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Кожен ювілей спонукає до певної задуми, погляду назад, аналізу 
діяльності конкретної особи чи значення конкретної події. 

Ювілей такої видатної особистості, як Митрополит Андрей 
Шептицький, вимагає особливо вдумливої застанови кожного 
українця, осмислення значення цієї постаті для розвитку української 
нації. Адже у ХХ столітті ніхто не зробив більше для України, для 
українців і їхньої національної справи, як Андрей Шептицький!

Варто кожному українцю задуматися над своєю співмірністю 
із постаттю Великого Митрополита. Як шануємо його пам’ять, як 
втілюємо в життя його повчання?

Авторка виносить на суд читача своє особисте звернення до 
Митрополита Андрея Шептицького, якого вважає воістину святим. 

Перше видання цієї книги було присвячене 150-літтю від 
народження Владики Андрея, друге, доповнене, – з нагоди 155-ліття. 
Це своєрідне привітання нашого Духовного Провідника.

Ця книжечка – і цілком суб’єктивне, шанобливе ставлення 
авторки до постаті Андрея Шептицького, і, разом з тим, багатий 
інформаційний матеріал про життя й діяльність Митрополита та про 
сприйняття його постаті багатьма відомими особистостями.

Автор і Видавець 
висловлюють щиру подяку 

 Ростиславу, Любомиру і Володимиру 
Купчикам

за підтримку цього видання
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ЛЮБЛЯЧИЙ БАТЬКО УКРАЇНСЬКОГО ЛЮДУ

Хочу, в Бозі, Вам бути Владика,
Рідний Брат, України я син!

Слуга Божий Андрей

Всі, хто вірує в Господа Бога, вважають Бога своїм не-
бесним батьком. І це закономірно й правильно – адже віруючі 
люди знають, що все живе й неживе у всесвіті створено Гос-
подом Богом як Всевишнім Творцем. Правда, різні народи по-
різному називають Бога… Але славлять… Славлять Бога неви-
димого, Бога у Всесвіті…

Проте віддавна люди на землі прагнуть серед живих шука-
ти для себе спільного батька. Батьками величають найвидатні-
ших із людей, тих, хто мав великий вплив на суспільство. 

Цікаво, що навіть люди невіруючі в понадземне й духо-
вне, абсолютні безбожники мали потяг шукати собі на землі 
постать, яку називали батьком. Однак часто називали так саме 
тих, хто був позбавлений почуття не лише батьківської, а вза-
галі любові до людей. Ще пам'ятаємо, як совєтські ідеологи 
називали своїм батьком жорстокого тирана. Ще й досьогодні 
подекуди помічаємо рецидиви цього хворобливого засліплен-
ня й ідолопоклонства…

Натомість люди, чисті серцем, люди, здатні реально оці-
нювати духовні цінності історичних осіб, вважають батьками 
широкого загалу, батьками нації тих, хто сповнений любові до 
людей, хто здатний турбуватися про щастя багатьох людей.
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І ось – в українців найбільше відповідає такому званню 
митрополит Андрей Шептицький. Велична історична по-
стать, що, крім високих посад і різнопланових діянь, особливо 
виділялася тим, що була повна найглибшого гуманізму та са-
мовідданої турботи про добро всього українського люду! 

Долею обдарований чудовим родинним походженням, 
величезними матеріальними статками, отримавши найвищу 
освіту, цей юнак так перейнявся недолею українського народу, 
що все своє життя посвятив служінню цьому народові, турботі 
про його духовний, матеріальний і справедливий політичний 
розвиток. З найвищою батьківською любов'ю намагався покра-
щити долю кожного українця, а про себе турбувався найменше.

Про визначну роль Митрополита вже написано немало 
книг і досліджень. 

Я ж лише наведу думку про цю історичну постать видат-
ного сучасного українського історика, якого дуже поважаю, 
перед діяльністю якого низько схиляю голову – Володимира 
Сергійчука, доктора історичних наук, професора, академіка 
АН ВШ України. 

У передмові "Незламний велет духу і нації", написаній до 
збірника унікальних документів "Митрополит Андрей Шеп-
тицький у документах радянських органів державної безпеки 
(1939-1944 рр.)", що виданий під загальною редакцією акаде-
міка у 2005 році, Володимир Сергійчук пише:

"Коли на початку ХХ століття постало питання про істо-
ричний вибір українського народу, коли, за словами Миколи 
Чубатого, треба було перевиховати націю, навчити її думати 
конструктивно, Боже Провидіння висунуло в духовні провід-
ники їй Андрея Шептицького. І він, глава греко-католиків, 
поставив собі за мету вивести все українство зі стану провін-
ційного животіння на широкі, всесвітнього значення шляхи, 
вказати рацію існування як окремої нації, на яку покладено не-
сти західну традицію на сході Європи.
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Аби українство сповна виконало цю свою місію, Митропо-
лит Андрей Шептицький з таким величезним завзяттям узявся 
до важкої праці, що його діяльність почала благотворно від-
биватися на всіх аспектах життя нашого народу на його роз-
селеннях у різних регіонах.

… Зрештою, уже за перші десять років свого митрополи-
чого правління Андрей Шептицький так потужно прислужив-
ся духовному зціленню рідного народу, що у виголошеному 14 
грудня 1913 року в Львівській духовній семінарії привітанні 
на його честь прозвучали слова, якими він визнавався Вождем, 
який "народ свій вивів на ясне світло із неволі тьми!" Провід-
ництво Андрея Шептицького визнавалося тоді ж і в таких ряд-
ках величального вітання:

"І Ти вперед йдеш – нарід за Тобою,
Ти нашим Батьком – ми Тобі дітьми…!"

Отож, уже на початку ХХ століття українська громад-
ськість сприймала Андрея Шептицького як свого Батька.

Усвідомлюючи, пізнавши батьківську любов Митропо-
лита, визнаючи його людиною святою, можемо прибігати до 
нього по захист у своїх бідах і клопотах. І вже маємо немало 
свідчень, як молитва до нашого Великого й Святого Владики-
Батька Андрея реально допомагає.

Тож звертаймося до нашого Батька та дякуймо Господові 
Богові, що дарував нам його: 

Тобі поклін, подяку й шану віддаєм,
Єдиносущний Триєдиний Боже,
За скарб неоціненний, що Ти дав 
Народові Своєму…

/ Молитва з Акафісту всім Святим /
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СТРУМІНЬ ШАНИ Й ЛЮБОВІ
З РОДИННИХ ПЕРЕКАЗІВ

Вважаючи Митрополита Андрея Шептицького Батьком 
усіх українців, що притаманно всім неупередженим, з чистим 
серцем людям, я разом з тим із самого дитинства винесла від-
чуття якогось родинного зв'язку з тим великим чоловіком. Цьо-
му сприяли численні родинні перекази, пов'язані з постаттю 
Митрополита. Адже багато моїх родичів особисто були знайо-
мі з ним, мали доволі тісні контакти і користувалися повагою 
Андрея Шептицького. Вони понад усе шанували його та пере-
давали цю шану своїм нащадкам.

Початки моїх уявлень про Митрополита Шептицького 
йдуть від мого прадіда о. Михайла Цегельського.

о. Михайло Цегельський
(1848-1944)

У родинних переказах 
не раз доводилося чути, як 
митрополит Андрей цінував 
мого прадіда отця-декана 
Михайла Цегельського із 
Камінки Струмилової, як до-
ручав йому важливі справи. 

Зокрема, особливо тісні 
контакти вони мали в бу-
ремні дні Першої Світової 
війни.

Коли в 1914 році ро-
сійські війська окупували 
Галичину, то дуже вороже 
поставилися до Української 
Церкви. А відступаючи в 

липні 1915 року, російські військові забрали о. Михайла Цегель-
ського зі собою на Схід як заручника. Його вивезли до Києва. 
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Виходячи із цієї вимушеної ситуації, Митрополит Андрей 
Шептицький, який теж знаходився на російському засланні, 
уповноважив о. Михайла Цегельського перебрати опіку над 
усіма т.зв. станицями духовної обслуги для греко-католиків 
на Східній Україні та надав йому титул Генерального Вікарія 
України. Виконуючи ці повноваження, о. Цегельський збуду-
вав у Києві греко-католицьку церкву Хреста-Спаса, яку боль-
шевики зруйнували в 30-х роках. 

Аж у 1917 р., коли в Східній Україні владу перебрала Укра-
їнська Центральна Рада, о. Михайло Цегельський зміг повер-
нутися на свою парохію до Камінки. Все ж у 1918 році він двічі 
їздив до Києва як Генеральний Вікарій України. 

Тут слід нагадати, що свого часу цісар Франц Йосиф іме-
нував митрополита Андрея Шептицького членом Палати Па-
нів і рівночасно його заступником було призначено о. Михай-
ла Цегельського, тобто отець Михайло Цегельський був тоді 
офіційним заступником Митрополита.  Коли в 1919 році Євген 
Петрушевич скликав у Станиславові сесію парламенту ("Га-
лицького Сойму", як тоді казали) Західноукраїнської Народної 
Республіки, то Митрополит Андрей, перебуваючи в окупова-
ному поляками Львові, надав о. Михайлу Цегельському ман-
дат, щоб він заступав там його.

Але все це я чула (а в час відродження України й читала) 
опосередковано, оскільки мій прадід Михайло Цегельський 
помер за місяць до мого народження.

Зате я мала щастя багато спілкуватися зі своїм дідусем 
о. Володимиром Лиском, котрий повернувся з ув'язнення в 
мордовських таборах, в яких втратив здоров'я, став інвалідом, 
проте ще дев'ять літ прожив серед люблячої родини, котрій 
щедро передавав свої спогади про пережите. А також створив 
безцінний рукопис – свої спомини, котрі в 1999 році вийшли 
друком у видавництві "Каменяр" під заголовком "Без зерна не-
правди. Спомини отця-декана Володимира Лиска".

У своїх оповідях дідусь часто, і з великим пієтетом, згаду-
вав митрополита Андрея Шептицького, особисте знайомство з 
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яким зав'язалося через старшого брата дідуся о. Миколу Лис-
ка, ЧСВВ. Лаконічно згадав о. Володимир Лиско постать Ми-
трополита і в написаних споминах. Хочу навести ці уривки.

о. Володимир Лиско 
(1882-1964):

"До цього часу ми мешка-
ли у Львові разом з братом. В 
четвертій клясі я вже був сам, 
бо брат мій Ніль по шостій 
ґімназіяльній клясі, хоч дуже 
добре вчився і мав стипен-
дію, вступив до монастиря 
ОО.Василіян. Він рішився на 
цей крок під впливом реко-
лєкцій, які в тому році давав 
у нашій ґімназії Василіянин 
о. Сотер Ортинський, пізніше 
український епископ в Аме-
риці.

Тепер вже я сам мусив займатися пошуками помешкання і 
всіма іншими справами, якими перед тим займався брат.

В четвертій клясі я дістав стипендію - триста п’ятнадцять 
золотих австрійських річно.

В Австрії часто бувало, що деякі багаті люди робили 
фундації-записи, щоби допомогти молоді в науці. Були стипен-
дії для ґімназіяльної молоді, були стипендії для університет-
ської молоді. Такими стипендіями звичайно завідував Краєвий 
Виділ (відділ – Л.К.), який розписував конкурс і розсилав до 
всіх ґімназій. Щоби дістати стипендію, треба було мати відзна-
чаюче свідоцтво. Хіба фундація була шляхоцька або родова, то 
звичайно таких умов не було.

Але стипендію не все можна було дістати, хоч малося до-
бре свідоцтво, бо претендуючих було багато. Приміром, попе-
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реднього року я подавався о стипендію і, хоч мав дуже добре 
свідоцтво, стипендії не дістав. 

Цього року, коли я подався о стипендію, я попросив тодіш-
нього ігумена ОО. Василіян Андрея Шептицького (він тоді якраз 
дістав номінацію на станиславівського епископа). Він мене і мої 
обставини знав. Раз тому, що мій брат, вибираючись на новіціят, 
часто у нього бував, а по-друге, я, відвідавши брата в Добро-
милі, привіз до Львова виготовлену там в кравецькій майстерні 
фіолетну рясу, зглядно фіолетний монаший габіт, як будучому 
епископові. Тож і мене Преосвященний знав. І коли я йому ви-
сказав свою просьбу, щоб він посприяв у Краєвому Виділі моє-
му прошенню, він охоче обіцяв та сказав, що справу розгляне. І 
як я пізніше довідався від директора, Преосвященний особисто 
з’явився в канцелярії, переглянув всі фундації і поробив собі ви-
писки. А за кілька днів я дістав повідомлення, що я маю стипен-
дію і то з іншої фундації, а не з тієї, до котрої я подавався. Ви-
дно, з тамтої фундації не можна було осягнути, то Ексцелєнція, 
маючи в руках список інших фундацій, своїм впливом поміг, що 
я дістав стипендію і то більшу, ніж та, на яку я подався".

/ "Без зерна неправди. Спомини отця-декана Володимира Лиска". 
Стор. 16-17 /

"У Загребі (під час прогульки семінаристів до Хорватії – 
Л.К.) познайомились ми з учнем, що був тоді в шостій ґімна-
зійній клясі і мешкав в малім семинарі. Це його раніше ректор 
призначив нам на провідника по Загребі. Це був Гавриїл Кос-
тельник. При нашому від’їзді о. ректор Няраді сказав мені, що 
має одного здібнішого ученика, який, будучи щойно в шостій 
клясі, пише поезії і видав вже одну збірку в хорватській мові, 
а одну в бачванськім діалекті ("Із мойого валала"). Ректор хо-
тів, щоб Костельник навчився української літературної мови та 
пізнав життя нашого народу і обряд нашої Церкви. А це най-
успішніше було б, коли б Митрополит Андрей прийняв його 
по матурі до свого семинара у Львові. О. Няраді поручив мені 
представити цю справу Митрополитові і в його імені подати 
таке прошення.
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Повернувши до Львова, я був у Митрополита і передав 
цю просьбу о. Нярадія. Митрополит згодився і казав так від-
писати.

В певному часі Костельник приїхав до Львова. Митропо-
лит приймає його до семинара, а по теології у Львові виси-
лає його до Фрайбурга на філософію. Там Костельник зробив 
докторат з філософії. І хоч в теологічних квестіях (питаннях, 
проблемах – Л.К.) був слабий, через цей докторат стався дуже 
зарозумілим. Будучи редактором "Ниви", висказував свої ори-
ґінальні погляди на релігійні питання, в полеміці порізнився 
з ректором Духовної Академії о. др. Йосифом Сліпим, поріз-
нився з ОО. Василіянами також в квестіях релігійних. Аж коли 
вища духовна власть відібрала йому право навчати, тоді явно 
перейшов на православ’я (на схизму). Не лише зрадив свою 
віру, але став оруддям у руках ворогів віри. Писав пасквілі про-
ти Папи, проти Вселенських соборів. От так відплатив Митро-
политові за те, що його прийняв і посилав на студії. Та сумно 
скінчив..."  /Там же. Стор.29-30/

Митрополит Андрей Шептицький у Богословській академії.
У другому ряді перший справа сидить о.Володимир Лиско.
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Завершуючи розповідь про свого дідуся о. Володимира 
Лиска в контексті його взаємин з Митрополитом Андреєм, 
хочу ще подати витяг із книги Юрія Цегельського, який додає 
свій штрих до відносин митрополита Шептицького та о. Воло-
димира Лиска. Юрій-Михайло Цегельський у своїй ґрунтовній 
монографії "Заґа роду Цегельських і розповідь про Камінку 
Струмилову", виданій у діаспорі в 1992 році, пише: 

"Митрополит Андрей Шептицький скоро ствердив, що в 
особі о. Володимира Лиска має дуже визначного священника 
та організатора так церковного як і в суспільно-громадській 
ділянці та в політичних справах, тому вкоротці по повітовім 
Сокільськім Здвизі Золочівщини він переніс його в 1913 р. на 
адміністратора парохії в місті Городку Ягайлонськім….

З перенесенням о. Володимира Лиска на адміністратора 
парохії в Городку Митрополит Андрей Шептицький зробив 
важливе потягнення, бо поставив властивого чоловіка на влас-
тивому місці, який в протягу кількох, а до того ще й воєнних 
років, успів в значній мірі переставити політичну орієнтацію 
тої української народньої маси в тому повіті з кацапської на 
властиву народовецьку орієнтацію".

/ Юрій Михайло Цегельський. Заґа роду Цегельських і розповідь 
про Камінку Струмилову. 1992. Вид-во "Смолоскип". Ellicot City, 

Md. Стор.496./

о. Микола Лиско, ЧСВВ 
(1877 – 1971)

Коли згадую, як о. Володимиру Лиску доля подарувала 
мати благодатну дотичність до Митрополита Андрея Шеп-
тицького, то не можу оминути постаті його старшого брата 
Неоніля Лиска, завдяки якому й існувало ближче знайомство 
дідуся з Митрополитом. 

Маємо в родинному архіві дорогу реліквію – світлину мо-
лодого Андрея Шептицького, ігумена монастиря Чину Святого 
Василія Великого, котру той подарував юному монахові, своє-
му улюбленцеві Миколі Лиску.
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Про свого брата згадував о. Володимир у створених ним 
споминах. Я не мала щастя особисто знати цього родича, лише 
знаю, що саме він мене охрестив. 

Постаті о. Миколи Лиска (стрийка Ніля, як говорилося в 
родині) я присвятила статтю-дослідження у своїй книзі "Жит-
тєносні стовпи Церкви" (Місіонер, 2010).  Подаю витяг із цієї 
статті, яку мені вдалося зробити в значній мірі завдяки допомо-
зі вчительки з Бразилії Філомени Процик, котра висилала мені 
з Бразилії різну друковану інформацію про о. Миколу Лиска, 
якого згадувала з великим пієтетом. Трохи скупих згадок про 
о. Миколу Лиска вдалося мені знайти і в сучасних українських 
виданнях.

"Коли Ніль був у 5-ому гімназійному класі, в гімназії давав 
реколєкції василіянин о. Сотер Ортинський (пізніше україн-
ський єпископ в Америці). Ці реколєкції зробили таке велике 
враження на гімназиста Ніля Лиска, що він, не закінчуючи гім-

о. Микола Лиско, ЧСВВ Таку світлину 
о. Андрей Шептицький 

подарував о. Миколі Лиску
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назії, зголосився на новіціят Отців Василіян. Його наслідували 
ще три гімназисти, але згодом вони не вистояли в покликанні і 
відступили. Залишився лише Неоніль Лиско.

Ним заопікувався тодішній молодий ігумен Львівського 
василіянського монастиря о. Андрей Шептицький. Ніль Лис-
ко записався на "обіди для бідних учнів", влаштовані при мо-
настирі, але отець-ігумен сказав йому ходити на харчування 
до монастирської трапези Отців. Андрей Шептицький щиро 
симпатизував Нілеві Лискові, між ними встановилися приязні 
відносини, які тривали до самої смерті Митрополита Андрея. 
Завдяки цим приязним відносинам Митрополит дуже добро-
зичливо ставився і до інших священників із роду Лисків.

Після короткочасного випробування ігумен Шептицький 
вислав Ніля до Добромиля на новіціят. Відомо, що тоді маґі-
стром новіціяту був святець єзуїт о. Бавдіс, а всіх новиків було 
18. Тут на облечинах Неоніль згідно з монашим звичаєм взяв 
собі нове ім'я – вельми почитаного в українському народі свя-
того Миколая. 

Після новіціяту Миколай Лиско перейшов до Добромиля 
на схоластикат, що тривав три роки і філософію, що тривала 
два роки. Після того 4 роки студіював теологію в Римі. Два 
перші роки Миколай Лиско перебував в українській колегії на 
Мадонна дей Монті, потім перейшов до монастиря отців Бене-
диктинів на Авентині. Тут закінчив студії теології. 

Монашу професію зложив у Добромилі 15 червня 1902 
року. Нижчі свячення і дияконат він отримав з рук митрополи-
та Андрея Шептицького ще в часі студій у Римі, принагідно, 
коли Митрополит коротко перебував там. Видно, Митрополит 
хотів власноруч зробити це для свого улюбленця. Святу Тай-
ну священства уділив Миколі Лиску єпископ Младенов, бол-
гарин, у Ґротаферраті. Там о. Миколай Лиско відправив свою 
першу Службу Божу". 

