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католики в Росії: 1899-1917» і «Світильник істини» – про діяльність ЛБА в
1928-1944 рр.; спогади: Шептицької Софії з Фредрів та сучасників
митрополита в окремих збірниках. 
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опору Яд-Вашем; звіт «Ватикан і Голокост» Міжнародної католицько-
юдейської  історичної комісії держави Ватикан і Міжнародного єврейського
комітету. 

Ключові слова: булли, конституції, декрети, апостольські листи, кодекс
канонів, статути монастирів, єпископські послання, особисті листи, збірники
спогадів. 

Актуальність теми. У цьому році сповнюється 150літній ювілей з дня
народження доктора права, доктора філософії і доктора теології, Галицького
митрополита Української грекокатолицької церкви, графа Андрея
Шептицького (18651944). Зрозуміло, що ця подія сприяє повторному
поверненню дослідників до більш прискіпливого й, головне, документально
аргументованого вивчення діяльності такої всесвітньовідомої історичної
постаті, як граф А. Шептицький. 

Ще зовсім недавно митрополита А. Шептицького ідеологи більшовизму
звинувачували у всіх «традиційних гріхах українців: буржуазному націоналізмі, 
фашизмі тощо». Ось тому введення в обіг нової документальної бази, 
опублікованої в діаспорі та відкритої в архівах України та інших країн світу, 
дало можливість поновому  оцінити й проаналізувати багатогранну діяльність
великої постаті ХІХХХ століть, яка взяла на себе відповідальність не лишень
за Церкву, але й за долю народів Європи і Східних Церков. Іноді невеликі
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фрагменти із мемуарних записів вимагають зовсім нових підходів до вивчення
історичної постаті чи її діяльності. Так сталося і з постаттю доктора Романа
МаріїОлександра Шептицького, відомого як митрополит Галицький Андрей.  

Тому об’єктом дослідження буде вся діяльність ієрарха Української
грекокатолицької церкви в 18881918 роках А. Шептицького, а  предметом – 
джерельна база, яку можна використати для вивчення життя і діяльності такої
неординарної історичної постаті, як граф і Галицький митрополит Андрей
Шептицький. 

Для даної статті ми визначили хронологічні межі дослідження періодом
перебування королівства Галичини й Володимирії на правах автономії у складі
АвстроУгорської держави та Речі Посполитої, а саме з 1888 по 1944 роки, 
тобто з того часу, як граф Шептицький, закінчивши юридичний факультет, 
здобувши докторат права, пішов до монастиря і аж до моменту його смерті 1 
листопада 1944 р. 

Звідси випливає мета дослідження: вивчити всю джерельну базу про
діяльність єпископа і митрополита Андрея Шептицького та дати її
класифікацію.  

Все це спонукало нас визначити такі завдання даної роботи:  
1) систематизувати джерельну базу дослідження, яка відома на даний

час; 
2) зробити її джерелознавчу класифікацію. 
У цій статті перш за все необхідно з’ясувати, які джерела існують щодо

вивчення життя і діяльності такої неординарної історичної постаті, як граф і
митрополит Андрей Шептицький. 

Уважний аналіз усіх опублікованих і неопублікованих джерел показав, 
що їх можна згрупувати за певними напрямами. 

До першого напряму можна віднести офіційні документи Католицької
Церкви і Київської Церкви, які регулюють її діяльність та діяльність Української
грекокатолицької церкви в ній з І по ХХ століття. Вони визначають права і
обов’язки духовенства різних ступенів, записані у рішеннях соборів.  

Першу групу джерел становлять: 
а) Документи усіх Вселенських соборів (21 собор), що опубліковані

латинською та італійською мовами під заголовком «Concoliorum 
Oecumenicorum Decreta» під керівництвом Джузеппе Альберіго і вийшли в
Болоньї  1991 р. та перекладені європейськими мовами [38; 39], які  регулюють
діяльність Христової Церкви та її ієрархії. Вже видано рішення перших семи
Вселенських соборів українською мовою, хоч називаються вони «Джерела
канонічного права Православної Церкви» й перекладені з грецької мови [5]. І
лише основні конституції, декрети і  декларації ХХІ Вселенського собору, що
проходив у Римі з перервами протягом 19621965 років й відомий більше як
Другий Ватиканський собор, вийшли окремим томом під заголовком
«Документи Другого Ватиканського собору» [6], де відображено екуменічні
ідеї митрополита А Шептицького, висловлені ним ще на початку ХХ століття.  

