щастя всім громадянам організацією може бути 
Батьківщина тільки тоді, коли не буде цілістю, зложеною штучно з різних і 
різнорідних частин, а подібним до моноліту організмом, себто тілом, оживленим 
одним духом, що з внутрішньої життєвої сили розвивається, доповнює внутрішні 
браки і з природи є здоровим, сильним, свідомим своїх цілей, не тільки 
матеріальним, але й моральним» [7, с. 519]. 

 

 
 
В мудрому оцінюванні ситуації, в поосібному ділі народ повинен мати за 

найвищу ціль все ж таки спільність, «бо великий нарід — це не пісок одиниць, 
себто не те, чим уявляв собі його Руссо, а за ним французька революція і, дальше, 
цілий європейський демократизм і лібералізм. Великий нарід — цілість дуже 
зложена злукою прерізних природних угруповань людей. Одні опираються на 
спільність праці, потреб, прав чи на сусідство хат і домівок, спільність фахових 
інтересів, учених тіл, різних теорій і наук, синдикатів робітників і хлібодавців, 
пролетарів і людей посідаючих що-небудь, — одним словом, є цілістю, зложеною 
з найрізнородніших спільнот, спертих на різні сторінки людської природи і 
суспільного життя. Треба неначе з люпою приглядатись усім тим угрупуванням, 
щоб у них, чи попри них, чи над ними організувати життя» [7. с. 522–523]. 
Державні і духовні провідники мають знати і відчувати ці соціальні потреби, щоб 
як найефективніше і найзлагодженіше працював такий міжгруповий апарат як 
органічна система — живий організм — ще один образ, за допомогою якого 
бачив митрополит народ як націю. На думку митрополита, «чим більша цілість 
людей, з яких має складатися організація національного життя, чим більше умів, 
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які мають працювати над тією організацією, чим загальніше прийняті ними 
засади тієї організації, чим у всіх, що до неї належать, більше спільних пере-
конань, спільних потреб, спільних традицій, почуття солідарности і багатьох 
інших ще державних прикмет і чеснот, тим більше має така людська організація 
внутрішньої сили, що з неї робить щось немов організм» [7, с. 521]. 

Порівнює митрополит цей величний організм Батьківщини неначе з 
еволюцією, так як і Рідна хата зародилася також з найпростіших, чим він вважає 
родину, бо саме в сім’ї виховуються ці перші громадські почуття, правила, 
зобов’язання. Він також обстоює свободу як важливий рушій життя суспільства, 
що самою природою закладена в людині. Водночас А. Шептицький говорить, що 
найміцнішим цементом, який лучить народ у націю, є єдина мова, якою вважає 
українську. 

 

 
   

Митрополит Андрей великий наголос робить на духовних засадах 
громадського життя: «Від виховної сили церкви в якомусь краю чи народі, від 
напружености виховної праці духовенства над молоддю та в проповіданні 
Євангелія і пояснюванні християнських чеснот у великій мірі залежить 
могутність батьківщини. Бо від тієї праці залежать моральні чесноти громадян. 
Бо хоч моральність Євангелія є одна й та сама і в приватному і в громадському 
житті, то все ж є чесноти і прикмети, що особливішим способом мають важне 
значення у сповненні громадських обов’язків і у впливі одних на других, який 
більше проявляється в публічному, ніж в приватному житті» [7, с. 526]. 

У пастирському посланні з приводу визволення Галичини з-під радянської 
окупації з далекого 5 липня 1941 року митрополит Андрей закликає: «Усі, що 
почуваються Українцями і хотять працювати для добра України, нехай забудуть 
про які-небудь партійні роздори, нехай працюють в єдності і згоді над 
відбудовою так дуже знищеного большевиками нашого економічного, 
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просвітного і культурного життя. Тоді в Бозі надія, що на підвалинах 
солідарності і усильної праці всіх Українців повстане Соборна Україна не тільки 
як велике слово і ідея, але як живий, життєздатний, здоровий, могутній, 
державний організм, побудований жертвою життя одних, а муравельною працею, 
залізними зусиллями і трудами других» [7, c. 581]. Слова духовного провідника, 
як бачимо, були пророчими, але, на жаль, і досі не втратили суспільної ваги, адже 
українці і далі нагально потребують злагодженої власної праці на своїй території 
та ставлення до неї, як до цінності, а не зневажливого відкидання свого, як 
чужого. Бо ми й досі почуваємося неначе не в себе вдома, починаючи з культури 
вулиці аж до націєтворчої культури. 

 

      
 
«Коли ми говоримо про постать митрополита Андрея Шептицького 

в онтексті розвитку української ідеї ХХ ст., то не можемо оминути його вчення 
про історичну місію Української Церкви. Власне, його візія ролі українського 
християнства в справі відновлення єдності Східної і Західної церков є 
невіддільним елементом історичної місії українського народу і являє собою 
релігійно-церковне вираження української національної ідеї» [2, с. 3]. Від того, 
чи зуміємо ми створити моноліт єдності, залежить будучність нашої 
Батьківщини, бо історично бачимо, як обґрунтував А. Колодний, розколи між 
Римом і Візантією, Москвою та Європою, Сходом і Заходом, завдали значних ран 
у світових взаєминах, болі яких гостро відчутні саме на території України. Цим, 
мабуть, можна обґрунтувати наші «рідні» незгоди. Але ж для того в історії маємо 
великих націєпровідників, які закликають нас любитися в Рідній Хаті, бути 
вищими над будь-якими стереотипами, упередженнями та розколами. 

Сьогоднішня не менш складна політична ситуація, ніж у ті лихоліття, 
свідком яких був Андрей Шептицький і багато його сучасників, релігійні 
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непорозуміння в поліконфесійній та навіть полірелігійній нинішній Україні 
закликає нас до нових пошуків розв’язання сучасних проблем. І як за доброю 
приказкою кажуть, щоб знову не наступати на ті самі граблі, потрібно вчитися 
з сторії, окрім того вольові і дієві приклади з якої запевняють нас в істинності 
вибору на майбутньому шляху. 

Духовний пастир турбується і про нормальний вияв демократії не як 
вседозволеності, але постійного пошуку правильного шляху. Митрополит 
застерігає від такого псевдорозуміння демократії: «У многих напрямках ми ще 
люди примітивні, для яких демонстрація, фраза і шум часто видаються чимось 
уважнішим, ніж спокійна земна розвага і витривала праця. В нашій суспільності 
надто часто стрічається людей, що себе уважають фаховими політиками, хоч не 
мають ніякого фаху і ніякого спеціального знання. Само положення змушує 
заступати поважнішу фахову працю риторикою. Ми зрештою пробудилися до 
національного життя в добі, в якій демократичні принципи уважались святими. 
Ми унаслідили, може, й прикмети, але напевно й хиби демократизму» [Цит. за: 
4, . 19]. В заклику до спільності потрібно уникати масовості, що загрожує 
необдуманості та невиваженості вчинків. 

 

 
 
Андрей Шептицький — це надзвичайно чітке бачення того, якою має бути 

держава Україна, як її треба будувати і які підводні камені траплятимуться на 
цьому шляху. Він не сумнівався, що Боже Провидіння дасть українському 
народові виконати його природне право — «вибрати собі й установити форму 
управи своєї Рідної Хати», але закликав до мудрості, моральності й 
інтелектуальної глибини у справі реалізації цього права. Тому доля Рідної Хати у 
наших із вами руках. Адже моральний обов’язок індивіда, на думку 
А.Шептицького, виконувати природний закон і бути клітинкою національного 
організму.  
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