/ Лідія Купчик. "Життєносні стовпи Церкви". Місіонер, 2010. 
Стор.99-101 /
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Оці священники плекали в нашій родині світлий культ Ми-
трополита Андрея Шептицького, живили його своїми щирими, 
правдивими свідченнями та самі слідували життєвому прикла-
ду Великого Митрополита. Благодатний ореол Андрея Шеп-
тицького спочивав на них, допомагав дотримуватися повчань 
Владики та залягав у підсвідомість нащадків.

З тієї цілющої криниці шани й любові до видатного Духо-
вного Провідника українців і я назавжди прийняла до серця 
світлий образ нашого Митрополита. І в рік його ювілею про-
бую передати на письмі свої почуття.

Вплив нашого святого Вла-
дики вбачаю і в тому, що в часи 
жорстокого нищення Української 
Греко-Католицької Церкви комуно-
московською системою українські 
священники виявляли неймовірну 
стійкість і незламність, вірність сво-
їй Церкві. А представник молодшого 
покоління українського священства, 
син о. Володимира Лиска – о. Роман 
Лиско (1914 – 1949) прийняв муче-
ницьку смерть у застінках сумнозвіс-
ної тюрми на Лонцького у Львові, не 
зламавшись, не порушивши присяги 
і нікого не зрадивши. Тепер о. Роман 

Лиско перебуває у сонмі Блаженних священномучеників ХХ 
століття Української Греко-Католицької Церкви і, мабуть, є по-
руч нашого святого Владики Андрея Шептицького. 

Вважаю, що у стійкості українців і, зокрема українських 
священників, немаловажну роль відіграли саме перестороги 
нашого Митрополита Андрея Шептицького, який, дбаючи про 
свідомість і правильне усвідомлення подій українським людом 
у час історичних збурень, ділився з народом своїми глибоко-
аналітичними дослідженнями, своїм провидчим поглядом.

о. Роман Лиско
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Так ще в 1936 році Митрополит Андрей Шептицький звер-
тався до духовенства й вірян з "Пересторогами перед комуніз-
мом", де писав: 

"Від початку християнства не було на світі ніякої секти ані 
релігії ані політичної партії, яка би в такій мірі була ворожою 
до Божого Об'явлення і до всякої релігії, та особливо до релі-
гії Ісуса Христа і Його св. Церкви. Большевики мають за най-
головнішу засаду – знищення Церкви. До тої цілі стремлять 
викликанням революції, серед якої удається їм церкви палити, 
священників і вірних християн убивати й нищити в людських 
душах віру в Бога і Його св. Об'явлення.

Комуністи є безбожниками та в їх програмі нема точки, в 
якій би вони були щирішими, як у тій одній: у боротьбі проти 
Бога. …

Трудно зрозуміти, до чого змагають комуністи, бо дотепе-
рішній дев'ятнадцятилітній досвід виказав, як на долоні, що 
коли большевики говорили про свободу – розуміли неволю, 
коли говорили про добробут – тим словом називали голод, коли 
говорили про ради, совєти – тим словом називали систему, в 
якій нікому не вільно висказувати своєї думки; коли говорили 
про владу селян – розуміли систему, в якій селянин змушений 
до безплатної роботи, за яку не дістає навіть достаточного кус-
ника сухого хліба. А коли говорили про владу пролетаріяту, то 
пролетаріятом називали касту тих, що кров з народу витискає".

"Де покажуться комуністи-большевики, там зараз почина-
ють горіти церкви й кров невинна ллється обильними потока-
ми. Їх сліди всюди позначені кров'ю невинних жертв. Чи не 
є річчю очевидною, що таким ворогам Христа помагати – це 
зраджувати Його і зраджувати Його св. Церкві".

Життя підтвердило правдивість цих слів. Українці та Укра-
їнська Греко-Католицька Церква сповна випили чашу мучени-
цтва, яке принесли з собою на Західну Україну комуністи. І 
одним з прикладів такого мучеництва є доля молодого україн-
ського священника, брата моєї матері Романа Лиска. 
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ЛОНҐИН ЦЕГЕЛЬСЬКИЙ 
ПРО МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО

Постаті Митрополита 
Андрея Шептицького при-
свячено чимало досліджень і 
книг, я ж хочу звернути увагу 
на одну, написану сином уже 
згаданого о. Михайла Це-
гельського. Звертаюся до неї 
не лише тому, що написана 
нашим родичем, але вважаю 
її вельми цінним історичним 
документом.

У 1937 році в діаспорі 
побачила світ невеличка кни-
жечка, яку автор зве брошу-
рою, – "Митрополит Андрій 
Шептицький". 

Її автор Лонґин Цегель-
ський (1875-1950) пояснює, що це уривки із його статей, які 
він публікував у 1935-1936 роках у філадельфійській газеті 
"Америка" (редактором якої був) з нагоди сімдесятиріччя Ми-
трополита Андрея.

Видаючи опісля ту книжечку, автор, за його словами, "ста-
рався у популярній формі скласти найбільш всесторонній та 
фактичним матеріалом підтверджений життєпис Митрополита". 

І це йому добре вдалося!  Ця книжечка вельми цінна і в 
наш час. 

По-перше, в ній дуже лаконічно, але конкретно й точно 
описується вся надзвичайно різнопланова й багатовекторна ді-
яльність Великого Митрополита. 

По-друге, автор сам був очевидцем багатьох явищ, про які 
пише. Його опис добре віддзеркалює нам довоєнну епоху з її 
віяннями.
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По-третє, все описане є якнайбільш правдивим, бо писало-
ся при житті Митрополита, і Митрополит міг би спростувати 
будь-яку неточність. Того не можемо стверджувати щодо пізні-
ших праць, виданих після смерті Митрополита, у яких часом 
можуть бути неточності й домисли.

Виходячи із цінності цієї книжечки, її в 1995 році було 
перевидано у львівському видавництві Отців Василіян "Місі-
онер". Здійснено це було з ініціативи Лесі Крип'якевич, яка є 
внучкою Ігнатія Цегельського, брата Лонґина, тобто правнуч-
кою Михайла Цегельського. Справа видання цієї книжки – ще 
одна квітка у вінок шани Андреєві Шептицькому від родини, 
яка понад усе шанує Великого Українського Митрополита!

У "Вступному слові" Лонґин Цегельський пише:
"Крім бажання дати ось таку інформаційну книжечку в 

руки українських читачів, керували автором ще інші мотиви, 
так би мовити, виховуючого характеру. Наше суспільство, а 
особливо наша так звана інтелігенція, виховані на радикаль-
них ідеологіях та на тенденційних історіографіях, що є кривим 
дзеркалом нашого справжнього минулого, ставляться з уперед-
женням до церковних достойників та до аристократії. Бажан-
ням автора є звернути увагу цієї зрадикалізованої суспільності 
на те, що може дати нашому народові Владика, котрий спів-
чуває прагненням народу, та яким благословенням може стати 
аристократ з магнатського роду, коли він почувається Україн-
цем".

На жаль, це цілком актуальне і для нашого сучасного сус-
пільства, яке успадкувало від тоталітарної безбожної системи 
зневажливе ставлення як до священнослужителів, так і до ін-
телігенції взагалі. І надалі живе прослава пролетаріату, що ра-
зом з тим цілком поєдналася зі схилянням перед власниками 
капіталу. А вияви аристократизму духу, воістину, по-совєтськи 
ігнорується, зневажається. Тепер інтелігентами називають тих, 
хто має великі статки, або, в кращому випадку, тих, хто має 
вищу освіту. А це далеко не завжди інтелігентні люди, часом і 
зовсім позбавлені духовності…
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Тому надзвичайно важливо висвітлювати широкому загалу 
зразки справжніх аристократів духу, серед яких чільне місце 
займає Митрополит Андрей Шептицький. 

Книжечка Лонґина Цегельського чудово це робить!
Подив і захоплення викликає, як автор зумів у своїй такій 

невеликій праці відобразити велетенську працю Митрополи-
та, діяльність якого не залишала поза увагою ні однієї ділянки 
життя українського народу.

Варто лише подивитися на заголовки розділів цієї кни-
жечки: 

– Рід Шептицьких на Шептицях 
– Родичі Митрополита – Молоді літа Митрополита 
– Покликання прокидається 
– Згода родичів на вступ в монастир 
– Чернець Андрій 
– Владика Станіславівський 
– Митрополит Галицький 
– Духовний голова українського народу 
– Послання і Пастирські листи Митрополита 
– Всеукраїнський Владика 
– Турботи Митрополита про Українців в Америці 
– O, Mei Rutheni! 
– Per-Vos 
– Унійна акція на Україні 
– Відродження Білорусії і Митрополит 
– Прихильник східного обряду 
– Засновник Національного Музею 
– Меценат українського мистецтва 
– Батько убогої молоді та сиріт 
– Милосердний Самарянин 
– За український Львів 
– За хліб насущний 
– Митрополит як український політик 
– Патріот-народовець 
– У неволі 
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– Тріумф 
– На вершині 
– На розпуттях світових 
– Повернення на позицію 
– Святоюрський Патріот 
– Великий християнин-філософ 
– Ставлення до православних 
– На многая літа, Владико! 
– Людина епохи
Описуючи життя й діяльність Митрополита, Лонґин Це-

гельський, який багато бував у різних країнах, стверджує: 
"В цілім світі ім'я Його славне, всім відомо, що він великий 

церковний достойник, великий християнин-чоловіколюбець, 
меценат мистецтва й науки та палкий український патріот. 
Весь світ вважає Його духовним вождем українського народу.

Оцю свою славу й повагу виробив собі Митрополит Шеп-
тицький своїми безчисленними ділами, своїм великим розумом 
і своїм благородним серцем. Завдяки цьому увійде Він до істо-
рії українського народу як одна з наймогутніших її постатей. 

Маючи значне власне родинне майно та розпоряджаючись, 
як Митрополит Галицький, великими доходами з колосальних 
лісів та з земельних маєтків, що належать до Митрополії, Ми-
трополит Андрій всі ті доходи вживає на добро і розвиток укра-
їнського народу і на славу Божу, на добродійні й культурні діла, 
на створення релігійних, добродійних, просвітніх і мистецьких 
установ. Сам же живе у митрополичій палаті як монах-аскет: 
мала кімната, вовняна чорна ряса монаха-Студита, звичайним 
чорним ременем підпоясана, вервиця за поясом або в руках, 
найпростіша страва – ось як живе той велетень духу і серця та 
велетень і тілом". 

Далі Лонґин Цегельський детально перелічує всі справи 
Митрополита як глави Української Греко-Католицької Церк-
ви і як оборонця прав та свобід українського народу в рідно-
му краю й на поселеннях в інших країнах, і як екуменіста-
гуманіста, і як просвітителя, і як господарника, економіста й 
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будівничого, і як опікуна молоді й знедолених, і як мецената 
науки й мистецтва, і як політика-міжнародника. І разом з тим 
усім Митрополит Андрей Шептицький – науковець-богослов, 
філософ і теоретик Східного церковного обряду. Кожна з таких 
тез підкріплена автором цієї унікальної книжечки конкретни-
ми фактами. 

Не знаю, хто в нашій історії чи навіть у цілому світі пе-
ревершує велич нашого Митрополита. Хоч немало нікчемних 
людей, заздрісників і ворогів українства, намагалися очорнити, 
принизити його визначну роль в історії. І Лонґин Цегельський 
про це чесно говорить. 

Ще не забулося, як під час російсько-большевицької окупа-
ції, численні вороги Українського Народу й Української Церк-
ви всілякими наклепами й образливими ярликами боролися зі 
світлим слідом, який залишив по собі Великий Митрополит 
Андрей Шептицький.

І навіть дотепер багато нібито побожних людей інших на-
цій не можуть вибачити йому його величі, його служіння саме 
українському народу. Дотепер не проголошено Андрея Шеп-
тицького святим. Але це – проблема людська. А в Господа Бога 
він, мабуть, вже давно займає гідне місце поміж святими. 

Монографія Лонґина Цегельського "Митрополит Андрій 
Шептицький", згідно з родинними переказами, сподобалася 
Митрополитові, про що він сам сказав Ользі Цегельській, дру-
жині Лонґина, коли вона приходила до нього на аудієнцію в 
якійсь важливій справі. Про це пише син Лонґина др. Юрій Це-
гельський у своїй книзі "Заґа роду Цегельських і розповідь про 
Камінку Струмилову" /"Смолоскип", 1992 р. стор.387/

Тепер у зв'язку з 150-літнім ювілеєм Митрополита Андрея 
Шептицького появляються нові праці, присвячені Митрополи-
тові. Найбільш знаковим виданням вважаю ґрунтовну й імпо-
зантну книгу "Митрополит Андрей Шептицький" авторства 
Кирила Королевського, видану видавництвом "Свічадо" в 2014 
році. Це найбільш повна біографія Митрополита, написана 
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французьким священником-дослідником Жаном-Франсуа-
Жозефом Шароном (1878-1959), який взяв собі псевдонім Ки-
рило Королевський. Він був близько знайомий з Андреєм Шеп-
тицьким і тривалий час співпрацював з ним.

Тут, до речі, хочу зауважити, що переклав цю книгу з фран-
цузької мови відомий український перекладач Ярема Кравець, 
який теж є правнуком отця Михайла Цегельського.

Воістину, дух Митрополита витає над цим родом!
У родинних архівах цього роду та споріднених з ним свято 

зберігаються давні світлини з нашим Митрополитом. Зокрема, 
хочу представити світлину з родинного архіву зятя о. Михайла 
Цегельського, тодішнього пароха Старих Бродів св. п. отця Во-
лодимира Кармазина. 

Андрей Шептицький у м. Старі Броди, де в 1931 році під час 
візитації Митрополита було врочисто відзначено 30-літній ювілей 

перебування його на митрополичому престолі.
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НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ ЗРАЗОК РОДИННОСТІ 
ВІД ШЕПТИЦЬКИХ

Успадкувавши від своїх побожних родичів пошану й лю-
бов до нашого Митрополита Андрея Шептицького і отримав-
ши в час Українського Відродження можливість знайомитися 
з конкретною інформацією про цю видатну постать, оскільки 
поступово появлялися різні видання про життя, діяльність, 
творчість Митрополита, мене насамперед привабили, вразили, 
захопили відомості про родинні відносини в сім'ї Шептицьких. 
Це неймовірно ідеальні відносини у християнській родині! 
Взаємна любов поміж собою та правдива любов до Господа 
Бога… Аж хочеться називати їх святою родиною…

Майбутній митрополит був третьою дитиною із семи синів 
цієї родини.

Перший – Степан, 1862 р.н., помер у віці 2 років, за декіль-
ка місяців до народження Романа.

Другим був Юрій (8.11.1863 – 18.02.1880) – дуже здібний 
юнак, що помер на сімнадцятому році життя.

І ось – третій син, якому при хрещенні в костелі було дано 
ім'я Роман-Олександер-Марія. 

Цей факт зразу повертає мене до роздумів суб'єктивно-
родинних. Знаю, що мої дідусь і бабуся – о. Володимир та Іван-
на Лиски – всім своїм дітям (двом донькам і п'ятьом синам) 
давали другим або третім ім'ям ім'я Марія. Пояснювали, що 
в той спосіб прагнули віддати своїх дітей під особливо чуйну 
опіку Матері Божій. Я думала, що це лише їхня традиція, а ви-
являється, що така ж була в славній родині Шептицьких.

Тут зроблю ностальгічний відступ: мені жаль, що совєт-
ська влада викорінила традицію інтелігентних родин давати 
дітям декілька імен. Вважаю, що кілька імен давали дитині і 
більше небесних опікунів, і разом з тим, можливість дорослій 
людині вибрати собі з них більш улюблене до вжитку. У наш 
час доводилося мені зустрічати людей, які були невдоволени-
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ми своїми іменами і навіть змінювали їх, але це відбувалося за 
законами радянськими, не пов'язано з хрещенням…

Народився Роман-Олександер-Марія 29 липня 1865 року у 
с. Прилбичі Яворівського повіту.

Родинний дім Шептицьких у Прилбичах

Родина Шептицьких мала давні шляхетні корені.
Батько – Іван Шептицький – був нащадком галицьких бояр, 

відомих ще за часів князя Лева. Багато членів роду Шептиць-
ких стали фундаторами українських церков і монастирів. Про-
те з часом цей рід спольщився і прийняв католицьку віру. 

Мати – Софія Шептицька – донька відомого польського 
письменника Олександра Фредра. Була особою добре освіче-
ною (знала французьку, англійську та німецьку мови), творчою 
(мала літературний, художній і музичний хист) та високоду-
ховною, побожною особистістю. Відповідно, вона мала зна-
чний вплив на формування світогляду своїх дітей, що, однак, 
не заважало їм бути самодостатніми особистостями.

Родина була вельми забезпеченою й успішною, проте і їй 
довелося мати багато переживань. Важко переживалися смерті 
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двох синів, що особливо відбивалося на здоров'ї матері, проте 
всі удари долі родина приймала з побожним смиренням. 

Особливо багато переживань і хвилювань довелося пере-
жити родині у зв'язку з несподіваним вибором життєвого шля-
ху сином Романом.

Кирило Королевський у книзі "Митрополит Андрей Шеп-
тицький" пише:

"Чекаючи народження третьої дитини – майбутнього Ми-
трополита, граф Іван, взірцевий християнин, як і його дружи-
на, мав незвичайне передчуття. "Якщо я матиму кількох синів, 
промовив сам до себе, то хотів би, щоб один із них став уні-
ятським 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 зна-
ючи, чи він готовий стати монахом, аби впевнитися, що ним 
не керуватиме бажання одержати в майбутньому високий сан".

Чи так це було, чи ні, але реальність виявила зовсім інше. 
Загальновідомо, як важко було насправді родині змиритися із 
вибором Романа. І саме в цих труднощах виявились найкращі 
риси цієї родини: взаємна любов і повага, вболівання батьків 
над долею сина і вболівання сина, щоб не образити батьків. 
Глибокі роздуми і багато звертань до Господа Бога з молитвою 
у цій справі… 

Повільно, дуже повільно здобув Роман згоду батьків на 
свій вступ до монастиря Отців-Василіян, а батьки вкінці отри-
мали щастя, впевнившись, що покликання сина не є забаган-
кою чи намовою людей, а покликанням від Бога.

Найбільш детально й зворушливо довідуємось подробиці 
цих родинних переживань із спогадів його матері. 

У далекому 1906 році появилися в Кракові друком "Pisma 
Zofi i z Fredrow Szeptyckiej" (у двох томах), в яких авторка тих 
"писань" начеркнула спогади зі свого родинного життя, а при 
тому присвятила чимало уваги своєму синові Романові та його 
покликанню. Ці спогади, написані рідною матір'ю Романа-
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Андрея, сповнені великою любов'ю до свого великого сина. 
Цей твір був першим, що попри "Пастирські Листи" самого 
Кир Андрея ввійшов у наукову літературу про нашого Митро-
полита.

Ще більший інтерес викликав другий рукопис Софії Шеп-
тицької під заголовком "Молодість і покликання Отця Романа-
Андрея Шептицького, Чина св. Василія Великого, переповід-
жене Його Матірю 1865-1892". Він був написаний польською 
і французькою мовами, а потім кілька разів перевидавався в 
українському перекладі.

Спомини Софії Шептицької мають велике значення не 
лише як документ про особисті якості й покликання майбут-
нього митрополита, але є надзвичайно корисними для вихов-
них цілей. Це – думки і почування християнської матері. Це 
– зразок ідеальних відносин у родині. Дуже добре було б, коли 
б сучасна молодь виховувалася на таких зразках!

Виховуючись у побожній родині, Роман мав і власну вели-
ку побожність. Ще маючи дев'ять років, сказав матері, що хоче 
бути священником.