б) Офіційні документи Католицької Церкви, які регулюють відносини
всередині релігійної організації та взаємовідносини із Східними Церквами і з
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яких можна зрозуміти становище Української грекокатолицької церкви та роль
у її відродженні Станиславівського єпископа й довголітнього Галицького
митрополита Андрея Шептицького. До них варто віднести булли, апостольські
листи, енцикліки різних Римських архієреїв Лео ХІІІ, Пія Х,  Бенедікта ХV, Пія
ХІ, Пія ХІІ [35; 36; 37], що вийшли у період єпископської та митрополичої
діяльності  графа А. Шептицького.  

в) Канонічно-правові документи Католицької і Київської Церкви: кодекс
канонів Католицької Церкви (Codex iuris canonici. – Romae, 1965) та Кодекс
Канонів Східних Церков [10], що затверджені на початку ХХ століття та в 1962
1965 рр. на основі документів Вселенських соборів (ІХХІ) [38; 39] та східного
канонічного права [5]. Серед цих документів варто виділити опубліковані: 

– Дуже цінним для розуміння статусу Київської Церкви на середину ХІ
століття є опублікована праця митрополита Київського Іларіона «Слово про
Закон і Благодать» (1051 р.), де, крім енциклопедичних відомостей про перші
століття християнства, містяться і згадки про догматику Київської Церкви та її
юридичний статус, є і відомості про історію християнства на території
українських земель в середині ХІ ст. Зокрема, у додатку до свого «Слова про
Закон і Благодать» київський очільник Церкви митрополит Іларіон подає
“Визнання віри” (тобто своє бачення «Символу віри» – «Вірую», де він
викладає основні ідеї християнства і чітко наголошує, що «визнає сім
Вселенських соборів правовірних отців та прилучається до єдиної, святої, 
апостольської, католицької (суч. укр. мовою – вселенської або соборної) 
Церкви». Правда, в українських перекладах із церковнослов’янської мови
грецький термін «κασολικος», що українською мовою розуміємо як загальний, 
вселенський, перекладається за традицією російського правопису
«кафолический» [8, с.181]. Але грецька літера «σ» – «тета» українською
перекладається як «т» (бібліотека), а російською – як літера «ф» – Фома (укр. 
Тома). А в самому «Слові про Закон і Благодать» Київський митрополит
Іларіон тричі наголошує, що Київська Церква побудована і прийняла
«правовірну основу» [31, с. 32], що відповідає, як ми вже знаємо, грецькому
терміну «ορτοδοχςος – ортодоксос» [59, с.78] (бо раніше готи на Русі частково
були прихильниками аріанства). 

–  Іншими надзвичайно важливими документами, що були знайдені в
архівах Ватикану із примітками отцяєзуїта з Іспанії доктора Сараґоси в
оригіналі латинською мовою й опубліковані українською мовою спочатку
доктором С. Мудрим, а потім доктором Д. Степовиком, а саме: «Текст умов
Берестейського поєднання» (33 умови для папи), у праці ректора Української
папської духовної семінарії у Римі св. Йосафата Кунцевича та одночасно
секретаря кардинала Й. Сліпого й завідувача української редакції радіо
Ватикану та пізніше ректора ІваноФранківської Теологічної Академії УГКЦ і
професора кафедри релігієзнавства, теології і культурології ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника» доктора права о. 
Софрона Мудрого «Нарис історії Церкви в Україні» [97, с. 112118], а згодом
оприлюднений у циклі радіопередач республіканського радіо й надрукований
українською мовою професором Київської Духовної Академії УПЦ КП, 
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доктором Дмитром Степовиком, де викладено догматичні основи визнання
християнської віри, обрядові відмінності української Церкви станом на кінець
ХVІ століття та правовий статус Київської Церкви на цей час у Католицькій
Церкві та в державі Речі Посполитій (§§133). 

