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Лідія ТИМІШ

БІОГРАФІЇ ІЄРАРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ
У ДОСЛІДЖЕННЯХ УЧЕНИХ МІЖВОЄННОГО ЛЬВОВА

Вивчення життя і діяльності українських церковних ієрархів було одним з пріори%
тетних напрямків досліджень львівських науковців. Їхнє зацікавлення питанням ролі
особи в історії української Церкви відбувалося у період піднесення національно%
патріотичних почуттів, що також стимулювало застосовування відповідних теорети%
ко%методологічних підходів до розробки історичних проблем.

Вказаним дослідженням сприяв авторитет тодішнього глави УГКЦ – митрополита
Андрея Шептицького. Формулюючи їх актуальність, В’ячеслав Липинський у листі до
митрополита Андрея Шептицького писав, що в історії української Церкви вирішальну
роль завжди відігравали митрополити. І тепер (у 20%і – 30%і рр.) митрополит Андрей
є єдиним авторитетним представником унійної акції на українських теренах1. Подібно
вважав Микола Чубатий, підкреслюючи важливість національно%державної діяльності
митрополита, який “поставив собі ціль вивести українство зі стану провінціального
животіння на широкі, всесвітнього значення шляхи, вказати рацію існування україн%
ства як окремої нації на Сході Європи” та сприяти проникненню на схід західної, като%
лицької цивілізації, що і є історичною місією України, “починаючи від світлих київ%
ських часів упродовж цілої нашої історії”2.

Найбільша увага приділялася постатям української Церкви періоду пізнього серед%
ньовіччя та раннього нового часу, і передусім – подвижникам церковної унії, котрі орі%
єнтувалися на Рим.

Одним з яскравих представників церковного єднання, який представляв Русь на
Ліонському соборі 1245 р., на думку Степана Томашівського, був маловідомий митро%
полит Петро Акерович3. Дослідник ототожнював митрополита, котрий подав папі ві%
домості про татар і просив підмоги Апостольського престолу, з ігуменом Свято%Спась%
кого монастиря на Берестовім. Постать о. П.Акеровича викликала дискусії у тодішніх
наукових колах. Польські дослідники вважали його рязанським єпископом4. У сучас%
ній українській історіографії питання про особу цього церковного ієрарха також не ви%
рішене. Зокрема, Я.Дашкевич вважає, що руський архієпископ Петро та ігумен Петро
Акерович – різні особи5. Все ж, більшість дослідників погоджуються з тим, що о.
П.Акерович був все%таки Київським митрополитом, хоча питання про його ігуменство
в Свято%Спаському монастирі досі є дискусійним6.

Більшість біографічних досліджень стосувалися поберестейської доби як вирі%
шального часу для утвердження Уніатської церкви.

Постать Київського митрополита Йосифа Вельямина Рутського (бл. 1573 – 1637)
як центральна фігура вказаного періоду цікавила багатьох католицьких дослідників.
Відомо, що сам митрополит Андрей Шептицький виявляв неабияке зацікавлення його
біографією. Під його керівництвом ще до початку Першої світової війни здійснюва%
лися археографічні дослідження у Римі, спрямовані на виявлення і вивчення спадщини
Йосифа Рутського. Цим спочатку особисто займався митрополит Андрей, а потім він
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залучив до справи о. Кирила Королевського, який зібрав у римських архівах, зокрема
в Архіві Священної конгрегації для поширення віри, велику кількість документів до
історії української Церкви з кін. XVI – XVII ст. Митрополит та о. К.Королевський пла%
нували опублікувати 50 листів о. Й.Рутського7, але звістка про війну перекреслила їх%
ні плани. Протягом міжвоєнного двадцятиліття митрополит Андрей не полишав наміру
оприлюднити ґрунтовне дослідження постаті Київського митрополита, який мав бути
канонізований. 1937 року вийшла друком його біографічна праця “Митрополит Йо%
сиф Велямин Рутський”8, яка, очевидно, не була вичерпною, бо, як свідчать спогади
М.Чубатого та о. Йосифа Кладочного, свою роботу над постаттю Андрей Шептицький
продовжував до власної кончини9.

