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СТАНІСЛАВІВСЬКА ЄПАРХІЯ  
В ПЕРІОД ЄПИСКОПСТВА АНДРЕЯШЕПТИЦЬКОГО

Стаття розкриває діяльність Андрея Шептицького в період
єпископства в Станіславівській єпархії. Акцентується увага на розвитку
духовності і значенні єпископа Андрея Шептицького в процесі становлення та
подальшого розвитку греко-католицької єпархії в м. Станіславові. 
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За роки незалежності України з’явилось чимало статей та наукових
розвідок, присвячених пастирській та громадській діяльності митрополита
Андрея, то цій неоднозначній особистості. Однак, малодослідженою
залишається діяльність Андрея Шептицького на посаді єпископа
Станіславівської грекокатолицької єпархії. Він був єпископом Станіславівської
єпархії всього один рік, з 1899 по 1900 рр., але  вніс значну лепту в її розвиток. 

У зв’язку з призначенням Станіславівського єпископа Ю. Сас
Куїловського на митрополичий престол до Львова, у квітні 1899 р. Президія
Галицького намісництва повідомила громадськість про те, що Станіславівським
єпископом буде призначено 34річного ченця Чину Св. Василія Великого
Андрея Шептицького [7, с. 55]. 

З приходом до Станіслава єпископа А. Шептицького були порушені старі
традиції, пов’язані з інсталяцією єпископів на Станіславівську єпархію, та
розпочався процес українізації духовного життя. 

Поперше, владика Андрей, на відміну від його попередників, домігся, 
щоб запрошення на його висвячення та інтронізацію були видрукувані не лише
офіційною державною німецькою, а й українською мовами. 

Подруге, вислухавши під час інтронізації, яка відбулася у храмі
Св. Воскресіння у Станіславі 20 вересня 1899 р., привітання польською мовою
міського старости Прокопчиця та коломийського повітового маршалка Пузини, 
владика відповів їм українською, при цьому наголосивши, що обидва посадовці
походять «з руського роду», і висловив надію на тісну співпрацю з ними «для
церкви і свого народу». Така відповідь спричинила деякий конфуз серед
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опольщеної української інтелігенції та незадоволення польських представників
влади. 

Потретє, після інтронізації єпископ А. Шептицький відвідав всіх
достойників своєї єпархії, а також наніс візити трьом українським вчителям
місцевої гімназії і вчительської семінарії, що було сприйнято поляками і
москвофілами Станіслава як порушення «доброго тону». 

Почетверте, єпископ зустрівся з І. Франком і М. Павликом, з якими
тогочасна громадськість майже не підтримувала ніяких зв’язків через
«соціалістичні» ідеї. Але саме цей крок, за словами дра Юліяна Олесницького, 
«з’єднав йому молодь, що все була на стороні І. Франка» [8]. 

Поп’яте, велику прихильність серед української громадськості Станіслава
викликав вчинок єпископа, який не прийняв декларації податкового уряду лише
через те, що документ був написаний німецькою мовою. Як пише др
Ю. Олесницький, владика повернув декларацію «з допискою, що йому
прислуговує право діставати письма в українській мові» [8]. 

Це викликало збентеження в міському уряді, оскільки «в урядах не було
тоді українських друків». І все ж єпископ А. Шептицький добився свого, бо
після цього інциденту «стали всі станиславські уряди зноситися з ним із
капітулою в українській мові» [9, с. 127128]. 

Цікавим фактом, який підтверджує особливе відношення митрополита до
Станіслава є те, що, уже ставши митрополитом, він поховав свою матір
(померла 17 квітня 1904 р.) не на Личаківському цвинтарі у Львові, а на
кладовищі у Крилосі, тобто у першій галицькокрилоській і київській
митрополичій столиці, якою він став у 1301 р. [9, с. 125]. 

Крім традиційних канонічних візитацій, єпископ А. Шептицький відвідав
в’язнів Станіславської тюрми, що було не дуже приємною новиною для влади, 
а також побачив проживання молоді в бурсах [4, с. 15]. 

Одним з останніх діянь Андрея Шептицького на посту глави
Станіславівської єпархії було організоване ним в 1900 р. паломництво до Рима
з нагоди ювілею християнської віри. У пастирському листі «На грані двох
віків» він відзначав: 1900річчя християнства повинно стати «зворотною
точкою в житті людства», яке повинно змінити «поганські суєвір’я» на
«правду... і тепло Божого світла», відносини на всіх рівнях – від родини до
держави [10, с. 108109]. 