– Ще одним джерелом, перекладеним з латинської (кандидатом
філологічних наук, професором ІваноФранківської Теологічної Академії, 
отцем Іваном Козовиком) сучасною українською мовою й виданим двома
мовами паралельно, яке стало доступним для багатьох дослідників, є документи
Синоду єпископів Київської Церкви (уніатської), що звіряли й уточняли
правове становище Київської митрополії в складі Католицької Церкви на першу
чверть ХVІІІ століття, відомі як документи Руського провінційного Замойського
синоду (1720р.) [22], де учасники уточняють догматичне вчення християнства
від І до ХІХ Вселенського (Трідентського) собору. Саме на документи цього
синоду єпископів опирався у своїй діяльності митрополит А. Шептицький, коли
відновлював нові чернечі згромадження та реформував Галицьку митрополію, 
відкриваючи нові єпархії для українців діаспори за межами України. 

– У 1917 році папа Римський Бенедикт XV затвердив «Кодекс
канонічного права» [125], яким користувалися церкви західних обрядів
(латинського, мазарабського,  амвросіанського, кельтського тощо), а «Кодекс
канонів Східних Церков» почали опрацьовувати після І Ватиканського собору
18701871рр., який вийшов уже після смерті митрополита й був затверджений
на ІІ Ватиканському соборі 19621965 рр., відомий, як «Кодекс канонів Східних
Церков» (українською і латинською мовами, оскільки остання є мовою
міжнародного спілкування у середовищі Католицької Церкви) [10]. Важливе
значення для істориків становить «Кодекс канонів Східних Церков», які
сформовані на основі традицій східного канонічного права, яке формувалося
протягом двох тисячоліть, до того ж у цьому кодексі відображено структуру
східних Церков, зокрема УГКЦ. Фактично, у цьому кодексі зафіксований
автономний статус Української Церкви, яка на час діяльності митрополита
А. Шептицького офіційно вважалася митрополією.  

–  Для вивчення діяльності А. Шептицького та дослідників історії
християнства в Україні важливими є також матеріали, що були опубліковані в
1997 році під заголовком «Конференції Архієреїв Української Греко-
Католицької церкви: 1902-1937», що вийшли у Львові 1997 р., де відбито усе
канонічноправове життя Галицької митрополії з 1902 по 1937 роки [13]. 

Після проголошення незалежності України вийшли друком монографія і
документи, зібрані в архівах колишнього СРСР доктором юридичних наук, 
проф. Іваном Біласом «Репресивнокаральна система в Україні» про діяльність
репресивної системи СРСР в Україні протягом 19171953 років [44. Кн. 12], 
упорядковані доктором історичних наук Володимиром Сергійчуком під
заголовком «Нескорена Церква» [118, 492с.], які більше стосуються діяльності
та долі окремих ієрархів, священнослужителів та просто вірян УГКЦ після лже
собору 1946 р. з нібито ліквідації УГКЦ. 

Окрему групу джерел становлять статути чернечих орденів, чинів і
згромаджень. Зрозуміло, що нас насамперед цікавитимуть Статути чернечих
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чинів отців Василіан та Студитів [7; 26], оскільки це дуже давні східні монаші
згромадження, що виникли у Малій Азії (Каппадокії та Константинополі) у ІV 
столітті. Після Берестейської унії та її ліквідації на території українських і
білоруських земель 1838 р. більшість василіанських монастирів залишилися на
території ПівденноЗахідної Русі (вони там існували ще до 988 р.), а студитські
монастирі збереглися після їх реформування митрополитом Петром Могилою у
Києві та Лівобережжі.  