Уперше прилюдно вголос сказав про своє бажання в 1881 
році під час розмови в приватному товаристві близьких друзів 
родини. Коли хтось жартома запитав, хто з присутньої молоді 
стане єпископом, Роман Шептицький цілком серйозно сказав: 
"Якщо я стану священником, то лише уніятським". 

А вже в 1883 році Роман признався матері, що вирішив ста-
ти василіянином. Це було ударом для графині Софії. Насам-
перед лякало, що син буде іншого обряду, ніж вона. До того ж 
опановував страх, що втратить третього сина, бо двох перших 
забрала невблаганна смерть. А також була певна, що її чоловік, 
граф Іван Шептицький, не погодиться на таке рішення сина.

Немало сліз пролила тоді мати… Та сильний біль, що ви-
ник у душі графині, після розмови з мудрим священником та 
після гарячої молитви зник і більше її не тривожив. Залиши-
лась тривога, як сприйме це граф Іван, чи згодиться прийняти 
рішення сина.
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І дійсно, батькові важче було повірити в план відвічного 
Провидіння Божого для життя його сина.

Після смерті на сімнадцятому році життя старшого сина 
Юрія, який був дуже розумним юнаком, якого поважали викла-
дачі й товариші, граф Іван Шептицький усі свої амбітні надії 
покладав на Романа та будував великі плани світського життя 
сина. А тут Роман мав намір поступити інакше, ніж сподівався 
батько. 

Здавалось би, під загрозою опинилася родинна злагода цієї 
сім'ї…

Між батьком і сином почалося довге душевне змагання. 
Але не було сварок і образ. Батько твердо заперечував проти 
вступу сина до монастиря, а син не відступав від свого намі-
ру. Проте всі уникали образливих слів, старалися не виклика-
ти роздратування. Лише уповали на переконливі аргументи й 
Божу поміч, до якої невпинно прибігала мати і сам Роман. 

У цьому змаганні, що розтягну-
лося на роки, Роман проявив неаби-
яку наполегливість, хоч іноді йому 
до сліз було важко, мимоволі появ-
лялася думка про втечу з дому, але 
родинне виховання та повага й лю-
бов до батька зразу ж проганяли її. 

Залишались молитва та терпе-
ливе переконування сином батька, 
що це його покликання, яке він всім 
єством відчуває і якого не може по-
кинути.

Батько ж, думаючи, що на Ро-
мана впливають представники ва-
силіян, хотів його звільнити від 
цього впливу, сподівався, що вій-
ськова служба, яку Роман повинен 
був пройти, відволіче його від тієї 
ідеї. 
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1 жовтня 1883 року Роман розпочав військову службу, але 
не покинув свого бажання.

Однак долучилося випробування хворобами. У січні 1884 
року Роман важко захворів. Лікарі виявили в нього гостру 
скарлатину, зараження крові та запалення суглобів. Розпоча-
лася боротьба між життям і смертю. Батько і мати гаряче мо-
лилися… Після цієї важкої і тривалої хвороби Роман покинув 
військову службу.

З Божої ласки батько почав схилятися до благословення 
вибору Романа, але задля заспокоєння власного сумління і для 
добра самого Романа вирішив його ще випробувати. Вирішив, 
що Роман має розпочати правничі студії і не уникати світських 
розваг. 

І Роман, хоч був переконаним у правильності та силі свого 
покликання, погодився пройти випробовування, накладені на 
нього батьком. Отож з осені 1884 року Роман разом з братом 
Олександром студіювали право в університеті спочатку Вроц-
лава, потім – Кракова.

І хоч навчання певною мірою зацікавило Романа, у своїх 
листах до матері він писав про свої душевні переживання че-
рез недовіру батька до його справжнього покликання, але при 
цьому обіцяв "мужньо нести свій хрест".

А листи й поштівки до батька завжди були сповнені над-
звичайної поваги. Особливо наглядно бачимо це з листа до 
батька, в якому він рішився прямо й докладно викласти свої 
думки й почуття. 

Цей лист графиня Софія повністю переписала до своїх 
споминів. Цей лист так яскраво засвідчує ставлення Романа до 
батька, є таким зразком незламності його рішення і водночас 
глибокої поваги до батька та синівської слухняності, що варто 
навести його повністю.
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Лист Романа Шептицького до батька

"Найдорожчий Тату!
Здавна пригнічувала мене мовчанка, яку я застосовував 

супроти Вас у справі мого покликання. Сьогодні пишу, бо 
вважаю, що таку важливу проблему необхідно глибше роз-
важити й їй треба більш часу присвятити, як це можливе 
в особистій розмові. Тому я не прошу Вас, Тату, про негайну 
відповідь, – а навпаки, прошу глибше застановитися над ці-
лою справою, над моїм минулим та над моєю вдачею. Я хочу 
відкрити перед Вами моє серце й сказати все, що всеціло по-
лонює мої думки.

Ідея, про яку я згадував Вам, Тату, серйозно ще перед ро-
ком і то перший раз, не є й не була новою. Ще бувши в шостій 
гімназійній клясі, отже на два роки перед Добромильською 
реформою, я говорив про неї (а властиве про монастир Ва-
силіян для мене) колезі; є ним Едвард Ярошинський. Ця думка 
поставала в мені на ґрунті нашої родинної любови до Унії, яка 
відзивалася голоснішим гомоном у мене, як в інших, – я цього 
ніколи не затаював. Вона назрівала поволі, бо думка про обряд 
сягає ще далі – аж до моїх дитячих літ і вона часто виринала 
назверх, та хоч я в таких справах дуже мовчазний, її не можна 
було приглушити. Я говорив про це доволі часто з Мамою, а 
також з Ізьом та й Вам згадував я декілька разів про своє по-
кликання. Але інакше говорить восьмирічний хлопець, а зовсім 
інакше дев'ятнадцятилітній юнак, це самозрозуміле.

Сьогодні я вже дійшов до літ, в яких життя представ-
ляється поважно, й визнаю сміливо, що моїм покликанням є: 
стати Василіянином.

Моя воля є в Твоїх, – Дорогий Отче, – руках і то з двох при-
чин: правом Батька й правом Твоєї любови та страждань, які 
переносиш ради мене.

Знаю, що Ви, Тату, не похваляєте моєї думки, але знаю й 
те, що Ви займаєте таке становище не ради любови до Бога 
і Його святої справи на Русі, але побоюєтеся, щоб не Бог, а 
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люди намовляли мене до монастиря; знаю теж, що головною 
ціллю Тата є впевнитися, чи моє покликання походить від 
Бога. Бачучи, як дуже Тебе, Дорогий Батьку, ця думка хвилює 
і болить, скажу все, що відчуваю. А передусім я є найглибше 
переконаний, що коли не піду за Божим голосом, який мене все 
виразніше взиває до монастиря, змарную своє власне життя, 
а й Ваше затрую, а поза монастирем ніде не знайду щастя. В 
нашій родині маємо доволі багато відстрашливих зразків зні-
веченого життя, щоб і я не побоювався про моє прийдешнє 
та все частіше трівожить мене думка і свідомість, що моє 
життя втікає, я бачу себе нераз у гадці нуждарем, який може 
бути навіть балястом для інших, а сам замучую себе думкою, 
що я міг бути корисним для оточення, а нині тільки заваджаю 
іншим, я міг бути підпорою, а став тягарем; міг бути щас-
ливий, а сьогодні лише затруюю себе й інших... Тоді завидую 
кожному, хто свобідно може йти туди, де знає, що буде ко-
рисним для Бога й краю... Відштовхую ці думки від себе, шу-
каю товариських розваг, яких тут маю досхочу, а все таки моє 
життя тільки нидіє.

Мій найдорожчий, найлюбіший Тату! Я хотів би кинутися 
Тобі до ніг, благати про прощення, що так Тебе мучу, що за всі 
Твої добродійства, за Твою любов, за сльози, Твої страждання, 
я відплачуюся лише сумом і журбою... Ти поклав свою надію на 
мене, а я відбираю її Тобі і все, що для Тебе наймиліше – потоп-
тую – я, Твій син... Може краще було б для мене, якби Господь 
був покликав мене до себе під час моєї останньої недуги, на 
моєму серці не лежав би камінь невдячности і Твого серця не 
ранив би Твій син.

Але чи маю право мовчати, коли я свідомий того, що ніко-
ли не досягну мети, якої щиро бажаю, що кожний інший шлях, 
на який я вступив би, був би не тільки моїм, але й Вашим не-
щастям.

Мене найбільше тривожить думка, що Ви, Тату, може на-
віть не ймете віри ні моїм сльозам, ані всім моїм присягам, 
нічого не схочете прийняти з того, що я бажав би від себе 
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дати, а все схильні відкинути; що Ви самі розранюєте своє 
серце підозрінням про мою невдячність; ця думка – на моє не-
щастя, – є аж занадто обґрунтована й вона може навіть най-
більшого легкодуха звалити з ніг. Але як я можу мовчати, коли 
чую іноді, що Ікси, а деколи й Іпсильони мусять відчувати: "Я 
є для світу лише непотрібним барахлом". Якщо Ви, Тату, ді-
ждалися б у мене таких хвилин зневіри, тоді гірше ще роздер-
лися б наші серця.

Я Вам, Тату, своє розкриваю, не погордіть ним і не ка-
жіть, що в мене нічого більше нема, крім омани. Проте про-
шу мені вірити, що мій душевний стан буває нераз страшний, 
коли подумаю, що моє життя мало б приносити Вам лише 
смуток і нічого більш і це найбільш болить мене.

Не хочу просити Вас, Тату, про дозвіл вступити ще в цьо-
му році до монастиря, хоч такого дозволу я щиро бажав би, 
може зволите вислати мене спершу до Риму на теологію, а 
якщо ні, прошу післати мене туди на пробу; а тоді я міг би 
ходити там на деякі курси, не бувши ще студентом Богосло-
вії. Прошу самому розглянутися в ситуації, а якщо бажаєте 
нових спроб і доказів, прошу далі досліджувати мене.

Перед роком я обіцяв Вам, що не буду більш сповідати-
ся в о. Яцковського і я додержав цю обітницю. За сповідника 
я вибрав за порадою дядька Генриха Скшинського – єпископа 
Янішевського, що о. Скшинський погодив з Вашою волею. Я 
обіцюю і далі, що буду слухняний.

Прошу тільки не залишати мене далі в такій непевності, 
зате прошу пообіцяти мені, що якщо переконаєтеся в правди-
вості мого покликання, зволите дати мені свій дозвіл за рік, чи 
за два. Тоді я буду вичікувати цього дня наче спасення і не буду 
мати перед собою жахливого марева – даремного життя.

Тату! Змилосердіться надо мною, розважте цю справу у 
щирій молитві і дайте мені свою відповідь.

Я буду нетерпляче чекати на Ваше рішення-присуд, та я 
прийму його в покорі. Все, що дістану від Вас, вважатиму за 
дар від Бога.
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Заявляю ще, що хочу мати Вашу доброзичливу згоду, та 
маю надію, що дістану її. Бідний, коханий Батьку! Вір мені, 
що я завжди буду старатися, щоб Тобі віддячитись. Ти не 
втратиш сина, Дорогий Батьку; я завжди був такий холод-
ний, але і в мене є серце; я Тебе, Батьку, розумію у Твоїх тер-
піннях і плачу над Тобою і над собою самим.

Бідний мій, коханий Батьку! Ніхто Тебе не покидає; в си-
нові монахові знайдеш може кращу дитину, як у мені; я ж бо 
такий невдячний, я ж бо такий зимний, але не думай, Батьку, 
що я жадаю від Тебе такої посвяти. Батьку! Я Тобі присягаю 
на всі святощі, що ніщо не видре мені моєї любови до Тебе.

Я залишуся Твоїм сином назавжди, накажи мені відрек-
тися від усього, чого бажаю, а я буду все таки завжди Тебе 
любити й ніколи не забуду, чим Ти є для мене. Дорогий Батьку, 
не посуджуй мене про недостачу любови, бо це ранить мою 
душу, вір мені, бо таке довір'я принесе й Тобі полекшу. Хоч я 
буваю іноді зимний і твердий, та де ж я мав би розум і серце, 
щоб у його глибині не відчувати Твого болю?

Бог вимагає від Вас, Тату, великої жертви, але невже ж 
вона буде втрачена? І для Вас, для родини і для краю?... Чи Ви, 
Тату, не будете колись горді на таку пожертву?..

Я хотів би присягати Вам, Тату, що тільки від мене само-
го походить моя постанова, що не було тут ніякого сторон-
нього вплину, що я ніколи не розмовляв у цій справі з ніяким 
Ісусівцем перед моїм рішенням; коли ж моя думка дозріла, я 
розказав про неї свому сповідникові, але не почув від нього ні 
одного слова заохоти, а тільки приказ випробовувати себе.

Про руську справу я з ніким ніколи не говорив, лише з Вами 
(про банальні сальонові розмови не згадую тут) і тільки Ви, 
Тату, впливали на мене своїми оповіданнями про діла наших 
попередників.

Та чи Ви, Тату, повірите мені, чи може знеохочені не спа-
лите цього листа? Не знаю, а це одне лише знаю, що хоч би 
Ви й усе відкинули, я не перестану вичікувати з Ваших уст 



35

прихильної відповіді і я такий впевнений у справдивості Божої 
волі, що хоч би мій ум бунтувався проти Вашої постанови, моє 
серце переможе і я залишуся слухняним сином.

Перепрошую Тебе, Найдорожчий Батьку, що я так дов-
го мучив Тебе, і вибач мені, що перериваю мовчанку, яка мене 
самого пригноблювала та що я сказав щиро все, що відчував і 
думав. Якщо я спричинюю Тобі лише біль, то ненароком і якщо 
не приношу Тобі ніякої радости, то тільки тому, що й сам не 
знаходжу її для себе у свому серці. Один Бог є моєю силою. Я 
Йому те саме кажу, що я Вам, Тату, сказав і Він потішає мене 
та каже мені сподіватися від Вас хвилин щастя і віри, а може 
й користи та недаремної праці.

Цілую руки Дорогому Татові – залишаючися назавжди від-
даним сином.

Роман.
Р.S. Я довго вагався, чи цього листа вислати поштою, чи 

ні; я боявся зажурити Тата і щоб наші відносини ще більше 
не погіршилися. Але в добрій вірі, що правда ще нікому не по-
шкодила, посилаю свій лист у Боже Ім'я. Благаю Вас, Тату, 
уважайте мене за сина, а не за чужого Вам, який провадить 
змову з Ісусівцями та перетніть цей вузол, який нам обом так 
дошкулює".

Який інтелект, які глибокі думки, яке прагнення бути ко-
рисним у юнака, що писав це! І разом з тим, яке шанобливе 
ставлення до батька, яке розуміння синівського послуху в до-
рослого й надзвичайно розумного молодого чоловіка! Велич-
ний зразок!

Зрештою покликання, як і любов родинна, перемогли. 
Батько переконався, повірив, що іншого шляху для Романа не 
дано, що це покликання – від Бога. Поблагословив і всеціло 
надалі підтримував свого сина.
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Родина Шептицьких (зліва направо): Лев, мати Софія, Станіслав, 
Роман, батько Іван, Казимир, Олександр. 1887 р.

Повіривши, нарешті, у покликання свого сина, граф Іван 
Шептицький почав всіляко сприяти розвиткові його знань, роз-
ширенню його знайомств. З цією метою посилав його до Росії 
та двічі до Риму. Також Роман побував у Києві, Вільні й Вар-
шаві. Багато знайомств і бесід з видатними умами того часу…

У Римі Роман мав корисні зустрічі із різними кардиналами 
та приватну аудієнцію у Папи Лева ХІІІ, на якій був з матір'ю 
та братом Левом. Від Папи Роман отримав особливе благосло-
вення своєму покликанню.

19 травня 1888 року Роман Шептицький отримав титул 
доктора права Ягелонського університету в Кракові. І відразу 
28 травня батьки – граф і графиня Шептицькі – відвезли свого 
сина Романа до василіянського монастиря в Добромилі, де був 
новіціят Чину Святого Василія Великого. Було Романові тоді 
23 роки. І став він ченцем Андреєм.
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Кирило Королевський у своїй книзі пише, що відпровадив-
ши сина в монастир і попрощавшись з ним, граф Іван Шеп-
тицький, молячись, плакав і говорив до дружини: "Ні, це не 
сльози жалю, це радше сльози щастя від того, що Бог дав нам 
Романа таким, яким він є, і що таким, як він є, взяв його собі 
для служіння. Ми не заслужили б такого щастя, якби ти, мамо, 
не вимолила його своїми молитвами". 

Отож, перемогла взаємна любов і повага, які були так ви-
значальні в цій родині!

Бог благословив собі вірного слугу, а Україна отримала 
надзвичайно самовідданого, мудрого й турботливого провід-
ника Української Церкви і всього Українського Народу. 

Дякуймо Господу Богові за ті ласки й дари, якими Він наді-
лив нашого дорогого Митрополита Андрея Шептицького!
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ПОДАЙ, БАТЬКУ, ТВОЮ БЛАГОСЛОВЕННУ 
РУКУ, ВЕДИ НАС СТЕЖКОЮ МУДРОСТІ

Роман Шептицький явив 
нам незрівнянний зразок добро-
го й люблячого, шанобливого 
й слухняного сина, а Андрей 
Шептицький став незрівнянним 
зразком доброго й люблячого, 
турботливого й мудрого батька 
для всіх українців. 

Про це не раз говориться…
Я ж, надто рано втративши 

своїх дорогих, рідних батьків, 
особливо трепетно шукаю для 
себе батьків духовних, до кого 
можу подумки звертатися і в 
чиїх словах, міркуваннях, запо-

вітах відчуваю мовби відповідь, мовби звертання до себе… 
Дякувати Богові, немало таких благодатних постатей сві-

тить мені із сонму славних і видатних українців, і посеред них 
– чи не найбільше батьківського тепла відчуваю саме від Ан-
дрея Шептицького.

Можливо, тому, що він сам виявляв бажання бути бать-
ком… Зворушення викликають його слова, звернені до укра-
їнського люду, вже в першому Пастирському посланні з 1899 
року.

2 серпня 1899 року в Станиславові було дане Пастирське 
послання Станиславівського єпископа Андрея Шептицького 
до вірних "Християнська Робота". У ньому Кир Андрей Шеп-
тицький пише:

"Днесь перший раз відзиваючися до вас тим моїм пастир-
ським листом, хотів би я, дорогі браття, не лише переслати вам 
слово найщирійшого привіту, але заразом і відкрити перед вами 
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ціле моє серце і всю вітців-
ську любов, котру Христос 
вложив в мою душу".

"Я би хотів обтерти всі 
слези з очей тих, що плачуть; 
потішити кождого, що сумує; 
скріпити кождого, що сла-
бий; уздоровити кождого, що 
темний; я би хотів стати всім 
для всіх, щоби всіх спасти".

Владика (якому тоді було 
тридцять чотири роки) під-
креслює, що Ісус, доручаючи 
вести людей дорогою спасін-
ня, дав йому людське серце 
та любов до людей. І з гли-
бини людського люблячого 
серця запевняє:

"Всю мою і вашу увагу бажаю звернути на ті невідрадні 
обставини в вашім теперішнім житю, котрі загрожують дочас-
ному вашому щастю, вашому здоровлю, добробитови, просві-
ті, і нашим спільним, народним інтересам".

Який добрий батько не дбає про це для своїх дітей? 
І для Андрея Шептицького це було найважливішим. Він 

прагнув, щоб люди сприймали його не як високого ієрарха, а 
саме як батька. Тому в своєму звірянні додав: 

"Такої бесіди ви не сподівалися від мене. Чи я лікар, чи хлі-
бороб, чи я політик, щоби питати про здоровлє, про добрий бит 
та просвіту. Ні! я не лікар, не хлібороб, ані політик, я отець! А 
вітцеви нічо не є чуже, що синів, дітей єго обходить."

"Мене мусить обходити тілесне, фізичне здоровлє твоє, мій 
народе рідний, бо знаю, що лишень раси здорові і фізично силь-
ні можуть бути щасливі; знаю також, що здоровлє і моральність 
так з собою суть звязані, що одно від другого залежить".