31 жовтня 1900 р. його було призначено митрополитом. У своєму
пастирському листі «Найбільша заповідь» владика попрощався з вірними й
духовенством єпархії, наголошуючи, що «півтора року тому вітав я Вас словом
любові... Нехай же й останнє слово у хвилі розлуки буде словом «любові»!» 
[10, с. 123]. 

Висвітленню постаті Андрея Шептицького на даній посаді значну увагу
приділяє монографічне дослідження колективу авторів. Наукова праця
присвячена утворенню та діяльності Станіславівської єпархії в умовах Австро
Угорщини (18851918 рр.) У другому розділі йдеться про політичну та
релігійну ситуацію в Галичині напередодні утворення єпархії та аналізується
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діяльність єпископів Юліана Пелеша, Юліана СасКуїловського, Андрея
Шептицького, Григорія Хомишина [1].  

Хронологічно раніше побачила світ праця краєзнавця і дослідника історії
церкви Р. Делятинського. Він присвятив своє дослідження саме історії
Станіславівської єпархії, хронологічно охопивши 18851900 рр. Його доробок
стосується передісторії Станіславівської єпархії (17901885) та висвітлює
діяльність трьох перших єпископів – Юліана Пелеша, Юліана СасКуїловського
та Андрея Шептицького [5]. 

Автор обґрунтовує тезу про те, що передісторія Станіславівської єпархії, 
а зокрема період з 1790 по 1885 роки, був значно триваліший, ніж власне
історія від її заснування до її ліквідації на Львівському Соборі в 1946 році. Таке
співвідношення, на думку автора, є цілком закономірним, а не парадоксальним, 
зважаючи на умови, в яких розвивалась Українська грекокатолицька церква. 
Цією працею розпочалася вивчення історії Станіславівської єпархії саме через
призму вивчення діяльності єпископів, що перебували на владичому престолі
[5, с. 11]. 

Величезна кількість праць, присвячених півстолітній церковнорелігійній
та національнополітичній діяльності митрополита А. Шептицького дозволяє
говорити про оформлення в українській суспільній думці та історіографії
окремого шептицькознавчого напряму. Різні за характером і рівнем спроби його
аналізу засвідчують науковий ступінь вивчення цієї проблеми [3, с. 105]. 

Таким чином, за єпископства А. Шептицького у Станіславівській єпархії
були закладені міцні основи національнодуховного відродження українського
громадянства краю на засадах християнської моралі. Дбаючи про посилення
впливу Церкви на галицьке суспільство, владика робив акцент на піднесенні у
сфері моралі. На цій же основі він намагається протиставити Церкву
політичним впливам, які призводили до політизації та розколу українського
громадянства краю. 
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МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙШЕПТИЦЬКИЙ –  
ДУХОВНИЙ ПАСТИР СВОГО НАРОДУ

Стаття присвячена висвітленню ролі Андрея Шептицького як духовного
пастиря свого народу. Проаналізовано аспекти, що розкривають його духовне
пастирство. Акцентується увага на те, як він опікувався як духовенством, так
і простими людьми, їх побутом, освітою. 

Ключові слова: пастир, митрополит, послання, опіка, доброчинність.  

Митрополит, архієпископ Володимир Війтишин у своїх зверненнях і
посланнях використовує означення Глави УГКЦ як батька в духовному
значенні. Ця давня традиція звертання до духовної особи в нашій Церкві
набуває особливого змісту, коли ми звертаємо свої очі на постать Глави
Української ГрекоКатолицької Церкви Слуги Божого митрополита Андрея
Шептицького, який всі свої земні добра, життя, труди, слова й ідеї поклав на
вівтар Богові й Батьківщині – Україні. 

В миру – РоманМаріяАлександр граф на Шептицях – Шептицький, який
у чернецтві прийняв ім’я Андрей, народився 29 липня 1865 р. в селі Прилбичі
(тепер Яворівського рну Львівської обл.), що біля Львова, у сім’ї графа Івана й
Софії Шептицьких. Нагадаємо, що рід Шептицьких мав давній український
боярський родовід, перша згадка про який сягає ХІІІ століття і який відзначив
ще король Галичини. Згодом цей рід дав багато архієреїв Українській Церкві, 
які вірно служили Богові й своєму народові впродовж віків.  

Ще в дитинстві Роман вирізнявся любов’ю до молитви: «Вервиця – була
його першим апостолуванням в родині; чи він намовляв своїх братів, чи навчав, 
чи, може, вони самі йшли за його прикладом, не знаю, але без будьякого
впливу з мого боку за деякий час я побачила, що кожний з них має завжди
вервицю в кишені, що молиться на ній і що засинає з нею, обмотаною довкола
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