Із опублікованих Статутів чернечих орденів і згромаджень можна
зробити висновки про те, чи була латинізація уніатської Церкви до ХІХ
століття та з приходом на митрополичий пост Андрея Шептицького, а також
про те, які чернечі ордени, чини й згромадження могли впливати на суспільно
політичну чи ідеологічну думку в Західній Україні протягом 19001945 років. 
Серед цих монаших чинів і згромаджень варто виділити: Чини отців Василіан і
Отців Студитів [12; 100; 113], Згромадження сестер Служебниць та сестер
Мироносиць – східного обряду [51; 59; 67; 80; 106], ордени св. Бенедикта
Нурсійського [7; 26], св. Домініка [59; 67], св. Франциска Ассизького [7; 57], 
Товариство Ісуса (єзуїти) [34; 59; 67; 80], Чин Найсвятішого Ізбавителя
(редемптористи) [7; 114], згромадження Салезіан (послідовники отця Джованні
Боска) [67; 97] та Отці Місіонери (послідовники святого Вікентія де Поля) [59; 
67;]  – західного обряду. 

г) Окремий напрям становлять ті документи, що були створені самим
єпископом, а згодом Галицьким митрополитом А. Шептицьким. Найперше – 
його філософські і богословські праці, пастирські послання до вірних
Станиславівського єпископа, а згодом Галицького митрополита
А. Шептицького, розпорядження по єпархії та митрополії, це його родинна
переписка та багато інших. Вони опубліковані у кількох томах під заголовком
«Митрополит Андрей Шептицький: життя і діяльність: Документи і матеріали
(1899–1944)», що вийшли у Львові 1995 р. [16; 17; 18]. Це багатотомне видання
об’єднане за окремими напрямами, наприклад: том перший називається
«Церква і церковна єдність», том другий – «Церква і суспільне питання» тощо. 
Це один із небагатьох багатотомників, який після тривалого мовчання нарешті
відкриває реальну картину про діяльність Галицького митрополита у Західній
Україні протягом 18991944 рр.  

ґ) Дуже цінними є документи, які розкривають діяльність доктора права, 
доктора філософії, доктора теології, графа Андрея Шептицького як політичного
і державного діяча у той час, коли український народ ще не мав своєї  
державності. Передусім, документальні матеріали його діяльності. Серед них
опубліковані документи:  

– У 2х книгах вийшли документи і матеріали під заголовком: 
«Митрополит Андрей Шептицький і грекокатолики в Росії: 18991917», які
були знайдені істориками в архівах Російської Федерації і стосуються
перебування Галицького митрополита А. Шептицького на засланні у Росії в
19141917 роках та його діяльності серед російського духовенства і вірян [15];  

– У трьох томах випускник Львівської Богословської академії (далі – 
ЛБА) доктор Павло Сениця зібрав і видав у діаспорі всі матеріали про
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діяльність самої академії в 19281944 роках під заголовком «Світильник істини: 
Джерела до історії Української Католицької Богословської Академії у Львові
192819291944», оскільки в Україні більшості матеріалів не збереглося, бо у
приміщення ЛБА в 1939 і в 1941 двічі влучили бомби. Копії документів
латинською і українською мовами збереглися у Римі [23, Ч.1. – 718с.; Ч.3. – 
669 с.;  Ч.3. – 816 с.]. 

– Фрагментарно були опубліковані ще в часи існування СРСР уривки з
пастирських листів та звернення митрополита А. Шептицького, що стосувалися
періоду Другої світової війни (19391944 рр.), причому вийшли вони ще в
українському радянському збірнику «Атеїстичні читання» [30, с.221226] і в
діаспорних виданнях, зокрема у багатотомнику радіолекцій з історії
християнства в Україні отцявасиліана доктора Атанасія Великого під
заголовком «З літопису християнснської України» [5, Т.ІХ].  

– Вийшов 2005 р. в Києві збірник документів під заголовком
«Митрополит А. Шептицький у документах радянських органів державної
безпеки (19391949рр.)» [126, с.34]. 

Всі ці документи показують, що у час чергової іноземної окупації
Галицький митрополит Андрей Шептицький основну увагу всіх українських
політичних і позаполітичних сил звернув на збереження українського народу, а
духовенство – на служіння християнським ідеалам українців під час окупації та
об’єднання ієрархії різних Церков щодо служіння цьому народові («Не убий» та
ін.). 