40

Це говорив не лише єпископ, основним завданням якого, 
фактично, є турбота про людські душі, про їхнє наближення 
до Господа Бога, щоб після життя земного, життя згідного із 
Заповідями Божими, вони осягнули життя вічне в Царстві Не-
беснім; – це говорив Батько Українського Народу.

Сприймаючи Митрополита Андрея Шептицького як бать-
ка духовного, я з великим пієтетом звернулась до його праць, 
стараючись відчути його думи й настанови, зрозуміти їх, керу-
ватися ними. І вже перші мої кроки в цьому напрямі буквально 
потрясли мене!.. 

Чи доводилось Вам зазнавати раптової втіхи від якоїсь не-
сподіваної знахідки? Наприклад, знайшли на дорозі гроші? Чи 
несподівано щось значне виграли на всунений Вам лотерейний 
білет? Щось подібне відчула я, звернувшись до Пастирських 
листів Митрополита Андрея Шептицького.

Немало знаючи про нашого Митрополита, знаючи, яка це 
велика і видатна постать (чого, на жаль, багато сучасників ще 
не знають, оскільки попередня безбожна комуністична сис-
тема потужно докладала зусиль, щоб творити негативний об-
раз цього Велета Духа), перечитуючи його твори, я була бук-
вально вражена широтою його поглядів на життя, розумінням 
і роз'ясненням причиново-наслідкових зв’язків суспільних 
явищ та гарячим прагненням попровадити рідний, щиро лю-
блений народ праведною дорогою. 

Знаменно, що Андрей Шептицький звертався з відозвами 
й поученнями як до всіх вірних разом, так і окремо до різних 
категорій людей (до інтелігенції, до молоді, до гуцулів, до не-
дужих, до монаших чинів і згромаджень тощо). При цьому ви-
являв глибоке знання проблем і потреб тих категорій людей, 
давав їм конкретні поради й поучення, акцентуючи і на їхніх 
обов'язках. Звертаючись до гуцулів, ще й користувався гуцуль-
ською говіркою та виявив глибоке знання побуту гуцулів, їхніх 
проблем і численних традиційних забобонів, яких радив по-
збуватися. 
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Мене так захопили думки Митрополита та потужна проро-
ча сила його слів, так вразила і теперішня актуальність їх, що 
своїми враженнями й міркуваннями я стала ділитися з сучас-
никами у численних газетних публікаціях, далі – у радіопере-
дачах і накінець – помістивши два нариси про Митрополита і 
його працю "Як будувати Рідну Хату" у своїй книзі "Дорогов-
кази для українців", яка вийшла у світ 2013 року у видавництві 
"Місіонер".

Ці нариси – у наступних розділах, а тут хочу навести дея-
кі висловлювання Митрополита Андрея Шептицького, які, на 
мою думку, дуже корисні й актуальні. При цьому користую-
ся виданням "Митрополит Андрей Шептицький: Життя і Ді-
яльність. Документи і Матеріали 1899-1944. Том ІІ, книга 1" 
(Львів, "Місіонер", 1998). 

Мені приємно, що тут збережено мову і правопис Митро-
полита. Для мене це зворушливо, бо пригадує мову моїх Ді-
дуся й Бабці, котрих добре пам'ятаю і котрі були сучасниками 
Митрополита. А назагал для зручності сучасників уже є тво-
ри Андрея Шептицького, адаптовані до сучасної літературної 
мови і сучасного правопису.

***
"Великим ділом Божої Премудрости, що його Ісус Христос 

мав доконати на цьому світі, – було: відновити Божественною 
своєю силою цілий зіпсований і зі старости підупалий світ".

"Христова наука не займається лише душею кожної люди-
ни зокрема, але й упорядкуванням, – організацією цілого люд-
ства. Вона не тільки, що впроваджує лад і порядок у сумління 
одиниці, але є вона й наукою загального суспільного ладу, на 
основі якого можуть і повинні розвивати всі народи, ціле люд-
ство, всі свої природні сили, що їх в дарі одержали від Бога".

"Божественний закон є законом, а тому він є виявом Божої 
справедливости. Божественний закон пов'язаний із турботою 
про людство, а тому є виявом милосердя. Божественний закон 
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вчить про необхідність відносин любові в сім'ї, в громаді, на-
ції, людстві, церкві, — а тому є виявом любови. Також і хрис-
тияни божественним законом зобов'язуються бути справедли-
вими, милосердними й люблячими".

"Для всіх справ, що їх люди уважають корисними, прибу-
ває з Христової науки нова сила".

"Нам треба триматися науки Христової, а не якої іншої, 
коли хочемо бути богатими".

"Ціла мудрість життя полягає в цьому одному, щоб люби-
ти те, що направду є добром. І хто зумів би так любити лише 
справжнє добро, – той був би наймудрішим і святим чолові-
ком. А тим справжнім добром, – є те все, що веде до Бога! А 
найбільшим, найсовершеннішим і безоглядним добром – є сам 
Господь Бог. І така людина, що шукала б тільки справжнього 
добра, любила б Бога наді все. – Бо Бог є добром понад усе".

"Ціла наука Христа звернена в тому одному напрямі, щоб 
у людстві поконати безправство самолюбства, а зате довести 
людство до любови, – і в ній його закріпити".

"Чим більше люди відвертаються від вищих, загальніших 
моральних дібр, – а звертаються до дібр матеріяльних, – тим 
більше розходяться; – тим менше поміж ними любови".

"Замість стреміти до чимраз більшого з'єдинення людство 
поспішно чимраз більше котиться по похилій площі до чимраз 
більшого упадку й розкладу. Розбивається на самолюбні атоми 
і чимраз більше затрачує свідомість єдности й любови".

"Тепер настали, Мої Милі Браття, такі часи, що ми, хрис-
тияни, мусимо голосно і отверто признаватися до науки Ісуса 
Христа! Бо чимраз більше таких людей, що Христа відріка-
ються".

"Признаватися до науки Ісуса Христа є обов'язком кожного 
християнина, – не лише як одиниці, – але як члена родини і 
народу!"
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"Нема ліпшого, нема вищого, просто нема іншого достой-
ного благодарення Господеві, як принимати Пресвяту Чашу 
Його Крови. Тим то Найсвятіша Тайна Тіла і Крови Христа 
Спасителя називається грецьким словом Евхаристія, що озна-
чає "благодарення".

"Нехай наші молитви і пісні благодарення, чисті і святі, 
взносяться перед Престол Всевишнього та нехай віддадуть і 
стало віддають Євхаристію за Євхаристію".

"Релігія не є лише приватним обов'язком кожної одиниці, 
але і суспільним обов'язком кожної частини суспільного орга-
нізму".

"Усунути мораль із того, від чого залежить майбутнє наро-
ду, – то очевидне спровадження народу на бездоріжжя та під-
копування етики його. А від етики народу залежна й сила та 
щастя його!

"Зрозумійте, що народові треба до спасіння ревних і свя-
тих священиків".

"На особливіше почитання заслуговують наші Святі, себ-
то ті, що є славою і прикрасою нашої Церкви й українського 
народу. Може і припадково майже всі вони зібралися в міся-
ці липні, так, що той місяць можна б назвати місяцем україн-
ських Святих. Культ наших святих є для українського народу 
тим важливий, що підтримує і освячує християнську любов 
Батьківщини".

"Кожна людина має право до любови, має право від усіх 
людей дізнати її. І кривда діється людині, коли замало дізнає 
її. Людина має теж обов'язок і других любити! І кривду їм діє, 
якщо тієї любови не дає їм".

"Хто ближнього не любить, той, хоч би був охрещений, не 
є справжнім християнином".

"Нераз те, що є добрим для душі, – є прикрим для тіла, а 
знову те, що догоджує тілу, – те шкодить душі".
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"Бог нераз допускає терпіння. Бо і терпіння можуть чолові-
кові вийти на добро! Нераз терпіння остереже від гріха, нераз 
приведе до опам'ятання, – нераз станеться навіть нагодою до 
великої заслуги!.."

"Майбутність належить до тих народів, у яких подружжя є 
річчю святою, – у яких родинне життя є чисте й святе!"

"Там, де є справжня любов у родині, – там і діти будуть до-
бре виховані та виростуть на хвалу Божу й добро народу. А вже 
це одно є великою силою для народу!"

"Від сорок літ при кожній нагоді повторюю, що родина як 
суспільна одиниця, яка не віддає спільно честі Всевишньому, 
не може називатися християнською родиною, бо не виконує 
найпершого й найвищого обов'язку кожної християнської сус-
пільної одиниці. Така родина не може мати Божого благосло-
вення, яке Бог дає тільки тим, що виконують свої християнські 
обов'язки". 

"Ваша хата є першою і найважнішою школою, в якій діти 
Ваші мають навчитися любити Бога й людей".

"Нехай ціла родина: батько, мати, діти і ціла челядь спіль-
но щодня відмовляють молитви".

"Нема ліпшого способу визнати свою відданість Христові, 
як тільки так, що ціла родина спільно молитиметься до Нього".

"Спільна молитва, Мої Милі Браття, має більшу силу, ніж 
молитва кожного зокрема. Не лише тому, що тут один за друго-
го молиться, – один другому випрошує ласки з неба, – але ще 
й тому, що Ісус Христос обіцяв особливішим способом бути з 
тими, що лучаться в Його імені". 

"Бо і звідки ж черпає силу ввесь народ, як не з патріотиз-
му? – А патріотизм є якраз тим вищим і благороднішим, – чим 
більше опирається на Божому Законі.

Бо і що ж в'яже всіх громадян в одно, як не любов Бать-
ківщини? І що рішає про більшу силу суспільства, як не саме 
згода та єдність його членів? А де ліпшу цю згоду та єдність 
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найдете, як не у християнській любові?!"
"Нарід неморальний веде сам себе на певну загладу; нечи-

стота і піяньство є страшним фізичним самоубійством"
"Соромно є бути пияком і не хотіти поправитися! А бути 

колись пияком, а пізніше поправитися – то велика слава".
"Маєток не треба висше ставити від Бога".
"Не треба Україні інших ворогів, коли самі українці укра-

їнцям ворогами, що себе взаємно ненавидять і навіть не стида-
ються вже тої ненависти!"

"Дивним способом обманюють себе і людей ті, що полі-
тичне вбивство не уважають гріхом, наче би політика звіль-
няла чоловіка від обов'язку Божого закону та оправдувала 
злочин, противний людській природі. Так не є. Християнин є 
зобов'язаний заховувати Божий закон не тільки в приватному 
житті, але й в політичному та суспільному житті". 

"Найкраща ціль не освячує лихих засобів".
"Любов Батьківщини і жертва для Батьківщини знає такі 

тонкі, такі скриті небезпеки, що про них часом трудно й го-
ворити. Нпр. буває, що молодий чоловік, який за національ-
ну справу приніс свою жертву і терпів за Батьківщину, – після 
цього терпіння думає, що вільно йому спочити на лаврах. Не-
хай же його Батьківщина тепер славить, нехай його удержує, 
йому непотрібно працювати!"

"Служба любови, мої Дорогі, не знає лаврів, як довго жерт-
ва ще не повна, а жертва одної хвилини не заступить довголіт-
ньої муравлиної праці".

"Не зривами одної хвилини, лише безупинним напружен-
ням і безупинними жертвами аж до крови і смерти многих по-
колінь двигається народ. І легше часами кров пролляти в од-
ній хвилині ентузіязму, чим 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 своє 
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завдання, не чекаючи лаврів перед побідою, ані винагороди пе-
ред заслугою!"

"Не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою невтом-
ною працею любіть Україну".

"Всі разом просім Ісуса Христа, щоби з невичерпної скарб-
ниці своєї любови наділив наш нарід всіми ласками, всіми чес-
нотами і всіми прикметами, котрі дають як найпевнійшу запо-
руку вічного спасення для всіх і тим, котрі становлять дочасне 
щастє і силу народа".

"Як довго не буде між нами християнської єдности, так 
довго й наслабший противник буде від нас сильніший! Як дов-
го у національних справах більше пам'ятати будуть українці на 
власне індивідуальне добро, так довго загальна справа не буде 
могти успішно розвиватися. Бо тої загальної справи просто не 
буде, бо не буде її в свідомості і в совісті людей!"

"Молимося про загальний мир для людства, бо те жахли-
ве нещастя, яким для людства є теперішня війна, показує нам 
кожної днини, якою потребою для людей є мир. А коли моли-
мося про мир для людства, то оскільки більше треба нам мо-
литися про мир серед нашого народу, про мир внутрішній, про 
заперестання ненависти, роздорів, ворожнечі і, зі сльозами це 
говорю, кровопролиття".

"Світ гине з браку любови, гине з людської ненависти! Не 
переставаймо ж благати Всевишнього про обильні, теплі дощі 
Його святої благодаті з неба".

"Воєнні часи приносять нам не одно терпіння і не одну 
спокусу. Йде лиш про це, щоб з Божою благодаттю тривати при 
Божому законі і сильно надіятися на Всевишнього, що Його 
пресвята ласка оберне на наше добро всі терпіння, які нам зі-
слав. Досвіди принимаємо з Божих рук; нічого не діється без 
волі Небесного Отця. Бог, добрий Батько, змилосердиться над 
нами, простить наші гріхи і дасть діждатися благословенного 
часу миру".
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***
Це лише крупинки із сентенцій, повчань Великого Митро-

полита, але й вони вже можуть свідчити, з якою любов'ю він 
прагнув щастя й досконалості для рідного, українського, на-
роду. Свою любов до Бога і до людей доводив до абсолюту і 
намагався посіяти таку ж любов у людських серцях!

Отож щиро раджу сучасникам звернутися до творів цієї 
небуденної Людини. Можливо, саме там знайдемо бажаний 
дороговказ, як прийти до щасливого життя, про яке всі мріємо 
і за яким так гостро тужимо у сьогоднішній скрутний час. При-
наймні, мене не покидає тверде переконання, що Андрій Шеп-
тицький був не лише видатною людиною, не лише достойним 
митрополитом, а й післанцем долі чи, точніше, післанцем Все-
вишнього Творця до українського народу, щоб дати йому руку 
помочі в час, коли переповнилась чаша його недолі.

А недоля знову зазіхає на нас, грішних, і дуже нам треба 
такого захисника, такого вчителя, такого батька, яким був на 
землі Андрей Шептицький.

Я твердо вірю, що і на Небесах Слуга Божий Андрей Шеп-
тицький може допомагати нам, треба лише з чистим серцем, 
без усякого упередження звертатися до нього.

Простягни, Батьку, Твою благословенну руку, осіни своєю 
наукою і нас сучасних!…
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МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ
 ПОСЛАНИЙ НАМ БОГОМ

А Бог неспинний є у ласці своїй
І в доброті до племені людського –
Своїх посланників нам посилає знову, 
Та не завжди свідомі ми є того...

/ Зиновій-Тарас Масний / 

Кожному народові, кожній нації Господь посилає видат-
них земних пророків, які стають символами своєї нації, її обе-
регами, орієнтирами її розвитку на довгі віки. 

Вже всіма визнано таким пророком українського народу 
Тараса Шевченка, який став батьком сучасної української мови 
та еталоном синівської любові до України. Та не всі ще усві-
домили, що в особі іншої видатної історичної постаті – Ми-
трополита Андрея Шептицького – маємо Богом даного Духо-
вного Провідника українського народу, який, отримавши від 
Господа непересічний розум і надзвичайно любляче серце, все 
своє життя поклав на вівтар любові до України та служінню 
українському народові. 

Хоч безбожна й антиукраїнська совєтська влада багато зу-
силь доклала, щоб створити негативний образ цього Велета 
Духу, тепер більшість неупереджених громадян розуміють, яка 
це велика й видатна постать. 

Проте далеко не всі знають його твори, його заклики й 
стремління, його батьківські повчання, які вельми актуальні і 
в наш час. Так само не всі розуміють, що Андрей Шептицький 
був не лише видатною людиною, не лише достойним митро-
политом, а й посланцем долі чи, точніше, посланцем Всевиш-
нього Творця до українського народу, щоб подати йому руку 
помочі в час, коли переповнилась чаша народної недолі.

Щоб усвідомити небуденність цієї Людини, щоб змогти 
повірити, що це Богом даний українському народові пророк, 
звернімо пильнішу увагу на його біографію.
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Народився він 29 липня 1865 року 
у с. Прилбичі Яворівського повіту. Був 
сином графа Івана Шептицького із 
давнього боярського роду, який отри-
мав грамоту на земельні володіння від 
князя Льва ще в 1284 р. У XVIII i XIX 
століттях окремим представникам 
цього роду, в тому числі і предкам на-
шого Митрополита, було надано граф-
ський титул.

Мати майбутнього Митрополита – Софія – була донькою 
польського письменника Олександра Фредра і своїм родовим 
корінням була з'єднана з королівським родом Собєських.

Вже в силу свого походження йому було забезпечено до-
бробут, кар’єру, безтурботне, щасливе життя. Та він не пішов 
тим легким протореним шляхом. 

Задумаймось – чому? 
Добре вивчивши своє українське (руське, як тоді говори-

лось) коріння і гостро відчуваючи історичну несправедливість 
щодо українського народу, він добився дозволу Ватикану і 
змінив отриманий при хрещенні римо-католицький обряд на 
греко-католицький. І став найвеличнішою постаттю Україн-
ської Церкви і справжнім Пророком українського народу. 

Чому обрав такий непростий, нетрадиційний і дуже непре-
стижний (за тодішніми уявленнями) шлях? Юнацький макси-
малізм, романтизм чи перст Божий?

Роман Шептицький отримав найвищу можливу освіту: на-
вчався в гімназіях Львова і Кракова, студіював право у Кракові 
і Вроцлаві, у 1888 році отримав ступінь доктора права. Рік пе-
ред тим побував у Києві і Москві, де спілкувався з професором 
В. Антоновичем і філософом В. Соловйовим.

Звідки потяг до здобуття так різноманітних знань? При-
родна людська допитливість чи усвідомлення свого особливо-
го призначення?
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І ось цей високоосвічений заможний юнак, подолавши від-
мовляння рідних, у травні 1887 року вступає до монастиря От-
ців Василіян. Відбув новіціят у Добромилі. Прийняв чернече 
ім'я Андрей. 22 серпня 1892 року був висвячений на священ-
ника єпископом Юліяном Пелешем. Згодом здобув у Кракові 
докторські звання з богослов'я і філософії. Андрей Шептиць-
кий був ігуменом монастиря св. Онуфрія у Львові, професором 
теології в домі василіянських студій, єпископом Станиславів-
ським. 

Як розумів своє призначення, Андрей Шептицький висло-
вив вже у "Першому слові Пастиря", зверненому в 1899 році до 
українського народу. 

"Вже тільки для Вас маю жити, – для Вас усе посвятити, 
– ба навіть за Вас, як цього треба буде, і життя своє віддати..." 

Так писав 34-річний єпископ!  Так думав і так поступав, 
бо понад усе бажав, (як задушевно говорить у цьому ж пас-
тирському листі):  "І вже нині бажав би я собі (коби лиш воно 
було можливе на цьому світі!), щоб між Вами не було ніякого 
терпіння, ні біди. Щоб усі Ви, – всі до одного, – і старі і моло-
ді, – і вчені й неграмотні, – і вбогі й багаті, – щоб усі Ви були 
щасливі, – щасливі і в цьому житті, і в другому, – на віки". 

Далі Андрей Шептицький так визначає своє завдання: 
"шукати Ваших душ і бажати їм вічного щастя. – Бо і Христос 
прийшов на цей світ, щоб спасти людей... Всю свою увагу хочу 
сьогодні звернути на ті невідрадні відносини у Вашому дочас-
ному житті. Отже на Ваше здоров’я, добробут, просвіту – і всі 
наші спільні, народні інтереси".

Тепер багато т.зв. "народних обранців" та державних діячів 
говорять подібне... Але Андрей Шептицький ціле своє життя 
так і поступав!  І це добре видно кожному, хто неупереджено 
аналізує його діяння.

У січні 1901 року Андрей Шептицький ступив на Митро-
поличий престіл.

