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Історично і територіально склалося так, що Галичина міжвоєнного
періоду була багатонаціональною територією, на якій мешкали представники
різних віросповідань. Це зумовило непрості відносини в етноконфесійній сфері. 
Ситуація ускладнювалася включенням території Галичини до складу Другої
Речі Посполитої та шовіністичною політикою польської влади, ідеї якої
значною мірою підтримувала і певною мірою реалізовувала Римокатолицька
церква.  

Перебуваючи в статусі національних меншин і не маючи змоги захистити
свої інтереси конституційним шляхом, представники інших конфесій
намагались знайти підтримку в організаційній структурі, яка б мала легальне
становище і водночас виражала їх національні інтереси. На таку роль
претендували церковні організації християнських конфесій Галичини. Це
створювало особливу систему взаємовідносин між представниками духівництва
цих церков та священнослужителями і державою. Найбільш яскраво це
проявилося у системі взаємин польської держави і Грекокатолицької церкви
(ГКЦ), яка репрезентувала віросповідання більшості корінного населення
Галичини. Ситуація ускладнювалася суперечностями у низці питань як
релігійного, так і політичного характеру в самій ГКЦ. Розходження стосувалися
календарної реформи, целібату, мови богослужінь.  

Складним і конфліктним було питання целібату грекокатолицьких
священиків. Загалом прихильно ставлячись до ідеї целібату, Андрей
Шептицький, усвідомлюючи важливість з національної погляду та
конфліктність цього питання, не виступав за його негайне впровадження. 
Натомість Г. Хомишин вважав, що тільки неодружені священики здатні
повноцінно виконувати свої душпастирські обов’язки. Українська преса 20х
рр. ХХ ст. писала про численні випадки зловживань священиків та пасивності в
національних справах [8, c. 8–9; 2, с. 10].  

Целібатне питання піднімали на конференції єпископату ще в 1919 р., 
однак її рішення не були офіційно оголошені й впроваджені. Подібні тенденції
частина духівництва та громадськість розцінили як переривання традиції, 
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прагнення до латинізації ГКЦ, що було рівноцінним полонізації як церкви, так і
її віруючих [11, с. 98–99]. Окрім того, целібат переривав зв’язок священика з
народом, оскільки на національному полі працювали і діти священика, які
творили нову українську світську інтелігенцію [9, с. 283].  

Вбачаючи конструктивний вплив Грекокатолицької церкви на населення, 
проти будьяких спроб її латинізації виступили українські політичні кола [5, 
c. 396]. Польські сучасники, намагаючись принизити ГКЦ, назвали целібатні
суперечності «боротьбою за жінку» [3, c. 434].  

Актуальним і водночас вкрай суперечним було «календарне питання» 
(заміни юліанського церковного календаря на григоріанський), оскільки для
більшості українського населення Галичини релігійність відображалось у
зовнішніх виявах дотримання обрядовості, будьякі зміни, а тим більше
нав’язування їх з боку державиокупанта, розглядалися як політичне рішення, 
як посягання на віру батьків та спроба національної асиміляції. Відмінності в
календарній системі створювали багато незручностей, особливо для
українського міського населення, яке проживало переважно в польському
оточенні, а також були приводом суперечностей у мішаних шлюбах. Спроба
Г. Хомишина в 1919 р. запровадити григоріанський календар (що теж було
кроком на зближення з римокатолицизмом) завершилася невдало у зв’язку з
несприйняттям його населенням. 9 травня 1925 р. конференція єпископів
розглянула питання реформи календаря, яку визнала як некорисну і таку, що
викличе неспокій у краї [4, с. 79]. Однак протягом усього міжвоєнного періоду
Станиславівський єпископ підтримував цю ідею [7, c. 431].  

Подальша доля функціонування нового стилю у станиславівській дієцезії
чи у цілій Галицькій митрополії залежала від ставлення до календарної
реформи А. Шептицького, який 10 вересня 1917 р. повернувся до Львова із
заслання. Митрополит Андрей, за спогадами його сестри, обговорював це
питання ще до Першої світової війни, коли поширювались чутки про можливу
заміну юліанського календаря Російською православною церквою. Андрей
Шептицький тоді підкреслив, що для зміни календаря грекокатолицькою
церквою вкрай необхідною є згода Апостольської столиці. Беручи до уваги
наведені вище слова митрополита на Просвітньоекономічному конгресі 1909 
р., можна стверджувати, що він не був принциповим противником календарної
реформи. Однак у період Першої світової війни така реформа ставала на
перешкоді втіленню його уніатської концепції поширення католицизму на Схід, 
яка передбачала збереження східного, грецького обряду. Практичні заходи з
реалізації цієї концепції Андрей Шептицький розпочав уже в 1917 р. 
Прикметними у цьому відношенні були постанови єпархіального собору греко
католицької церкви Росії, який відбувся за участю Андрея Шептицького 29–31 
травня 1917 р. у Петербурзі. Цей документ, між іншим, заборонив вносити
будьякі зміни в обрядову практику грекокатоликів [6]. 

У післявоєнний період ГКЦ змінила позицію стосовно таких груп
населення, як полякигрекокатолики та українці римокатолицького обряду. Ці
групи були предметом польськоукраїнських суперечностей впродовж усього
міжвоєнного періоду. У 1918 р. Митрополичий ординаріат під егідою Андрея
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Шептицького видав розпорядження, яким забороняв грекокатолицьким
священикам виголошувати проповіді і співати польською мовою під час
богослужінь у грекокатолицьких церквах [10, c. 167]. Тобто, здійснювалися
конкретні заходи з українізації цієї групи населення.  

У 1919 р. Митрополичий ординаріат видав розпорядження про ведення
всіх метрикальних книг, а також видання витягів з них лише українською
мовою [1, арк. 3]. Питання набувало принципового значення, адже метрики
були документом, який не тільки посвідчував особу, але й визначав її
національну приналежність, а записування прізвищ латинкою давало
можливість видозмінювати прізвища на польське звучання. У міжвоєнний
період священики неодноразово каралися штрафами за ведення метрик
українською мовою або за спроби їх перекладу з латинської на українську. Крім
того, місцева адміністрація неодноразово робила спроби конфіскації
метрикальних книг. 

Таким чином, митрополит Андрей Шептицький, враховуючи складну
суспільнополітичну ситуацію на території Галичини, вдало поєднував релігійні
елементи з національними, надаючи пріоритет першим. При цьому заходи, які
здійснював митрополит, були спрямовані на формування національної
ідентичності українського населення в умовах цілеспрямованої асиміляційної
політики Другої Речі Посполитої. 
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