Окрему групу опублікованих джерел становлять спогади очевидців і
сучасників життя та діяльності Станиславівського єпископа, а згодом
Галицького митрополита УГКЦ Андрея Шептицького. Перш за все, це
величезна збірка документальних спогадів, що вийшла в світ у діаспорі. 

Першою ластівкою були спогади Шептицької Софії з Фредрів
«Молодість і покликання о. Романа Шептицького», що вийшли перше
польською ще в 30х роках й перевидані у Львові 2001 р., містять багато
цікавих джерельних матеріалів, що стосуються дитинства, юності та молодості
майбутнього ченцявасиліанина, згодом єпископа і митрополита графа
А. Шептицького [28].  

А в діаспорі була невелика монографія уродженця Східної Галичини
(тепер – с. Н. Березів, Косівського рну) Івана КузичаБерезовського (1903
1985), що вийшла в Детройті ще в 1962 році під заголовком «Березівське
боярство на тлі історії України» про історію одного поселення Березів біля
підніжжя Карпат та його вихідців, які належали до дрібної української шляхти
й не знали панщини. Автор подав маленький фрагмент з історії населених
пунктів Березів Долішний та Березів Горішний (тепер – Вижний), коли в 1901 
році його візитував тоді ще Станиславівський єпископ, граф Андрей
Шептицький, а уродженці цього поселення, знаючи, що граф походить із
старого давньоруського боярства, вирішили його зустріти із шляхетським
прапором та у давньому шляхетському одязі в кількості 135 чоловік на конях. 
Учасник цієї зустрічі, батько І. Кузича – Михайло Андрійович Кузич
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Березовський (18801972), опинившись у Канаді, описав у своїх спогадах ту
хвилюючу зустріч із митрополитом [82, с.246]. 

У той час науковий цвіт української діаспори був зайнятий  підготовкою
другого (фактично третього) тритомного видання «Енциклопедії
Українознавства» (відомої як ЕУ1) [120; 66], яка наробила багато шуму в світі
й стала приводом для публікації «Української Радянської Енциклопедії», в якій
постать митрополита була розкрита вкрай спотворено. Після виходу в 10х
томах «Енциклопедії Українознавства. Словникової частини» (відомої як ЕУ2) 
[67] вихідці із діаспори, зокрема галичани, кинулися збирати й видавати свої
спогади. Цьому сприяло Українське наукове товариство імені Тараса Шевченка
(далі – НТШ) у діаспорі, зокрема у США й Канаді. НТШ видало серії праць під
загальним заголовком – «Український архів», а саме:  

Вийшли багатотомні видання історично-мемуарної літератури, серед
яких: «Бучач і Бучаччина. Історично-мемуарний збірник» (1972 р.) [3, 943с.]. З
нього ми дізнаємося про діяльність чоловічої гімназії у Бучацькому монастирі
отців Василіан та місійного НауковоВиховного інституту для хлопчиків, з
якого вийшло багато відомих науковців: доктор філології, проф. Львівського
університету, один із перекладачів Біблії українською мовою ТеодосійТит
Галущинський (ЧСВВ) та отецьдоктор Платонід Фолис – посол до
Австрійського парламенту [3]. 

«Історично-мемуарний збірник Чортківської округи» (1974 р.) [9, 923с.] 
подав нам відомості про діяльність священнослужителівкатехитів на цій
території в Чортківській учительській семінарії. 

Завідувач відділу україніки Конгресової бібліотеки США, випускник
Станиславівської гімназії Богдан Кравців разом із М. Климишиним
упорядкували тритомник «Альманах Станиславської землі. Збірник матеріалів
до історії Станиславова і Станиславівщини», що виходив відповідно 1975, 
1985 та 1992 років [1]. Саме він містить багато спогадів про діяльність
Станиславівського єпископа А. Шептицького, його перебування там, про його
бібліотеку та закупілю ним землі під будівництво Станиславівської духовної
семінарії, про боротьбу за відкриття першої державної української гімназії
(1901 р.) у Станиславові тощо та діяльність монастиря сестер Василіанок і
учительської семінарії при ньому [1]. 