За час свого владичого правління Митрополит Андрей на-



51

писав до вірних понад сто Пастирських листів і понад десять 
популярних релігійних книжечок. Це попри томи теоретичних 
і наукових праць! Не було в житті галичан (та й всієї України) ні 
однієї важливої події, на яку б Митрополит Андрей не відгук-
нувся з батьківським повчанням, нагадуванням чи осторогою. 

У своїх Посланнях він говорив не тільки про релігійно-
моральні обов’язки вірних, але теж про їхні національні та 
громадянські обов’язки. Всі послання Митрополита натхненні 
глибокою вірою в Бога і батьківською любов’ю до свого стада, 
яке прагне слів розради у своїх гірких переживаннях.

В одному з листів до матері Митрополит Андрей пише: 
"Для мене, місіонера, нема і не може бути ні однієї чужої ді-
лянки з життя дорученого мені Богом народу, незалежно, чи 
це буде промислом чи шкільництвом, мистецтвом чи гігієною, 
купецтвом чи філософією, наукою чи спортом". 

Саме життя Митрополита є будуючим прикладом гідно-
го життя християнина і патріота. Будучи графом, став мона-
хом, ставши митрополитом, вів надзвичайно аскетичне життя, 
успадкувавши великі родинні статки, витрачав їх на потреби 
Церкви й народу, а сам носив скромну, іноді навіть залатану 
рясу.

Але впливати приклад Митрополита може лише на тих, хто 
знає його, хто прагне до досконалості, хто справді здатний ду-
мати про загальне добро, а не про свої егоїстичні матеріально-
амбіційні інтереси. Тому вважаю надзвичайно важливим (осо-
бливо для талановитих, активних особистостей, які прагнуть 
бути лідерами та внести достойний вклад у поступ суспіль-
ства) вивчати життя та праці цього Богом даного нам Пророка 
– захисника українського народу.

Подиву гідні непорушний авторитет Митрополита се-
ред його сучасників, його вплив на духовний, суспільно-
політичний, культурний розвиток українського народу.

Андрей Шептицький був членом Галицького Сейму і Па-
лати Панів у Відні, у 1906 році очолював делегацію до цісаря з 



52

вимогами рівних прав для українців Австро-Угорської монар-
хії. Завжди і всюди він мужньо обстоював інтереси української 
нації. Під час Першої Світової війни митрополит Андрей був 
заарештований російською царською поліцією і вивезений 
спочатку до Києва, а потім до Новгорода, Курська, Суздаля. 
Звільнений після Лютневої революції 1917 року, він відбув Си-
нод Російської Католицької Церкви в Петрограді, зустрічався в 
Києві з членами Центральної Ради і у вересні 1917 року повер-
нувся до Львова. Як член Української Національної ради схва-
лив проголошення Західно-Української Народної Республіки 
(ЗУНР), за що був інтернований поляками від 19 листопада 
1918 р. до грудня 1919 року. 

У 1923 році знову був арештований поляками за виступи 
в обороні самостійності України під час його поїздок до Риму 
і по Америці. Звільнено його було лише після втручання папи 
Пія ХІ.

Свій геніальний розум і титанічну працю Митрополит 
Андрей Шептицький присвятив справі розбудови Української 
Церкви та підняття всієї Української нації на вищий щабель 
духовності, свідомості та добробуту.

Як деякі приклади, можна назвати заснування у Львові 
1905 року церковного музею, перейменованого згодом у На-
ціональний музей, придбання приміщення для художників, за-
снування Народної Лічниці і Порадні (тобто консультації) для 
матерів, садівничої школи тощо.

Митрополит став співзасновником Земельного Банку у 
Львові, підтримував "Просвіту", "Рідну школу", бурси для гім-
назійної та ремісничої молоді, "Пласт", якому віддав власну 
земельну ділянку в Підлютому. У 1930 році він заснував Укра-
їнський Католицький Союз, який видавав тижневик "Мета" і 
журнал "Дзвони", заклав друкарню "Бібльос", де виходив дво-
тижневик "Христос – наша сила" і "Лицарство Пресвятої Бого-
родиці".

Будучи монахом-василіянином, Митрополит Андрей був 
засновником і нових чернечих чинів та згромаджень, які нема-
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ло причинилися для піднесення духовності українського наро-
ду. Самопосвятно дбаючи про український народ, Митрополит 
являв людям і зразок любові й поваги до інших народів, зразок 
надзвичайно вартий до наслідування. І у всій своїй діяльності 
він ніколи не дбав про своє збагачення, а навпаки, свої особис-
ті великі родові маєтки витрачав на потреби як Церкви, так і 
потребуючих людей, особливо вдів і сиріт.

Який контраст із сучасними високими посадовцями та ді-
ячами! 

Сміливо підносив Андрей Шептицький свій голос проти 
різномастих окупантів та поневолювачів українського наро-
ду (наприклад, проти польської пацифікації, проти творення 
штучного голоду на Україні, проти нищення православних 
церков на Холмщині, Підляшші, Поліссі і Волині, проти на-
сильств німецьких окупантів і т.п.). І з його голосом таки му-
сили рахуватись. Показово, що і свій жахливий злочин – лікві-
дацію УГКЦ – большевицько-кагебістські органи почали лише 
після смерті Митрополита, хоча документи свідчать, що запла-
новано це було у Москві ще в 1943 році. 

Великим є і науковий доробок Митрополита – праці 
філософсько-богословські, праці з історії Церкви та інші. Ан-
дрей Шептицький був дійсним і почесним членом НТШ, "Про-
світи" та інших наукових товариств.

Велична постать нашого Митрополита є гордістю всього 
українського народу. Але вона повинна бути і дороговказом на-
шого поступу. А для цього мусимо знати його діяння, викону-
вати його заповіти!

Пастирські листи Митрополита Андрея Шептицького вра-
жають широтою його поглядів на життя, розумінням причинно-
наслідкових зв’язків суспільних явищ та гарячим прагненням 
попровадити рідний, щиро люблений народ праведною доро-
гою. Тож звертаймося до цих листів!

Читаючи Пастирські листи Андрея Шептицького, знаходи-
мо конкретні поради-повчання щодо всіх основних проблем у 
суспільстві: про здоров’я тіла, про сумісність старань про ма-
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теріальні добра та Христової науки, про працю та ощадність, 
про значення громадських організацій… 

"Лучіться разом в організації. Заводіть по своїх селах хрис-
тиянські крамниці, громадські шпихлірі та всякі інші пожиточ-
ні установи! У нас, священиків, найдете завжди не тільки по-
раду, але теж (оскільки це буде лише в наших силах) і чинну 
поміч", – радив Митрополит. Особливу увагу приділяв Митро-
полит пропагуванню принципів тверезого способу життя. 

Повчальними та актуальними є соціальні концепції Андрея 
Шептицького, котрий переконував, що сили народу можна до-
сягти лише через Христа. Він, зокрема, писав: "Тільки такий 
народ є багатий і сильний, у якому всі, або майже всі (відповід-
но до свого становища) є заможні. Не багато користі із багатств 
суспільства, коли не розложені вони на всі його верстви, – а по 
можливості, й на всі одиниці його рівномірно. А таке рівно-
мірне розложення їх неможливе знову без морального закону, 
який усіх нарівні обов’язує". 

Митрополит наполегливо звертається до тих, хто шукає 
"економічної сили без моралі, без Божого Закону": 

"Неможливий економічний добробут без моралі, – бо не-
можливий він без суспільного ладу. А суспільного ладу нема, 
– де нема рівноваги прав і обов’язків. А такої рівноваги нема, 
де нема етики".

"Мораль, потрібна до економічного добробуту, мусить 
бути незалежною від людей та їхньої самоволі. Мусить одна-
ково обов’язувати!  Мусить мати санкцію, вищу, ніж санкції 
трибуналів світу, – так, що нарушення її каране було б конечно 
якоюсь безоглядною справедливістю, якої на цьому світі нема. 

Словом: Мораль, потрібна до заховання суспільного ладу, 
– отже й до економічного добробуту, мусить бути Божим За-
коном.

Тому нема, і ніколи під сонцем не буде, – другої науки, яка 
була б відповіднішою дорогою до ладу та економічної сили, як 
Євангелія Ісуса Христа! Бо нема і не буде науки, що в рівній 
мірі, як Євангелія, заховувала б рівновагу прав і обов’язків лю-
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дей супроти себе, – яка визначувала б границю самолюбства 
та любови ближнього, яка так легко розв’язувала б труднощі 
суспільного життя". 

А скільки проникливих слів Митрополита було адресовано 
"до багатих", "до вбогих", "до науки й просвіти", "до вчителів", 
"до батьків", "до інтеліґенції", "до буковинських українців", 
"до всіх". 

У всіх творах Великого Митрополита проявляється бать-
ківська любов і вболівання за духовне добро повіреного йому 
стада. Митрополит піклувався про те, щоб усі вірні його Церк-
ви жили за правилами Христового Євангелія, щоб його духовні 
діти перебували в ласці Божій та мали щастя у земному житті 
й осягнули безсмертне Боже Царство.

І не вина його, що не завжди й не повністю дослухалися 
люди до слів свого Пророка. Не були готові осягнути істиннос-
ті його вчення. І не досягали життя, про яке мріяли. Та, може, 
прийде вже час, коли український народ спроможеться визна-
чити вірний шлях для свого воскресіння духовного і матері-
ального? 

Спробуймо зробити це через посередництво світлої пам’яті 
митрополита Андрея Шептицького. 150-літній ювілей цього 
Духовного Велета особливо закликав нас до того! Тепер так 
само маємо гідно вшановувати 155-ліття від народження на-
шого Духовного Провідника. І надалі крокуймо в майбуття під 
його цілющим знаменом!

Віщим своїм духом Митрополит передбачив, що день волі 
українського народу прийде. І керований мудрістю, даною Бо-
гом, опрацьовував чіткі, конкретні плани, як будувати власну 
державу.

Вражає, що на початку Другої Світової війни, коли ще не 
відомо було, чим вона закінчиться, Митрополит Андрей ство-
рює надзвичайно цінний богословсько-соціальний трактат "Як 
будувати Рідну Хату", в якому подає вказівки, як вийти із важ-
кого становища, як морально оздоровити жителів України, як 
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творити справедливу й праведну державу. Думки й поучення 
Митрополита Андрея, викладені в цій праці, мабуть, більш ак-
туальні сьогодні, аніж тоді, коли він їх писав. Україна, хоч віль-
на й незалежна, все-таки знаходиться у критичній ситуації під 
оглядом політичного, економічного, соціального й морального 
стану.

У праці "Як будувати Рідну Хату" можна знайти розв'язки 
й ліки на різні проблеми й труднощі, що їх на даний момент 
має Україна. Це конкретний дороговказ для українців! 
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"ЯК БУДУВАТИ РІДНУ ХАТУ?" – 
ДОРОГОВКАЗ ВІД МИТРОПОЛИТА 

АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО 

Будучи ревним слугою 
Божим, Митрополит неустан-
но підносив до Господа свої 
молитви. Разом з тим, прося-
чи ласк Божих, Андрей Шеп-
тицький неустанно закликав 
людей і самим трудитися 
задля гідного й щасливого 
свого життя. Роз'яснював, по-
учав, спонукав жити згідно з 
Заповідями Божими… 

Присвячував цьому свої численні пастирські листи та по-
слання до духовенства.

Навіть у найнесприятливіші для народу часи (а точніше, 
саме в такі часи) Митрополит спрямовував свою діяльність на 
консолідацію і розвій українського народу та ставив відповідні 
завдання перед усім духовенством. 

Яскравим прикладом цього є послання до духовенства під 
гарним заголовком – "Як будувати Рідну Хату?"

У часі Другої Світової війни Митрополит Андрей, разом із 
своїми єпископами й священниками, кожного року відбували 
серію Архиєпархіяльних Соборів, роздумуючи над Господнім 
Декалогом і його застосуванням у житті українського народу. 
Про кожну Божу Заповідь Митрополит приготовив окремі де-
крети та конкретні правила, які для душпастирів були непо-
мильними дороговказами у справі освячення й спасіння народу.

Між декретами Собору 1941 року виділяється бого-
словсько-соціальний трактат "Як будувати Рідну Хату", в 
якому Митрополит повчає священників, як Церква повинна 
виховувати людей у християнських чеснотах, щоб були вони 
відповідальними й творчими громадянами. 
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У час війни, коли зникли всі ілюзії, що німці дозволять 
Україні бути самостійною, як перед тим зникли надії на свобо-
ду України після возз'єднання західних і східних земель під со-
вєтською владою, – у цей непевний і трагічний період, у грудні 
1941 року, Митрополит Андрей Шептицький вірить у майбут-
ню українську державу. Чи це не ознака дару пророка?

Своє натхненне поучення "Як будувати Рідну Хату?" Ми-
трополит починає словами:

"Ідеалом нашого національного життя є наша рідна все-
національна Хата-Батьківщина. Тому й надзвичайно важливо, 
щоб усе духовенство єпархії якнайправильніше над тим пра-
цювало, щоб по нашим силам спричинитися до здійснення 
цього ідеалу. 

Передовсім треба здати собі справу з незвичайних труд-
нощів, зовнішніх і внутрішніх, які стоять народу на перешкоді 
до того, та намітити дорогу, яка нас до того веде. Про зовнішні 
перешкоди не будемо говорити: не в нашій змозі усунути їх. 
Можемо тільки упросити ласку у Всевишнього Бога, в якого 
руках доля народів, щоб справи повів так, як бажаємо. Навіть 
тоді, коли той дар із Неба молитвами отримаємо і на нього за-
служимо вірним і совісним зберіганням Божих Заповідей, зна-
йдеться пребагато великих внутрішніх труднощів, які треба 
буде вже нам самим побороти, очевидно, не без помочі Божої 
благодаті. 

Завдання українського народу буде в тому, щоб створити 
такі суспільно-християнські обставини, які запевнювали б гро-
мадянам правдиве і стале щастя та мали досить внутрішньої 
сили, щоб поборювати відцентрові тенденції внутрішнього 
розкладу і успішно захищати межі від зовнішніх ворогів. Та-
кою могутньою та такою, що забезпечує щастя всім громадя-
нам, 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, 
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свідомим своїх цілей, не тільки матеріальним, але й мораль-
ним тілом". 

Вдумаймося у ці воістину пророчі слова! 
Документ "Як будувати Рідну Хату" подає вказівки, як ви-

йти із важкого становища, як морально оздоровити жителів 
України. Це чудовий конкретний дороговказ до дії не лише 
душпастирям, яких закликав до державотворчої праці Митро-
полит, а й усім сучасникам, хто по-справжньому прагне добра 
своїй державі.

У першій, найвагомішій, частині свого трактату Андрей 
Шептицький акцентує на важливому завданні Церкви – при 
допомозі науки Євангелії, виховувати в душах людей відчуття 
справедливості, чесність, ощадність, моральність, працьови-
тість... 

При цьому Митрополит свідомий того, що ідеал Всенаціо-
нальної Хати може стати ідеалом лише частково, оскільки є не 
природним, створеним звища, організмом, а є витвором люд-
ських рук.

Найпершою клітиною, з якої постає суспільство, держава, 
є родина, утворена волею й розумом людини, наступною орга-
нізацією є громада, тобто злука людей, що живуть в одній міс-
цевості та зв'язані між собою сусідством і спільністю багатьох 
потреб і інтересів.

"Обидві ці організації будуть тим сильнішими та тривалі-
шими, чим більше будуть зважати на природу та її закони", – 
стверджує Митрополит. 

Такі ж вимоги стоять і перед усіма спільнотами, товари-
ствами, об'єднаннями, що утворені волею людей для оборони 
або розвитку якихось спільних гараздів чи потреб. Зрештою, 
така вимога стоїть і перед державами.

Поучаючи, як приступити до творення власної держави, 
Митрополит пише: 

"Маючи приступити, як Бог дасть, до будови нашого на-
ціонального моноліту, треба нам приступати до такої важливої 
справи озброєними достатніми знаннями і всіма потрібними 
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прикметами. Треба нашому народові … передавати потрібні 
знання і виховувати його в усіх тих громадянських чеснотах, 
від яких залежить вартість цілої громадянської праці людини". 

Саме такі завдання Митрополит ставить перед служителя-
ми Церкви.

Твердо вірячи, що Боже Провидіння дасть українському 
народові можливість виконати його природне право – вибра-
ти собі й установити форму управи своєї Рідної Хати, Андрей 
Шептицький наголошує на тому, щоб народ ужив те своє право 
мудро і по-християнськи.

І далі, як Богом посланий українцям провідник, Митропо-
лит з'ясовує всі християнські принципи, необхідні суверенно-
му народу. Всі вони є надзвичайно актуальні для нашого часу.

Підкреслюючи право народу самому вибирати собі форму 
провідної влади (монархічної, олігархічної чи демократичної), 
Митрополит застерігає, що якби народ пішов "за фальшивими 
гаслами революції чи соціалізму і, обманутий неправдивими 
надіями, домагався б пересадної свободи без поваги до тих 
основних законів, на які спирається кожен громадський по-
рядок, то безпосереднім наслідком так зрозумілої свободи чи 
демократії мусила б бути анархія, а вслід за нею неволя, нужда 
і руїна".

Чи не маємо ми тепер щось подібне?
У праці "Як будувати Рідну Хату" Митрополит Андрей 

аналізує різні державні устрої (причому від часів Аристотеля 
до соціалізму Сталіна) та стверджує, що за великим рахунком 
не так важливо, "чи формально держава є монархією чи рес-
публікою, але про те, чи в ній є збережена слушна міра поміж 
правами і свободою одиниць та правами і владою держави".

Митрополит визнає, що вимога, щоб усі "Власть імущі" ді-
яли лише за приписами чесноти, є найважчою до виконання. І 
тому особливо наголошує: "чим більше громадян має участь у 
владі і чим більша та участь, тим більше треба, щоб ті грома-
дяни були праведними, себто мали моральне виховання, пере-
повнене євангельськими принципами". 
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"Коли праведність і справедливість у свобідного народу не 
є в пошані, коли не пригадується народові і часто, і дбайливо 
зберігання приписів Євангелія, сама свобода може бути вели-
кою небезпекою", – застерігає Андрей Шептицький та ставить 
вимогу перед священством виразно говорити про обов'язки 
громадян, щоб переконати всі уми, що "лояльність, незацікав-
леність і чесність є конче потрібні в усіх функціях громадсько-
го життя".

Цікавим є і зауваження Митрополита, "що коли олігархія 
спирається на одну партію або на один народ, спокуса надужи-
вання владою для гноблення інших партій чи національностей 
є більшою". 

Стверджуючи велику виховну роль Церкви, Андрей Шеп-
тицький багато уваги приділяє і таким інституціям, як родина, 
громада та добровільні товариства і спільноти людей, вважаю-
чи, що вони можуть бути добрими школами громадянських чес-
нот. Митрополит висвітлює умови, при яких це відбувається. 

Дуже корисно було б усім, хто прагне долучитися до по-
будови справедливої громади, вникнути в поучення великого 
Митрополита й патріота.

Визнаючи велику роль Церкви і Духовенства та подаючи 
їм низку правил щодо прищеплення народові чеснот, основа-
них на принципах справедливості й любові до ближнього, Ан-
дрей Шептицький дає ряд основоположних вказівок для всіх 
громадян і особливо для керівників держави. І вони надзвичай-
но актуальні для нашого часу.

У невеликій книжечці неможливо переповісти всі повчан-
ня Митрополита, основані на глибокому аналізі людської пси-
хології та суспільних тенденцій.

Наприклад, Митрополит застерігає, що на поверхню сус-
пільного життя можуть висунутися "одиниці, нездібні бути 
провідниками, які тим самим приносять радше шкоду, ніж 
користь, бо замість дбати про загальне добро, вони шукають 
тільки заспокоєння свого власного самолюбства, тобто над 
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загальним добром ставлять своє власне добро. І тоді мусять 
впровадити в будову хати безконечні непорядки. А що не мо-
жуть до того самолюбства признатися, мусять свій провід 
сперти на обман, на брехню, на публічну "опінію загалу", яку 
самі через пресу викликають і обробляють, а не приймають як 
об'єктивний, від них незалежний факт". 