Вже 1978 р. НТШ в діаспорі видає збірник спогадів «Городенщина», який
охоплює матеріали про сучасні Городенківський та Снятинський райони і
показує нам роль грекокатолицьких священиків у час Першої світової війни та
у боротьбі населення краю за відкриття приватної української гімназії в
Городенці [4,  871с.]. 

З нагоди 40річчя смерті А. Шептицького виходить збірник спогадів про
його малу батьківщину під назвою «Яворівщина і Краковеччина. Реґіональний
історико-мемуарний збірник», у якому містяться спогади тих, хто пам’ятав
родину Шептицьких, цікаві матеріали про діяльність Яворівського монастиря
сестер Василіанок, гімназії та учительської семінарії при ньому та про роль
митрополита у відкритті Яворівської деревообробної школи (на Львівщині) 
[29]. 
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Це доповнив історичномемуарний збірник «Броди і Брідщина», що був
опублікований у Канаді 1988 р. [2]. 

У збірнику споминів і статей «Коломия й Коломийщина» [11] є цікаві
спогади про діяльність Станиславівського єпископа Григорія Хомишина (1904
1947) та матеріали про учительську жіночу семінарю Товариства «Рідна школа» 
[11,  980 с.]. 

Історично-мемуарний збірник Стрийщини, Сокільщини, Болехівщини, 
Долинщини, Рожнятівщини, Журавенщини, Жидачівщини і Миколаївщини
містив частково спогади про роль священиківкатехитів у збереженні
українських традицій на цих територіях та про навчання у Стрийській
державній утраквістичній (двомовній – польськоукраїнській) гімназії та
Сокальській утраквістичній державній учительській чоловічій семінарії та
Жидачівській приватній українській гімназії [25, 634с.]. 

Дуже добре розкрито в збірнику історичномемуарних матеріалів
«Рогатинська земля» [21, Т.1, 998с.; Т.2, 845с.] проблеми міжконфесійного
порозуміння, яке існувало в Галичині у першій половині ХХ століття, бо в
Рогатинській приватній українській гімназії та Бучацькій гімназії навчалися не
лишень учні грекокатолики, але й православні із Волині та Слобожанщини чи
інших українських земель. Священикикатехити приходили до своїх підопічних
за конфесіями, але як була нагальна потреба, то грекокатолицький священик
заміняв свого православного колегу.  

Окремим збірником документів, що розкриває діяльність УГКЦ у царині
освіти в Галичині, матеріали Першого Українського педагогічного конгресу
1935 р. Із матеріалів педагогічного конгресу, із підручників видно, що
вивченню педагогіки, психології приділялася серйозна увага не лишень у
гімназіях та університеті, але й у ЛБА [20; 61]. 

Досі не опублікована переписка митрополита із Папами Римськими та
його повідомлення до Риму, які він надсилав про свої рішення чи дії постфактум
у час Першої і Другої світових воєн. Йдеться про надання Папою Пієм Х права
митрополиту А. Шептицькому висвячувати єпископів без юрисдикції
Державного секретаріату Ватикану (папські документи від 14 і 22 лютого 1908 
р.) [126, с. 25] та підтверджені Папою Бенедиктом ХV  (24 лютого 1921 р.) [126, 
с. 26] та інші документи з 1921 по 1944 роки. 

Серед неопублікованих документів, що можуть мати надзвичайну
цінність для майбутніх дослідників, важливе значення матимуть матеріали
беатифікаційного процесу, який триває в Римі щодо визнання митрополита
А. Шептицького блаженним. Поряд з ними неабияку цінність для істориків
матимуть матеріали, які збирає єврейська діаспора про участь Галицького
митрополита та його родини (зокрема братаігумена доктора Клементія
Казимира Шептицького, що вже канонізований як блаженниймученик
Католицької Церкви Папою ІваномПавлом ІІ у червні 2001 р. під час його
приїзду до України) за захист єврейських родин під час голокосту Другої
світової війни. 
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З них частина вже опублікована й перекладена українською мовою. 
Зокрема, це спогади Курта Левіна «Мандрівка крізь ілюзії» [Львів: Свічадо, 
2007. – 478с.], який дитиною був врятований митрополитом А. Шептицьким. 

Окрему групу неопублікованих джерел становлять матеріали, що мають
протилежну точку зору щодо канонізації митрополита. Серед них: 

а) листи примаса Польщі кардинала Стефана Вишинського до Папи Івана
ХХІІІ, що кілька разів намагався зупинити беатифікаційний процес
А. Шептицького [126, с.16]; 

б) матеріали заперечення проти беатифікації Шептицького з боку
Російської Православної Церкви, які надсилалися до Риму [126, с.16]. 

З цього напряму документів опубліковано лишень статтю «Моральні
принципи в повсякденній дійсності митрополита Андрея Шептицького і євреї в
період Голокосту і Другої світової війни» професора Шимона Редліха із
університету Бен Гуріона в м. Беер Шева (Ізраїль), де він аналізує арґументи
ЯдВашему і пояснює з яких причин було відмовлено надати А. Шептицькому
звання «Праведника народів світу» [126, с.18]. 

Підсумовуючи, можна констатувати, що джерельна база, яка розкриває
діяльність Галицького митрополита УГКЦ Андрея Шептицького, досить
значна. Її можна об’єднати за такими напрямами: 

І) канонічні документи Церкви:  
– документи Вселенських соборів; енцикліки Пап Римських; кодекси

церковних канонів; енцикліки [5; 6; 10; 35; 38; 39]; 
– документи помісних синодів Київської, а згодом Галицької митрополії

(синодів Київської митрополії, Берестейського синоду 1596 р., Руського
Замойського синоду 1720 р. та синодів Галицької митрополії) [13; 22; 31]; 

– статути чернечих згромаджень, чинів і орденів [7; 12; 26; 32; 33; 34].  
ІІ) документи, створені самим Андреєм Шептицьким: 
– пастирські листи, розпорядження, рішення єпископа Станіславівського та

митрополита Галицького АндреяШептицького [16; 17; 18]; 
– переписка єпископа і митрополита із Папами Римськими [88]; 
– листування митрополита Галицького із діячами й главами держав

Європи та Америки [88]; 
– переписка єпископа і митрополита із ієрархами інших християнських

Церков [51. Т.ІХ]; 
– переписка митрополита із ігуменами чернечих чинів і згромаджень

[107]; 
– особисте листування Шептицького із визначними діячами України та

різних країн [15; 148]; 
– наукові праці (канонічноправові, юридичні, теологічні, філософські) 

самого митрополита, опубліковані [30] й неопубліковані свого часу [16; 17; 18: 
19]; 

– архівні матеріали єпископської та митрополичої консисторій; 
– матеріали щодо початку беатифікаційного процесу щодо Галицького

митрополита Андрея Шептицького:  
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а) опубліковані, зокрема 1958 р. спочатку були видані «Артикули для
започаткування процесу беатифікації й канонізації слуги Божого Андрея
Шептицького» [126, с.16], а згодом частина документів беатифікаційної комісії, 
яка збирала свідчення про А. Шептицького [126, с. 19]; 

б) окремі свідчення за беатифікацію Андрея Шептицького Курта Левіна
«Мандрівка крізь ілюзії» [126, с.19]; 

в) аргументи проти беатифікації професора Шимона Редліха [126, с.18].  
ІІІ) неопубліковані в Україні матеріали: 
– уся беатифікаційна справа єпископа і митрополита А Шептицького [88]; 
– документи справи про визнання Папою ІваномПавлом ІІ 2001 р. 

Климента Шептицького блаженним [88] та матеріали комісії, що збирає
свідчення для надання громадянам різних країн звання «Праведник народів
світу»  під час порятунку євреїв від голокосту [123; 126, с.17]; 

– матеріали про праведників світу, які збирає єврейська діаспора про
громадян різних країн, що рятували євреїв у період Другої світової війни [123]; 

– матеріли Інституту пам’яті жертв катастрофи і героїв опору ЯдВашем з
1963 р. [126, с.17]; 

– звіт «Ватикан і Голокост» Міжнародної католицькоюдейської  
історичної комісії, яку 1999 р. створили держава Ватикан і Міжнародний
єврейський комітет для міжрелігійних консультацій  [126, с. 17]. 
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