При цьому Андрей Шептицький повчає, на що народові 
звертати увагу, щоб не допускати таких ситуацій. Також пе-
реконує, що єдність Рідної Хати повинна спиратися на націо-
нальну єдність, на державну мову.

Багато уваги в праці "Як будувати Рідну Хату" приділено 
проблемам релігійних роздорів та шляхам їх подолання, поруч 
із аналізом історичних явищ релігійних розколів подано кон-
кретну програму релігійного примирення. 

Коротше кажучи, Митрополит Андрей продемонстрував 
надзвичайно чітке і по-справжньому прогнозне бачення того, 
якою має бути держава Україна, як її треба будувати і які під-
водні камені траплятимуться на цьому шляху.

Дуже хотілося б, щоб сучасне суспільство прислухалося 
до генія Андрея Шептицького, а для цього треба вивчати тво-
ри великого Митрополита (зокрема, твір "Як будувати Рідну 
Хату") і робити це треба не лише громадянам релігійним, не 
лише вірним греко-католицького віросповідування, а всім тве-
резодумаючим, неупередженим людям, які щиро турбуються 
долею нашої Батьківщини. Можна впевнено твердити, що не 
один знайде там ключ до розв'язання сучасних проблем. 

Якби українська держава дозріла до того, щоб твори ми-
трополита Андрея Шептицького вивчались у навчальних за-
кладах, наскільки легше було б будувати сучасну Рідну Хату 
– Державу!

Тож нехай твори Великого Митрополита, як і приклад його 
праведного, Богу й Україні посвяченого, життя стануть для нас 
добрим дороговказом на шляху до вільного й щасливого май-
буття!
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Це побажання збігається із побажаннями, рекомендаціями 
гідного його наступника – Блаженнішого Патріярха Йосифа 
Сліпого, котрий бажав:

"Найперше – щоб слово і науки Митрополита Андрея, а з 
ними і його дух, не замовкали між нами. Митрополит Андрей 
проповідує дальше своїми писаннями. Його науки і поучення 
такі многогранні і так охоплюють усі справи нашого духовного 
і національного життя, наші недостачі і хиби, наші потреби і 
вимоги, що його слово остає далі живим і будуючим. Він го-
ворив, вчив і писав, справді як добрий Пастир, що знав своїх 
овець, а вони пізнали його по голосі. Його слова основані на 
словах життя вічного, які не переминають ніколи, як і Христос 
наш Вчитель – вчора і нині той самий". 
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ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ 
МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО

(Використано дані зі сайту 
Українського Католицького Університету)

29 липня 1865 р. – народився в с. Прилбичі Яворівського пові-
ту, що на Львівщині, в сім’ї графа Івана Шептицького та гра-
фині Софії з роду Фредрів. 

1875 р. – розпочинає навчання в гімназії Франца-Йосифа у 
Львові. 

1883 р. – закінчує з відзнакою Краківську гімназію св. Анни. 

Від жовтня 1883 р. – служба в Першому австрійському полку 
уланів у Кракові. 

Від січня 1884 р. – важка хвороба. 

22 червня 1884 р.– звільнений із військової служби. 

1884–1887 рр. – студіювання права у Вроцлавському і Краків-
ському університетах.  

9 квітня 1886 р. – вперше був представлений Папі Льву ХІІІ, 
котрий благословив його намір вступити до Чину св. Василія 
Великого. 

Грудень 1886 –1888 рр. – подорожі до Москви, до Києва, до 
Італії.

19 травня 1888 р. – отримує титул доктора права Ягеллонсько-
го університету в Кракові. 

1888 р. – вступив до василіянського монастиря в Добромилі, 
де знаходився новіціят ЧСВВ, під час облечин отримав ім’я 
Андрей.

1889–1891 рр. – перебування в Єзуїтській колегії у Кракові, де 
слухав університетські лекції з богослов'я й філософії. 

1891–1892 рр. – захворювання на запалення легенів і на тиф
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1892 – одержує Тайну Священства з рук Перемишльського 
єпископа Юліяна Пелеша 

11 вересня 1892 р. – відправив першу Службу Божу в парафі-
яльній церкві родинного села Прилбичі. 

1893–1895 рр. – учитель новиків у Добромильському монасти-
рі, дорадник настоятеля, учитель грецької мови.

22 червня 1896 р. – став ігуменом монастиря св. Онуфрія у 
Львові; початок широкої душпастирської праці в Галичині та 
на Буковині. 

1 травня 1897 р. – спільно з о. Платонідом Філясом (ЧСВВ) 
засновує видання релігійного часопису "Місіонар" у Жовкві. 

1898 р. – професор богослов’я та моральної догматики у Хрис-
тинопільському монастирі ЧСВВ. 

1899 р. – у 34-літньому віці іменований на єпископа Станисла-
вівського. 

17 грудня 1900 р. – Папа Лев ХІІІ іменує єпископа Андрея Ми-
трополитом Галицьким, архієпископом Львівським, єписко-
пом Кам’янець-Подільським.

17 січня 1901 р. – урочиста інтронізація Андрея Шептицького 
в соборі святого Юра у Львові на Митрополита Галицького, 
архиєпископа Львівського, єпископа Кам’янець-Подільського. 

17 січня 1902 р. – під час аудієнції у цісаря Франца Йосифа по-
рушує питання про відкриття українського університету; про-
водить переговори в тій справі з українськими послами Юлія-
ном Романчуком і Олександром Барвінським. 

Осінь 1902 р. – купує посілість у місцевості Камениця (Бос-
нія), де згодом збудували церкву та монастир монахів Студій-
ського Уставу. 

2 січня 1903 р. – обраний членом австрійської Палати Панів. 
Фінансує будівництво першої української лікарні у Львові – 
Народної лічниці. 
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10 вересня 1903 р. – освячує наріжний камінь під дім дяків-
ської бурси у Львові, що будувалася за його кошти на вул. Пе-
тра Скарги. 

22 вересня 1903 р. – відкриття Народної лічниці у Львові, яка 
у 30-их роках була перейменована на Український шпиталь 
ім. Митрополита А. Шептицького. 

Грудень 1905 р. – засновує у Львові Український національний 
музей. 

28-29 грудня 1905 р. – скликає перший Львівський єпархіяль-
ний Собор. 

22 січня 1906 р. – очолює делегацію до цісаря Франца Йосифа 
з вимогою, щоб українців у Галичині трактували однаково з ін-
шими народами монархії (йшлося про виборчу реформу). 

1906 р. – підтримує заснування жіночої гімназії Сестер-
Василіянок у Львові. 

5–28 вересня 1906 р. – організовує перше з часів короля Дани-
ла паломництво українців у Святу Землю. 

Лютий 1907 р. – отримує від Папи Пія X спеціальне повно-
важення на унійну працю серед вірних східного обряду Росій-
ської імперії. 

Березень 1907 р. – завдяки зусиллям Митрополита Андрея 
Апостольська Столиця призначила для українців в Америці 
єпископа Сотера Ортинського. 

25 липня – 2 серпня 1907 р. – обраний головою Першого Ве-
леградського Конгресу, в якому брали участь православні та 
католицькі історики і богослови. 

Жовтень 1908 р. – таємно подорожує на Велику Україну, в Бі-
лорусію, Литву та Росію, закладає основи спільнот католиків 
східного обряду в Петербурзі та Москві. 

20 червня 1909 р. – освятив бурсу Руського педагогічного то-
вариства. 
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21 липня – 23 серпня 1909 р. – виголосив вступне слово на ІІ 
Велеградському з’їзді. 

Осінь 1909 р. – посвячує монастир монахів-студитів у Камени-
ці (Боснія); висилає до Боснії 4 українських священиків. 

24 листопада – 7 грудня 1909 р. – поїздка до Риму, аудієнція в 
Папи Пія Х та наукові пошуки документів в архівах Апостоль-
ської Столиці для історії Греко-Католицької Церкви. 

28 червня 1910 р. – промова у Відні на ІІ засіданні 22-ої сесії 
Австрійської Палати Панів із питань культурно-освітніх по-
треб українців і відкриття українського університету.

14 серпня – 4 грудня 1910 р. – подорож до Канади на Світовий 
Євхаристійний Конгрес у Монреалі, відвідання українських 
греко-католицьких громад у США та Канаді.

2 жовтня 1910 р. – посвятив українську греко-католицьку церк-
ву в Філадельфії.

11 липня 1911 р. – Акт Митрополита про надання науковій 
фундації "Церковний музей" назви "Національний музей у 
Львові". Галицьке Намісництво офіційно визнало право на іс-
нування фундації Митрополита А. Шептицького під назвою 
"Національний музей". Того ж року Митрополит купив для по-
треб музею палату графа Дуніковського на вул.  Мохнацького, 
42 у Львові.

3 травня 1912 р. – освячує палати Національного музею у 
Львові. 

23 жовтня 1912 р. – окремим Актом Митрополит Андрей ство-
рив у Римі Історико-церковну руську місію для дослідження, 
каталогування та копіювання документів із архівів Ватикану, 
публічних книгозбірень із метою створення історії Україн-
ської Церкви. Результатом цього стала публікація під назвою 
"Ecclesiae Ruthenae Monumenta Romana Aliaque". 

23 квітня 1913 р. – бере участь у Віденській конференції у 
справі виборчої реформи.
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27 травня 1913 р. – підписує документи про утворення східної 
гілки Чину Найсвятішого Ізбавителя.

21 серпня 1913 р. – на запрошення Митрополита прибули до 
Львова перші отці Редемптористи (східна гілка західного ор-
дену ЧНІ), котрі провадили душпастирську працю в Галичині, 
на Волині, в Підляшші та на Поліссі.

16 грудня 1913 р. – відкриття Українського національного му-
зею у Львові, передача його у власність українському народу. 

15 серпня 1914 р. – пише Меморандум до австрійського уряду 
про майбутній устрій Української Держави.

28 серпня 1914 р. – виголошує проповідь у Церкві Успення 
Богородиці у Львові, закликаючи до вірності Апостольському 
Престолу.

12-14 вересня 1914 р. – російська влада провела обшук у Ми-
трополичих палатах.

15 вересня 1914 р. – Митрополита повідомлено, що він пере-
буває під домашнім арештом.

19 вересня 1914 р. – Митрополита вивозять до Києва і тимча-
сово оселяють у готелі "Континенталь".

26 вересня 1914 р. – вивезений до Нижнього Новгорода.

30 вересня 1914 р. – переведений до Курська.

17 вересня 1916 р. – переведений до Суздальського Спасо-
Євфиміївського монастиря для церковних злочинців.

6 грудня 1916 р. – переведений зі Суздальського Спасо-
Євфиміївського монастиря до Ярославля.

Березень 1917 р. – згідно з рішенням Тимчасового уряду Росії, 
Митрополита Андрея звільняють із ув’язнення. Він подорожує 
до Києва, Петербурга, Москви.

Березень 1917 р. – зустрічі в Петербурзі з міністрами Тимча-
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сового уряду Мілюковим, Керенським, Терещенком, Львовим; 
знайомство з князем П. М. Волконським. 

Квітень 1917 р. – зустріч у Києві з політичними провідниками 
України М. Грушевським і В. Винниченком.

29–31 травня 1917 р. – у приміщенні Петербурзької католиць-
кої гімназії, що було при головній католицькій церкві св. Ка-
терини на Невському проспекті, відбувся Перший Російський 
Католицький Собор під головуванням Митрополита Андрея, 
на якому ухвалили 68 статей (артикулів), які стали основою 
для діяльності Російської Греко-Католицької Церкви. 

Червень 1917 р. – створює в Києві генеральний вікаріат для 
Східної України; іменує своїм вікарієм о. Михайла Цегель-
ського.

26 серпня 1917 р. – прибув до Відня, де його зустрічали чле-
ни парламенту, професори з університету, українське духовен-
ство.

10 вересня 1917 р. – прибуває до Львова. На кафедральній пло-
щі св. Юра його від імені українського народу привітав д-р Во-
лодимир Загайкевич.

23 жовтня 1917 р. – освячує в Розвадові прапор Українських 
Січових Стрільців.

28 лютого 1918 р. – в Палаті Панів у Відні виголошує промову 
з нагоди підписання мирного договору в Берестю-Литовському 
(9.ІІ.1918).

12 жовтня 1918 р. – підписав повідомлення Української Пар-
ламентарної Репрезентації про скликання 18 жовтня "Україн-
ської Конституанти" і про утворення самостійної Української 
Держави в межах Австро-Угорщини.

19 жовтня 1918 р. – обраний членом Національної Ради ЗУНР.

19 листопада 1918 р. – інтернований польською окупаційною 
владою в Митрополичих палатах.
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25 травня 1919 р. – завдяки зусиллям Митрополита Андрея 
Апостольська столиця де факто визнала УНР; Папа Венедикт 
ХV прийняв на аудієнції першого посла України у Ватикані 
графа Михайла Тишкевича.

Листопад 1920 р. – дипломатична подорож до Відня, Рима та 
Європи.

4 лютого 1921 р. – Папа Венедикт ХV підтверджує повноважен-
ня Митрополита Андрея щодо душпастирської опіки католика-
ми східного обряду на території Росії, надані Папою Пієм Х.

Березень 1921 р. – іменований Папою Венедиктом ХV апос-
тольським візитатором для українців греко-католиків у Півден-
ній Америці.

1921 р. – дипломатичні поїздки до Бельгії, Голландії (Роттер-
дам), участь у конференціях, присвячених справам церковної 
єдності. Через Францію, Бельгію, Голландію та Великобрита-
нію добирається до Канади.

Листопад 1921 р. – перебуває у США; проводить зустрічі з 
українськими й американськими політиками у справі захисту 
прав та інтересів Української Держави.

Березень–липень 1922 р. – відвідує греко-католицькі парафії у 
Бразилії та Аргентині.

Червень 1922 р. – дипломатичні поїздки до Філадельфії, Ва-
шингтона; мав аудієнцію у президента Ґардінґа, відвідав се-
кретаря торгівлі Герберта Гувера та подякував за допомогу 
Америки українському населенню в Галичині; відвідав депар-
тамент закордонних справ і подав меморандум у справі Захід-
ної України державному секретареві Чарльзу Г’юзові. 

Липень-листопад 1922 р. – відвідує осередки українців на Схо-
ді Канади, зустрічається у Вінніпезі з єпископом Микитою 
Будкою. Збирає пожертви для допомоги голодуючим і сиротам 
у Галичині.
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18 лютого 1923 р. – промова на конференції в Папському Орі-
єнтальному Інституті "Змагання Заходу у справі з’єдинення 
Церков".

Березень 1923 р. – бере участь в Українській Мировій Деле-
гації в Парижі, апелює до Ради Амбасадорів у справі Західної 
України.

14 березня 1923 р. – напередодні оголошення рішення держав 
Антанти про віддання Східної Галичини Польщі, прийнятий 
президентом Франції Рамоном Пуанкаре.

Липень 1923 р. – заповіт Митрополита Андрея, переданий Папі 
Пієві ХІ, з проханням благословити на мученицьку смерть і з 
окресленням головної мети свого життя – об’єднання Церков і 
відновлення східного чернецтва.

20 липня 1923 р. – прибув до Відня; загострення хвороби.

22–23 серпня 1923 р. – під час перетину польсько-чеського 
кордону польська влада інтернувала Митрополита, вимагаю-
чи, щоби він зробив заяву про вірність польському уряду. П’ять 
тижнів перебуває в польському монастирі сестер-шариток у 
Познані. 

5 жовтня 1923 р. – після візиту до президента Польщі Станіс-
лава Войцехівського й особистого втручання Папи Пія ХІ Ми-
трополитові дозволили повернутися до Львова.

Жовтень–листопад 1923 р. – засновує Богословське Наукове 
Товариство зі щоквартальником "Богословія".

1924 р. – польська влада унеможливлює Митрополитові виїзд 
на екуменічний конгрес у Велеграді.

1924 р. – обраний почесним членом Товариств "Просвіта" й 
"Рідна Школа" у Львові.

20 червня 1924 р. – обраний дійсним членом філологічної сек-
ції Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. 
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Вересень 1926 р. – повертаючись із лікування в Карлсбаді, від-
відує українську сільськогосподарську Академію в Подебрадах.

Липень 1927 р. – обраний головою Євхаристійного Конгресу 
у Велеграді.

29 листопада – 7 грудня 1927 р. – скликає у Львові Конферен-
цію Українського Греко-Католицького єпископату.

Квітень 1928 р. – бере участь у роботі з’їзду польських теоло-
гів у Львові.

Липень–серпень 1928 р. – спільно з Крижевацьким єпископом 
Діонізієм Няраді відвідує єпархії Підкарпатської Русі та Сло-
ваччини. 

28 серпня 1928 р. – бере участь в Успенському відпусті при 
монастирі ЧСВВ на Чернечій Горі біля Мукачевого, провадить 
наради Українського Греко-Католицького єпископату в Ужго-
роді.

Вересень 1928 р. – затверджує статути Української Греко-
Католицької Богословської Академії у Львові з двома факуль-
тетами: філософським і теологічним.

6 жовтня 1929 р. – виголошує вступне слово на відкритті Укра-
їнської Греко-Католицької Академії у Львові.

Жовтень 1929 р. – подорож до Рима на конференцію україн-
ських греко-католицьких єпископів.

28 жовтня 1929 р. – освячує наріжний камінь під будинок Укра-
їнської Колегії священномученика Йосафата Кунцевича в Римі.

26–29 червня 1930 р. – бере участь у роботі Першого крайово-
го Євхаристійного Конгресу в Познані. 

Жовтень 1930 р. – у зв’язку з пацифікацією у Східній Галичині 
протестує проти розправи польських військ над українським 
народом; вилітає до Варшави, безрезультатно намагається 
сконтактуватися з Й. Пілсудським.
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13 жовтня 1930 р. – пастирський лист і акція протесту проти 
нищення Польщею православних храмів на Холмщині та Під-
ляшші.

6-7 травня 1933 р. – організація у Львові молодіжних святку-
вань під гаслом "Українська молодь – Христові".

24 липня 1933 р. – спільне Пастирське Послання єпископату 
УГКЦ "Україна в передсмертних судорогах", присвячене голо-
домору в Україні, з закликом до організації рятункової акції. 
Після оголошення Послання у Львові заснований Український 
Громадський Комітет Рятунку України.

3 серпня 1933 р. – Пастирське послання "Пересторога перед 
небезпекою комунізму".

Березень 1938 р. – відкриття Українського шпиталю ім. Ми-
трополита А. Шептицького, збудованого на купленій Митро-
политом ділянці на вул. Петра Скарги у Львові.

Осінь 1938 р. – створення фундації Лісового інституту в Янові-
Страдчі, що неподалік від Львова. 

Листопад 1938 р. – вітає проголошення Карпатської України та 
благословляє її прем’єра, о. д-ра Августина Волошина.

Вересень 1939 р. – виступає з рішучим протестом проти за-
борони вивчення предмету релігії у школах, проти конфіскації 
церковних і монастирських земель більшовиками, пересліду-
вання українського духовенства та народу.

27 вересня 1939 р. – у Прилбичах співробітники НКВС роз-
стріляли рідного брата Митрополита Льва разом із його дру-
жиною.

9 жовтня 1939 р. – користуючись владою, наданою йому Папою 
Пієм Х і підтвердженою Папою Венедиктом ХV і Папою Пієм 
ХІ, Митрополит Андрей встановлює екзархати, які охоплю-
вали територію СРСР, та іменує 4 екзархів: єпископа Мико-
лая Чарнецького – Екзархом Волині та Холмщини, о. Антонія 
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Неманцевича – Екзархом для Білорусії, о. ігумена Климентія 
Шептицького – Екзархом для Великоросії та Сибіру, єпископа 
Йосифа Сліпого – Екзархом для Великої України.

5 липня 1941 р. – Пастирське Послання з нагоди проголошення 
Української Держави 30 червня 1941 року.

22 липня 1941 р. – протестує проти приєднання Галичини до 
складу Генеральної губернії Німеччини.

Липень 1941 р. – обраний почесним президентом Національ-
ної Ради у Львові.

Січень 1942 р. – підписує спільний лист українських державно-
політичних діячів до Гітлера з протестом проти німецької по-
літики на Сході.

Лютий 1942 р. – пише лист до Генріха Гіммлера з протестом 
проти винищення євреїв.

29 серпня 1942 р. – пише листа до Папи Пія ХІІ, в якому зма-
льовує становище в Галичині у 1939-1941 роках.

27 липня 1944 р. – Львів займають радянські війська.

1 листопада 1944 р. – Митрополит Андрей помирає в Митро-
поличих палатах собору св. Юра у Львові.

5 листопада – велелюдний похорон і поховання у крипті Свя-
тоюрського собору.

28 січня 1955 р. – проголошення в Римі офіційного декрету 
(№14/955) Конгрегації про беатифікаційний процес Слуги Бо-
жого Митрополита Андрея Шептицького.

5 грудня 1958 р. – при Вікаріаті в Римі офіційно розпочато беа-
тифікаційний процес Слуги Божого Митрополита Андрея.
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НАШ  ОБОВ'ЯЗОК  ПАМ'ЯТІ

"Не потоком шумних галасливих фраз,
а тихою невтомною працею любіть Україну" 

  / Андрей Шептицький /

Перефразовуючи заклик Влади-
ки Андрея, маємо не лише потоком 
шумних хвалебних фраз, а й тихою 
невтомною працею, своїми гідними 
ділами вшановувати пам'ять нашого 
Митрополита Андрея Шептицького.

Проте не можемо оминути і 
яскравих епітетів, які справедливо 
належаться видатній, величній по-
статі Митрополита.

"Духовний Глава українського 
народу", "Будівничий нації", "Князь 
Української Церкви", "Український 
Мойсей" – такими високими сло-
вами по праву нарекли митрополи-
та Андрея Шептицького історики, які наголошували на його 
винятковій ролі в національно-історичному розвитку України 
впродовж усього його життя й діяльності. 

У невеличкій книжечці неможливо описати всіх багато-
планових і різновекторних діянь цього релігійного й націо-
нального діяча, але лише поглянувши на наведені основні віхи 
його життя, кожна неупереджена людина збагне велич постаті 
Митрополита Андрея Шептицького.

У ХХ столітті ніхто не зробив більше для України, для 
українців і їхньої національної справи, як Андрей Шептиць-
кий!

Це треба всім українцям зрозуміти. 
А наразі це, видається, більше зрозуміли вороги України. 

Антиукраїнська комуністична ідеологія всі засоби своєї про-
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паганди спрямовувала на творення негативного образу нашого 
Митрополита. Безліч брехливих міфів творили, насаджували в 
голови громадян Радянського Союзу.

Правда, творячи свою "міфологію", совєтські окупанти 
на початках свого панування в Галичині робили спроби дещо 
"приручити" постать покійного Андрея Шептицького. Мені 
трапилося познайомитися з цікавим історичним документом – 
копією допиту слідчим НКДБ УРСР Волковим доктора Олек-
сандра Барвінського. Цей допит відбувся 14 квітня 1945 року. 
Три дні після того, як на Святоюрській горі у Львові було за-
арештовано верхівку Української Греко-Католицької Церкви 
на чолі з Йосифом Сліпим.

Отож, у запитаннях слідчого до доктора Барвінського, ко-
трий після смерті доктора Мар'яна Панчишина став особистим 
лікарем Митрополита, ввесь час мусувалося припущення, що 
Митрополита Андрея Шептицького отруїли за його толерант-
не ставлення до совєтської влади. І натякалося, що замовником 
міг бути Йосиф Сліпий, який "служив ополяченню" українців.

Уявляєте цинізм комуністичної влади? Покійного Митро-
полита зробити толерантним до совєтської влади, видати за 
свого прихильника, а живого Йосифа Сліпого, незламність 
якого вже передбачали, зробити ворогом українців!

Доктор Олександр Барвінський не дав слідчому шансу 
щось подібного підтвердити і, мабуть, це було однією з при-
чин, що опісля доктор Барвінський був заарештований. 

А самі ідеологи, вивчивши всім відоме ставлення Ми-
трополита Андрея Шептицького до комуністів та його пере-
стороги щодо їхньої злочинної суті, взялися паплюжити його 
пам'ять. І досі люто ненавидять його. 

Мабуть, саме з їхньої підпільної подачі спостерігаємо те-
пер, у рік ювілею (150-го) Андрея Шептицького, протистояння 
деяких груп людей спорудженню у Львові гідного пам'ятника 
Митрополитові.

Так само немало недоброзичливців має наш Митрополит з 
боку представників Польщі. Дотепер багато поляків не можуть 
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простити Андрею Шептицькому, що він вирвався з тенет опо-
лячення, змінив свій обряд на український і посвятив усе своє 
життя несправедливо кривдженому, гнобленому українському 
народові. Що так яскраво своїм генієм і служінням прославив 
український, а не польський народ! Чи не тому досі не беати-
фіковано Митрополита Андрея Шептицького?

Все це накладає на нас особливий, більший обов'язок ша-
нування пам'яті нашого видатного Владики. Маємо спільно 
величати цю надзвичайну постать, котру сам Господь Бог по-
дарував нашому народові. Маємо вивчати й пропагувати його 
геніальні й пророчі, вічно актуальні, гуманістичні й патріотич-
ні ідеї, узгоджені зі вченням самого Ісуса Христа!

Маємо творити як величний духовний пам'ятник Митро-
политові Андрею Шептицькому, так і пам'ятники матеріальні. 
І найбільш необхідно, щоб особливо велично постав пам'ятник 
цьому славетному Українцю саме у Львові. А з цим якраз і ма-
ємо проблеми…

Тут хочу зазначити, що цей і наступний розділ, як і осно-
вна частина книги, були написані в 2015 році, до 150-літнього 
ювілею. Хоч для нинішнього часу це вже не актуально, все ж 
залишаю, як свідчення переживань п’ятилітньої давності. І 
порівняю з днем, тобто роком, сьогоднішнім…

Прикро, і навіть ганебно, що дотепер у Львові нема від-
повідного пам'ятника найвидатнішому львів'янину. Два 
пам'ятники Андрею Шептицькому були знищені, як тільки со-
вєтські окупанти прийшли на нашу землю, а ми в Незалежній 
Україні досі не спромоглися створити новий. Соромно!

Разом з тим є і відрадна сторона в цій проблемі. Як дбав за 
життя Митрополит про розвиток нашої нації та її добро, так і 
тепер він нам показує, хто є хто. Перипетії навколо споруджен-
ня пам'ятника висвітлюють нам, хто із сучасних посадовців є 
справжніми патріотами України, є людьми духовними, а хто 
потайки служить антиукраїнським силам, або дбає про якісь 
свої інтереси. Приглядаймося!..
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ПАМ'ЯТНИК  ЯК  ТЕСТ  НА ГІДНІСТЬ 
/ Проблеми спорудження пам'ятника Шептицькому 

у Львові в 2015 році /

У неділю 22 березня 2015 року у 
Львові з ініціативи Львівської Архи-
єпархії УГКЦ на площі Святого Юра 
було представлено погоджений проект 
пам'ятника Митрополитові Андрею 
Шептицькому та реконструкції площі 
Святого Юра.

Почалося представлення молитвою та благословенням 
Владики Венедикта Алексійчука. 

Говорячи про спорудження пам'ятника Митрополитові, 
якого звемо Мойсеєм українського народу, Владика підкрес-
лив, що "Нашим почитанням, правду кажучи, ми йому нічо-
го не додамо і не віднімемо. Але ця постать потрібна для нас, 
щоби ми, дивлячись на його особу, розуміли, якими маємо 
бути, до чого ми покликані. У житті Митрополита Бог реалізу-
вався і діяв, і в житті кожного з нас так само Господь діє".

Справді, у цьому – основна суть спорудження пам'ятника 
великому Митрополитові. Він потрібен не йому, а нам як дже-
рело, як поштовх до духовного очищення й відновлення кож-
ного з нас.

Про проект пам'ятника Митрополитові Андрею Шептиць-
кому та реконструкції площі Святого Юра доповідав архітектор 
Ігор Кузьмак, який спільно з Михайлом Федиком розробляв 
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концепцію оновлення площі та розміщення на ній пам'ятника 
митрополиту Шептицькому. Він детально розповів про даний 
проект, одночасно на великому екрані наглядно демонструва-
лись усі елементи як теперішнього, так і планованого вигляду 
площі Святого Юра.

Відрадно, що постать Митрополита планується за автор-
ством скульптора Андрія Коверка (1893 – 1967). Це – добре 
відновлення історичної пам'яті.

Андрій Коверко у 1931 створив монументальну статую 
митрополита Андрея Шептицького, яку було встановлено в 
жовтні 1932 року в саду Богословської Академії у Львові на 
вул. Коперніка, 38. Андрей Шептицький схвалив цю роботу. 
Тож буде пошановано думку Митрополита. 

У 1945 пам'ятник був знищений, відомо якими силами…

Згідно з рішенням виконкому Львівської міської ради, ви-
готовленням та встановленням пам'ятника займатиметься ку-
рія Львівської Архиєпархії УГКЦ. Натомість оновлення площі 
фінансуватиметься з міського бюджету.

Якщо вдасться здійснити весь задум, то Львів, сучасники 
й майбутні покоління, отримають великої краси й зручності 
комплекс, який стане окрасою міста та духовним центром ві-
рян.

Зі своїми міркуваннями і спогадами про величні діла Ми-
трополита Андрея та схваленням даного проекту виступили 
такі відомі й авторитетні львів'яни як Петро Франко, Леся 
Крип'якевич, Ігор Калинець та інші. 

А також виступали представники релігійно-патріотичної 
молоді, які заперечили мусоване противниками побудови 
пам'ятника Митрополитові твердження, нібито молодь висту-
пає проти цього проекту.

Справді, навколо проекту пам'ятника Митрополитові Ан-
дрею Шептицькому та реконструкції площі Святого Юра три-
валий час точаться інспіровані якимись злими силами супе-
речки.



80

Зокрема, проти "руйнування" скверу виступили студенти 
університету "Львівська політехніка". Нібито, за словами їх-
ніх активістів, погодившись на перенесення дороги, громада 
втратить 70% скверу, а сама відпочинкова зона перестане бути 
комфортною. Насправді, Ігор Кузьмак переконливо довів, що, 
навпаки, цей занедбаний у даний час сквер перетвориться на 
чудове місце відпочинку й духовної наснаги. 

Дивує, що проти цього проекту виступив ректор "Львів-
ської політехніки" Юрій Бобало, котрого львів'яни сприйма-
ють як цілком патріотичну особу. Але, видно, і тут ще пере-
важає "своя ближча сорочка"…

Задля справедливості мушу сказати, що пізніше п. Юрій 
Бобало висловився на підтримку проекту реконструкції скве-
ру. Зате активізувалися т.зв. "захисники скверу"…

Думаю, велику рацію мав п. Петро Франко, коли, говорячи 
про опонентів проекту, сказав, що є ще поміж нами чимало на-
щадків колишньої системи, яка багато чого не могла простити 
Митрополитові, як для прикладу таких слів, які він висловив 
ще в 1936 році у своєму зверненні до духовенства й вірян "Пе-
рестороги перед комунізмом", де писав: 

"Де покажуться комуністи-большевики, там зараз почина-
ють горіти церкви й кров невинна ллється обильними потока-
ми. Їх сліди всюди позначені кров'ю невинних жертв. Чи не 
є річчю очевидною, що таким ворогам Христа помагати – це 
зраджувати Його і зраджувати Його св. Церкві".

"Хто помагає комуністам у їх роботі, навіть чисто полі-
тичній, зраджує Церкву. Треба цю правду пригадувати всім 
вірним і цілій українській суспільності тим усильніше в на-
ших часах, коли комуністи, щоб збаламутити й здурити вірних 
християн, удають віруючих людей і святотатсько приступають 
до св. Тайн, діставши такі прикази з Москви".

Отож, чи не з подачі антиукраїнських, безбожних сил під-
нявся теперішній рух "за порятунок дерев"? Їхні аргументи не 
витримують ніякої критики. Це було неспростовно доведено 
під час презентації проекту 22 березня.
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Так звані "захисники скверу", демонструючи цинічні й 
необґрунтовані "вболівання" за старий стан площі Св. Юра, 
насправді протидіють реконструкції її і бажають зірвати вста-
новлення пам'ятника Великому Митрополитові. 

Характерно, що під час віча, присвяченого цій темі, яке 
відбулося значно пізніше, аж 10 червня, коли на пропозицію 
о. Севастіяна Дмитруха всі присутні піднесли до Господа 
молитви за прославу Митрополита Андрея та гідне вирішення 
проблем спорудження пам'ятника, ці молодики з прикріплени-
ми до грудей папірцями "захистимо сквер" не лише не приєд-
нались до молитви, не перехрестилися, а зневажливо кривили 
лиця. Яскраво засвідчили свою безбожну, ворожу суть! Може-
мо догадуватися, нащадками яких сил вони є чи якими силами 
куплені… 

А вболівання, що на спорудження пам'ятника й рекон-
струкцію площі треба витратити великі кошти, нагадує вбо-
лівання Юди Іскаріота, який нарікав, чому дорогоцінне миро, 
яким Марія Магдалина обтерла ноги Ісуса Христа, не було 
продане і не роздано гроші бідним. Знаємо, хто такий Юда, що 
ним керувало…

Прикро, що й сьогодні є такі лукавці, які забули, що не хлі-
бом єдиним живе людина, що й ми повинні залишити нащад-
кам якийсь духовний слід після себе.

Ми ж не піддаваймося на провокації ворогів, не розтра-
чуймо історичної пам'яті, не зганьбімо себе у тесті на гідність!

Наприкінці хочу навести слова із статті ієромонаха Юсти-
на Бойка, опублікованої на сайті "Український погляд":

"І саме тепер у дуже непрості часи, які переживає наш На-
род, постать Митрополита Андрея є не те що важливою, але 
дуже потрібною, оскільки він показує нам, як належить усім 
нам ці часи переживати, щоб зберегти свою гідність та іден-
тичність".

"Пам'ятник – це не тільки кусок заліза чи каменю, це ве-
ликий носій інформації і педагог для поколінь. У цьому світлі 
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пам’ятник Митрополиту Андрею слід розглядати як великий 
ідеологічний і виховний чинник у так нелегкі часи для нашого 
Народу".

Тож прислуховуймося до таких міркувань, а не до прово-
кацій, співзвучних з московською пропагандою! Молімось за 
успішне спорудження гідного пам'ятника! 

Пропонований проект реконструкції скверу та встановлен-
ня пам'ятника виглядав так:

Однак було здійснено по-іншому, без реконструкції площі 
й скверу. Урочисте відкриття пам’ятника відбулося 29 липня 
2015 року. 

Відтоді маємо ошатний пам’ятник Великому Митрополи-
тові. І простору площу біля нього, на якій відбуваються веле-
людні шанобливі й побожні акції. 

І приватно багато людей приходить поклонитися Духовно-
му Провідникові.

Ось у серпні 2015 року відвідали пам’ятник Владиці Ан-
дрею Звенислава Карпяк (донька Блаженного священномучени-
ка Романа Лиска), Тереза Купчик, Анна Купчик і Лідія Купчик.
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ПОЕТИЧНЕ  ВИСЛОВЛЕННЯ  
ВДЯЧНОЇ  ПАМ'ЯТІ 

Постать Митрополита Андрея ще за його життя викликала 
надзвичайну пошану, численні захоплення й вдячність укра-
їнців, що немало виражалось у творчості українських поетів. 

Для прикладу наведу один твір 
Уляни Кравченко.

Справжне ім'я Уляни Кравченко 
– Юлія Шнайдер. Сучасниця Андрея 
Шептицького. Народилася 18 квіт-
ня 1860 року в містечку Миколаїв на 
Львівщині, померла 31 березня 1947 
року в Перемишлі. Вона – таланови-
та українська письменниця, активіст-
ка українського жіночого руху, перша 
в Західній Україні жінка-поетеса, чиї 
твори стали широко популярними.

Уляна Кравченко – Митрополитові Андреєві Шептицькому

Наш Архиєрей
Його життя? Який багатий зміст!
Під тягарем – аж рветься ямб і гнеться рим;
До величі – не надається дитирамб.
В моїй душі – як візія свята – являється в одно – фраґмент 
життя:
З низів землі – монах-аскет – звертає хід в країну звізд – 
туди, де вже щезає суєта-суєт, де розцвітає цвіт вершин: 
Містична рожа!
Де кожний чин, то – Служба Божа!
Там, де любов кладе на вірі спертий фундамент, під єдности 
святої храм…
Там, перед Вишнім, з'єднав і долю свою з важкою долею 
народу свого…
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Сузір'я вічности хилилось перед ним.
І бачу знов: Вершник і Церкви Князь озорений бажанням 
неземним,
бере у руки керму – провід паломництва в Єрусалим,
Для нас убогих і підданих вертає світ днів довгожданих
І блиск надій на краще завтра, і тихне туга за колишнім…
І бачу знов: Момент життя із днів, коли нам світ погас,
коли шаліла заверюха, коли народ слугою був у рідній хаті.
Я бачу, він – як Пастир – не покидає стада;
Благословить, молитвою скріпляє нас, скріпляє духа.
Гей, смутку необнятий! Я бачу хвилі царських рот…
Тернистий шлях в суздальський монастир.
Та він, наш Князь, Митрополит – він вищий від погроз, обид, 
від муки…
Молитва в нього на устах, з благословенням руки він 
молиться за нас…
Молитва – це принос великий, покріплення сосуд, душі дає  
тріюмф і перемогу.
І не ликує ад – московська грязь…
Паде царат. Вертаєсь Князь між рідний люд,
Все ті святі вогні палають.
Пастирський кожний лист – це та всеобіймаюча запорука.
І не лячний нам бурі свист:
веде нас добрий Пастир до ясних зір…
І бачу знов: всеобіймаюча любов над мистецтвом держить 
прапор…
Його життя? Який великий зміст! 
Сузір'я вічности схилилось перед ним, і гнеться Рим…
Жертвопринесені дарунки княжі:
Діла його – тривким письмом записані у книзі наших днів, 
виконані в ґраніті.
Я чую, як лунає хор,
Народ весь голосом, мов криця дзвону – 
співа Князеві Церкви ритми Антифону.
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І далі не вмирає, шириться, дзвенить слава-прослава нашо-
го Духовного Провідника. З його ім'ям ототожнюється духо-
вний поступ, розквіт християнської традиції.

Так відома сучасна українська поетеса Тетяна Домашен-
ко, яку можна вважати своєрідним еталоном служіння Богові 
й Україні, присвятила Митрополитові Шептицькому свою по-
езію "Християни":

Усі ми православні християни,
Бо маєм право Бога прославлять.
Вселенська Церква буде вічно з нами
І Господа Всевишня благодать.

Сказав Ісус Петрові: "Ти є Скеля,
Що святістю і вірою міцна.
Збудую на тобі свою оселю
І вірним буде церквою вона.

Тисячоліття – Церква в нас Вселенська,
Як Скеля – непорушна і міцна.
Хто як в своїй конфесії назветься,
Від того не порушиться вона.

В любові ближнього усі ми Богу любі,
Хто ж розбрат сіє, той Отцю чужий.
Ми – християни Церкву Божу згубим,
Як будемо ділитися у ній.

Всевишній лиш єдину Церкву знає,
Яка навчає Господа любить.
Обрядів і канонів не спитає – 
Спитає, як зумів Йому служить.

Андрей Шептицький – наша сила духу – 
Народ єднав любов'ю у Христі.
Щоб націю виводити з розрухи,
Просвітництво тримав на висоті.
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Для нього ближні всі були як діти,
На поміч у нужді він поспішав,
Щоб добрим серцем всіх благословити
В дорогу, на яку Господь послав.

Христову Церкву в серці об'єднати
Він прагнув і вимолював для всіх
В ім'я Отця…, за ту Любов розп'яту,
За мучеників праведних, святих.

Україно! Духовна вісь планети!
Твої серця – нерукотворний храм.
Ти молиш в Богородичнім сонеті
Про каяття й прощення ворогам.

Якого ж дива більшого ще треба,
Що Україна вільна в світі є!
Господнім сяйвом, посланим із Неба,
Їй Мати Божа руку подає.

Однодумна й співголосна з Тетяною Домашенко і львів'янка 
Галина Бреславська – натхненна вчителька, талановита поете-
са, активна громадська діячка. Щирим і глибоким є її погляд на 
постать Митрополита Андрея:

Він графом був... Та нам прийшов служити 
Апостол Миру, Правди і Добра...
Народе мій! Ти можеш ним гордитись,
Що ця земля нам цвіт такий дала...
Він графом був... Став для народу батьком, 
Опікуном для молоді, дітей,
Будував храми, школи і лікарні,
Він — меценат просвітницьких ідей!
Він — граф... й водночас — царський в’язень, 
Коли тривала Перша світова.
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Він захищав свободу мови й Церкви 
Й твої, людські, народе мій, права.
Це — наш Мойсей... Титан у Царстві Духа. 
Тебе, народе, вів до висоти,
Для тебе жив, тобі служив довіку
Наш Богом вибраний Андрей Митрополит!
Він мав знання високі і освіту,
І десять іноземних мов,
При уряді австрійськім міг служити,
Коли б забув про власний свій народ.
Він знав, що християнське виховання — 
Добром найбільшим цього світу є,
Що зникне все миттєве і дочасне,
А лишиться лиш істинне, святе!
Та вибрав він ту частку, що не тліє,
Яку ні міль, ні злодій не вкраде...
Воістину, хто для народу сіє,
Того ні час, ні пам’ять не зітре!

Багато подібних творів зароджуються в серцях вдячних 
українців, які просять Господа про гідну прославу Митропо-
лита Андрея на землі. А самі звертаються до улюбленого Вла-
дики з проханнями просити Господа Бога про ласки для нас 
сущих. Нема сумніву, що Андрей Шептицький займає гідне 
місце у Царстві Божому, поміж святими, як рівний серед рів-
них, і може допомагати своєму народу.

Така впевненість ґрунтується на численних випадках, коли 
молитва до Владики Андрея допомагала людям у їхніх про-
ханнях. Згадати б лише свідчення, які збирав і в 2002 році ви-
дав о. Ігор Цар у книжечці "Чудесні дарунки від Митрополита 
Андрея".

Там вміщено сімдесят свідчень поважних людей, свідчень, 
які скріплені присягою на Святому Письмі в присутності двох 
свідків і священника, про чудесні випадки зцілень та іншої до-
помоги через звернення до Святого Владики нашого.
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А скільки свідчень про благодатну допомогу Митрополита 
Шептицького ще не зафіксовані… Зрештою, важливіше, щоб 
молитви до Господа за посередництвом нашого Духовного 
Батька Андрея допомагали, рятували. А це діється! 

Не так важливо, що відповідні інституції в силу своєї люд-
ської недосконалості ще не проголосили офіційно Андрея 
Шептицького святим. 

Він – Святий і може допомагати всім, хто із вірою зверта-
тиметься до Нього за допомогою! Адже не зможе припинити 
своїх молитов у Небі той, хто ціле своє земне життя неустанно 
звертався до Господа з благаннями про опіку й допомогу укра-
їнцям.
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ПРИЙМИ, ГОСПОДИ, 
МОЛИТВИ МИТРОПОЛИТА НАШОГО!

Від ранньої юності і до 
самої смерті Андрей Шеп-
тицький і сам дбав про добро 
українського народу, і неу-
станно просив за нього Все-
вишнього Творця. 

Вірний Слуга Божий Ан-
дрей уклав багато молитов, 
благаючи Бога про благодат-
ні ласки для рідного народу, 
якого всім серцем любив.

Маємо молитви, укладені 
Митрополитом: про Божу му-
дрість, за Український народ, 
про кращу долю українського 
народу, про добрих україн-
ських священників, про ласки 
для священників, про україн-
ські християнські родини, за 
грішників і терплячих.

Також є молитви Митрополита на різні свята – на Різдво 
Христове, на Страсті Христові, на Зіслання Святого Духа, до 
Найсвятішого Серця Христового, до Пресвятої Богородиці тощо.

Коли вдумливо читаємо ці молитви, подивляємо глибину 
побожності Митрополита та розуміння потреб людських, які 
були й залишаються актуальними повсякчас.

Тож і ми продовжуймо цю молитовну турботу про наш на-
род і нашу державу. Наша щира молитва – це найбільш корис-
не, що можемо зробити для України. Щира молитва допомага-
тиме і в конкретних трудах, і в конкретній боротьбі за гідність 
і щастя українців. І дуже помічними є саме молитви нашого 
Духовного Батька Андрея.
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Молитва Митрополита Андрея за український народ
Всемогутній Боже і Царю Всесвіту, Спасителю наш, Ісусе 

Христе, Ти любиш увесь людський рід і Твоїм Божим Прови-
дінням опікуєшся кожним народом зосібна! 

Поглянь милосердно й на наш, український народ, що з по-
вною надією припадає до Тебе як до свого найліпшого Отця і 
премудрого Царя. Ми, діти українського народу, покірно слух-
няні Твоїй святій волі, любимо всі народи, що Ти їх відкупив 
своєю Святою Кров’ю на Хресті, а передусім любимо щирою 
християнською любов’ю наш український народ. Тим-то з лю-
бові до того народу, а радше з любові до Тебе, благаємо:

Прости нашому народові всі провини, поправ усі його злі 
нахили, а скріпи добрі; змилосердися над ним у всіх його по-
требах. Борони його перед усякою кривдою й несправедливіс-
тю з боку ворогів. Зсилай безнастанно на нього Твоє щедре 
благословення. Амінь.

Молитва про кращу долю українського народу
Всемогутній, безсмертний Боже, Отче Господа нашого Ісу-

са Христа! Ти страшний у Твоєму гніві, але безконечно добрий 
у Твоєму милосерді! Ти зсилаєш на наш грішний людський рід 
тяжкі допусти і тяжкі терпіння.

Ти й на наш нарід зіслав такі терпіння, що їх не знали наші 
батьки. Ми мусимо гірко трудитися, щоб здобути собі насущ-
ний хліб. Віримо і надіємося, що тяжкі ті допусти зіслав Ти на 
людський рід як досвід, а не як кару.

Грішних твоїх синів Ти не відтручуєш, не відвертаєш Тво-
го пресвятого обличчя від їх долі, бо не хочеш смерти грішни-
ка, а його навернення та спасення.

Тому надіємося, що всі терпіння, що їх доводиться нам у 
житті зносити з милосердної Твоєї волі, допущені для нашого 
добра. Ми віримо й надіємося, що покаянням, щирою молит-
вою і щирим прийманням найсвятіших тайн зможемо заслу-
жити собі на те, що скоротиш час досвіду і терпінь, що мило-
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сердним оком споглянеш на твоїх дітей, що даси їм витривати 
з благодаттю у злиднях теперішнього життя і всемогутньою 
Твоєю волею положиш край нашим терпінням.

Дорогоцінною кров’ю Твого Сина бажаємо надолужити 
Тобі за всі гріхи наших батьків і братів. Через руки наших свя-
щенників жертвуємо Тобі безкровну жертву Пресвятої Євха-
ристії, що є повторенням і відновленням хресної жертви Твого 
Сина і Бога, Спасителя нашого Ісуса Христа.

Прийми цю жертву надолуження за всі гріхи людей, при-
йми наші благальні прохання про милосердя і Твою святу бла-
годать.

Умилосердися над усіма тими, що терплять. Даруй їм лас-
ку терпеливо зносити гірку долю і через терпеливість заслужи-
ти на пільгу в терпіннях і перемогу в цьому смертному житті 
та на блаженство вічности. Амінь.

Молитва за українську родину
Боже великий, Боже отців наших! Дай нашому народові 

якнайбільше добрих, святих християнських родин. 
Дай нам таких батьків, які голосно й відверто признавали-

ся б до божественної Твоєї євангелії і до Твоєї служби. Дай нам 
батьків, які для своїх дружин були б прикладом християнсько-
го життя, правдивими опікунами та добрими провідниками в 
житті. 

Дай нам таких матерів, що вміли б добре, по-християнськи 
виховувати своїх дітей, а для своїх чоловіків були б поміччю, 
потіхою та доброю радою. 

Дай нам таких дітей, які були б потіхою та славою батьків 
і красою свого народу. 

Благослови, всемогутній Боже, український нарід. Даруй 
йому ласку вірно Тобі служити і доступити колись вічної на-
городи в небі, бо Тобі, Боже, у Святій Тройці єдиний, Отче, 
Сину і Духу Святий, належиться вся слава, честь і поклін на 
віки вічні. Амінь.
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***
Чи не про такі ласки Божі мріє кожен для себе, для своєї 

родини, для своєї Вітчизни?  Адже це потреби непроминаючі…
Отож, дякуймо Господеві за те, що дарував нам такого Ду-

ховного Провідника й Захисника, та використовуймо молитви, 
складені Митрополитом. Можна сподіватися, що Господь Бог 
особливо ласкаво сприйматиме благання, що вийшли із любля-
чого серця Його Вірного Слуги.

Завершити своє скромне, можливо, невміле, але щиро-
трепетне звертання до люблячого Батька Андрея Шептицького 
хочу коротенькою молитвою, яку Він нам залишив, яку часто 
повторяю та раджу всім ближнім своїм. 

Цією молитвою – такою коротенькою, а такою багатовмі-
щаючою! – Ліга Українських Жінок, до якої маю приємність 
належати, розпочинає всі свої зібрання.

Молитва Митрополита Андрея за Україну

Просимо Тебе, Царю Небесний, Духу правди, любови і 
справедливости, до Тебе підіймається наша молитва. Зігрій і 
просвіти наші уми й серця, показуй нам правильну дорогу в 
нашій праці для добра свого народу, благослови наш труд і по-
дай нам братню єдність у всіх наших зусиллях для щастя нашої 
Вітчизни й народу та для нового розквіту Христової Церкви в 
Україні. Амінь.
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УКРАЇНА МОЄЇ МРІЇ

Повторяючи молитви святого нашого Владики Андрея, 
щиро прошу Господа Бога про задоволення цих животрепет-
них прохань. 

Благаю щастя для України та наближення її до моєї мрії.
Здійснилася віковічна мрія українців – маємо Незалежну 

Державу, проте раз за разом накривають Україну чорні хмари 
несправедливості й беззаконня, жорстокості й катастроф…

Усюди, на різних рівнях – від державного й науково-
філософського і до побутово-повсякденного – чуємо про різно-
манітні проблеми та кризи. Та всі ці розмови можна замінити 
однією формулою – кризою моралі. Із кризи моралі випливає 
все: обмани, шахрайства, корупція, рейдерство, розкрадання, 
затримування платні, пограбування, вбивства й насильства…

У чому ж причина того, що занепадає мораль людства? У 
мене відповідь одна – у відході людей від Бога, у занедбанні, 
недотриманні таких, здавалося б, простих Божих Заповідей.

І ось тут зароджується моя найзаповітніша мрія – мрію, 
щоб усі громадяни усвідомили сутність Всевишнього Творця, 
котрий сотворив всесвіт, природу живу й неживу, та найсклад-
ніший витвір – людину. Щоб усвідомили люди, що Бог – це не 
міф і не лише традиція, а найповніша реальність. 

Багато попередніх поколінь, як в Україні, так і в усьому 
світі намагалися забути про Творця світу та його закони – зако-
ни, які зобов'язували до любові, добра й справедливості. Вва-
жали, що без цих зобов'язань легше жити. А тепер суспільство 
дивується, що важко досягнути в житті ладу й порядку.

Комуністична тоталітарна система цілеспрямовано позба-
вила громадян знання про Бога і Його закони. Люди, не зна-
ючи, що Боже вчення – це основа основ, не вивчають його. 
Суспільство, мов сліпе кошеня, борсається в темноті – і все 
нарікає, все дивується, чому так зле діється в цьому світі. 
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Я мрію, щоб у нашій країні всі громадяни отримували зна-
ння про Бога, щоб з дитинства діти засвоювали знання Божих 
Заповідей як непомильний дороговказ до правильного й пра-
ведного життя. 

Коли б кожен громадянин дотримувався таких простих і 
гуманних заповідей, як "не убий", "не свідчи ложно", "не по-
сягай на чужу власність", "не затримуй платні", "не шахруй", 
"люби ближнього свого, як себе самого", – яким ідеальним ста-
ло би людське суспільство! 

Звичайно, ідеальне суспільство, ідеальні люди – це утопія. 
Та все ж, мріється…

Я не схильна дивитися (а тим більше захоплюватися), як 
живуть інші народи. Хочу, щоб Україна, якій Бог дарував такі 
щедрі дари, як розкішну й різноманітну природу, добрий клі-
мат, родючі землі, стратегічно важливе місце між Європою і 
Азією, великі людські здібності й можливості, навернулася 
до Господа Бога та жила за його основоположними законами-
заповідями.

Я мрію, щоб українці пізнали Бога та сповнилися осно-
вною його засадою – любов'ю. Любов'ю до Бога, до Вітчизни, 
до природи та до всіх людей. Коли любов (а не прагнення на-
живи!) почне керувати нами, то й усі негаразди зникнуть.

Україна моєї мрії – це дружня родина всіх громадян, роди-
на, що складається з мільйонів щасливих сімей, створених на 
міцному фундаменті любові, любові, яку заповів людству Ісус 
Христос, вчення котрого пізнала наша країна, коли Великий 
князь Володимир охрестив народ руський і запровадив хрис-
тиянство державною релігією Київської Русі. 

Для нас св. Володимир Великий – це символ і програма. 
Символ зобов'язує нас до мужньої боротьби за Володимирову 
віру на його землях; а для будівничих української державності 
він мусить бути програмою, яка зобов'язує будувати державу 
на основах християнства, бо тільки християнська Україна буде 
сильною і довготривалою. Та чомусь наші державні мужі не 
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хочуть того розуміти. Не вигідно? Приємніший культ багатства 
й розкоші?

Я ж у мріях своїх уявляю, як зростають українські діти в 
атмосфері любові й взаємної поваги поміж своїми батьками, з 
ранніх літ бачать приклади ніжних відносин, взаємодопомоги 
й підтримки. Навіть, якщо трапляються якісь удари долі, в ро-
динах не шукають винуватих у них, а потішають один одного, 
підставляють дружнє плече, щоб здолати всі негаразди.

Далі дітки, насичені родинною любов'ю, йдуть до шкіл, 
де одним з основних предметів є вчення про Бога та Божі За-
повіді (як це було в Західній Україні в дорадянський період). 
Поступово діти здобувають наукові докази існування Всевиш-
нього Творця та, усвідомивши себе, як сотворіння Боже, пере-
ймаються необхідністю дотримуватися Божих Заповідей. І вже 
не можуть вони підняти руку на свого ближнього, не можуть 
взяти чужу річ, не можуть обманювати, не можуть оскверняти 
свою мову брудним словом. Натомість їм на основі Божих за-
конів цілеспрямовано прищеплюють знання етики й естетики, 
етикету й ввічливості. 

І вже діти, йдучи вулицею, не кинуть під ноги сміття, не 
підніметься їхня рука, щоб спаскудити так званими графіті від-
ремонтований фасад будинку, не зламають в парку деревце, не 
зірвуть бездумно квітку з клумби. З юних літ полюблять кра-
су, чистоту, мистецтво. І самі стануть красивими, акуратними, 
з почуттям смаку й власної гідності. А сповнившись власної 
гідності, не принизять себе брудною лайкою, брутальністю чи 
якимись непристойностями. 

Так гармонійно розвиваючись, досягатимуть справжнього 
інтелекту, який в свою чергу спонукатиме підростаюче поко-
ління прагнути глибоких знань, не ганятимуться молоді люди 
за купленими фальшивими дипломами, а наполегливо збагачу-
ватимуться знаннями та прагнутимуть використовувати їх на 
користь не лише собі, а для загального блага. Для інтелекту-
ально багатої людини розширяться духовні горизонти, зникне 
обмежена заклопотаність власним добробутом і комфортом, 
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появляться стремління до здійснення великих справ для роз-
квіту своєї Вітчизни, до ушляхетнення людства. А шляхетні 
люди не зможуть не те, що кривдити слабших, а, взагалі, бути 
байдужими до потреб бідніших. І такі почуття, як милосердя, 
таке добре діло, як милостиня, які так наполегливо пропові-
дував Ісус Христос, стануть внутрішньою потребою людини-
християнина. Соромно вже буде розкошувати, витрачати кош-
ти на надмірні розваги, коли поруч буде людина, що голодує чи 
не має найнеобхідніших речей. Соромно буде закликати когось 
поділитися з бідними, а самому цього не робити. Зрештою, 
зникне красива демагогія, а появляться добрі діла.

Саме на добрі діла будуть спрямовані здібності, знання 
й діяння. Люди не ганятимуться за публічністю й славою, а 
думатимуть, як і чим прозвітують перед Всевишнім Творцем 
після закінчення земного життя. Така задума спонукатиме до 
почуття своєї відповідальності в усіх сферах життя: в сім'ї, 
на робочій ниві, в громадянській позиції. Зникне байдужість і 
бездумність щодо долі своєї держави, кожен відчуватиме себе 
причетним до її правильного й праведного розвитку. 

Вже не лінуватимуться громадяни прийти на вибори, не 
голосуватимуть "проти всіх", а глибоко будуть аналізувати, 
кому доручити вершити державні справи. І не обиратимуть 450 
депутатів-дармоїдів, а вибиратимуть значно меншу кількість 
справді народних представників, що здатні народні інтереси 
ставити вище своїх потреб і амбіцій, здатні жертовно працюва-
ти задля всього народу. І появляться в Українській Верховній 
Раді (а не парламенті!) представники священників, вчителів, 
лікарів, тобто людей, які від початку вибрали собі професії 
служіння людям. Виборці почнуть аналізувати життєві пріо-
ритети кандидатів на державні пости, не плазуватимуть перед 
багатіями, а шануватимуть жертовних і справедливих людей. 
А обранці народні не принизять себе якимись пільгами й ви-
нятковими правами, а прикрашатимуть себе щирою турботою 
про добро держави й людей.
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Але все це можливе лише при сповідуванні християнських 
засад.

Отож мріється… Що усвідомлять українці головну при-
чину всіх негараздів сучасного суспільства і, не чекаючи, що 
хтось ззовні навертатиме нас на правильну путь, візьмуться за 
самоочищення й відновлення себе і всього люду.

І розквітне Україна, мир і справедливість запанує в держа-
ві, могутнім монолітом стане суспільство і вже ніякий ворог не 
наважиться посягати на таку країну.



99

ЗБАГНУТИ СЕНС

О, Боже милий, всемогучий,
Створив Ти світ цей і людей.
Дозволь хоч трохи нам збагнути
Глибокий сенс Твоїх ідей.

У всьому є Твій Божий задум, 
Проте і воля нам дана:
Самі ми можем обирати
І шлях свій, мрію та діла.

Багато з нас крокують сміло,
Дорогу вибравши в житті,
Плекають в душах своїх віру, 
Що знають все і все праві.

А інші повняться ваганням, 
Без певності і в сумятті,
І щиро прагнуть розібратись,
Чи так Ти діяти велів.

Так хочеться здобути певність,
Що вгадуємо Твій наказ,
Що можемо у кожній хвилі
Ступати сміло під Твій стяг.

Не раз отримуєм знамення
І виразний із неба знак,
Як мусимо щось учинити,
Чи стриматись і йти назад.
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Це благо і велике щастя –
Та зрим його не повсякчас,
Й не всякий може враз збагнути
Вказівку, послану з небес.

Все ж мусимо усі старатись 
Задуму мати повсякдень,
Для чого ми у цьому світі,
Створіння нашого де сенс. 

Для цього маємо показчик
І непомильний орієнтир – 
Законів Божих дар нехитрий
І десять заповідей збір.

Не забуваймо ж в них вникати,
По них звіряти задум й крок,
Щоб гідно було нам стояти, 
Коли підемо до зірок. 
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