Діяльність Київського митрополита цікавила М.Чубатого. Учений вважав, що цер%
ковні реформи ієрарха були спрямовані на зміцнення позицій Уніатської церкви та бу%
ли дуже вчасними у період міжконфесійної боротьби, коли “східній католицизм відна%
ходить на Україні своє історичне призначення в житті нації; він нав’язує до постійного
впродовж кількох століть гравітування київської митрополії до Риму і тим чином на%
бирає прикмет власної індивідуальності”10. Більшу увагу цій постаті історик приділив
у лекційному курсі для студентів ЛБА11. Біографічне дослідження складається з вось%
ми параграфів, які охоплюють усе життя о. Й.Рутського. Інформаційним є вступ, де
вказана джерельна база праці. Зокрема, там сказано, що найбільше документальних
джерел про ієрарха міститься в Архіві Священної конгрегації для поширення віри, у Льво%
ві ж (очевидно, завдяки старанням Андрея Шептицького), в Національному Музеї
є листи Київського митрополита до варшавського нунція Санта Кроче; в Архіві історії
унії – копії його листів до вихованців Грецької Колегії в Римі; у львівському Цент%
ральному василіанському архіві і бібліотеці – біографія ієрарха, складена його наступ%
ником Рафаїлом Корсаком. У своїй праці М.Чубатий визначив головні напрямки ді%
яльності Київського митрополита щодо реформування Василіянського Чину, реформ
церковної освіти та судочинства, урегулювання міжконфесійних стосунків.

О. Петро Хомин розглянув освітні заходи митрополита Йосифа Рутського (засну%
вання ним шкіл у Вільні, Новгородку, Мінську та приготування до відкриття духовної се%
мінарії), спрямовані на подолання внутрішніх протиріч Українсько%Білоруської Церкви12.

1936%1937 рр., у зв’язку з 300%літнім ювілеєм від дня смерті Йосифа Рутського, з’я%
вилися й інші дослідження його біографії (здебільшого науково%популярного змісту),
підготовлені о. Й.Сліпим (“Митрополит Йосиф Велямін Рутський і його доба”)13,
М.Марисюком (“Митрополит Йосиф Велямін Рутський (в 300%ліття його смерти)”)14,
о. Й.Скрутнем (“Митрополит Рутський у житті сьогоднішніх Василіян”)15, І.Тетеркою
(“Митрополит Й.В.Рутський, великий реформатор і оборонець Української Католиць%
кої Церкви”)16. Перелік цих та інших праць подає о. Роман%Степан Лукань у власній
“Рутськівській бібліографії за роки 1936%8”17.

У повоєнній історіографії постать о. Й.Рутського не полишала поля зору дослід%
ників18. Однак, у підсумку, ґрунтовної наукової біографії Київського митрополита ще
досі не написано.

Найбільшу увагу на сторінках українських видань міжвоєнного часу привернула
постать полоцького архієпископа Йосафата Кунцевича (бл.1580%1623), возведеного
у ранг святих. 1923 р. відзначалося 300%ліття від дня його смерті19.

Дослідження постаті, як зазначав В’ячеслав Заїкин, мотивувалися необхідністю
спростування “інспірацій” польської і російської історіографії щодо історії української
Церкви20. По%друге, об’єктивна інформація про діяльність о. Й.Кунцевича потрібна
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була галицькому суспільству, не позбавленому релігійного антагонізму. Прикладом
цього може бути випадок у станіславівській гімназії, де навчався майбутній василі%
анський історик о. Р.%С. Лукань. Він записав у своєму щоденнику: “…у нашій гімназії
сотворилося тепер два табори, а саме одні признають і вірять у св. Йосафата, а другі
називають його “ренегатом”, “агітація ворожа проти св. Йосафата походить або від по%
ляків (польська політика Сапіги), – або від москалів (від царських прислужників)” 21.
Звіт про зібрання на честь ювілею о. Йосафата у цій гімназії о. Лукань вислав до газети
“Поступ” у 1925 р., яку редагував у ту пору о. Й. Скрутень 22.

Передусім Кунцевичіана розроблялася у документально%історичному напрямку
(життєписи, свідчення сучасників на беатифікаційному і канонізаційному процесах,
згадки у листах і мемуарах, монастирських літописах і хроніках тощо). Найбільше до%
кументів, що стосуються життя і діяльності о. Й.Кунцевича опублікував о. Й.Скрутень.
Він дослідив рукописний збірник о. Павла Шиманського, зі свідченнями про Кунце%
вича23, а також життєписи архієпископа, віднайдені у ЦВАБ та передані з архівів Вати%
кану24. Крім Скрутеня, джерела діяльності ієрарха вивчали Ярослав Гординський,
(“Мова ”Регул” і “Катехізму” св. Йосафата Кунцевича”25, “Український елемент у діяль%
ності св. Й.Кунцевича”26), о. Йосиф Сліпий (“Богословські образовання і письменська
творчість св. Йосафата Кунцевича”27), о. Діонизій Дорожинський (“Акти процесів ка%
нонізації славного мученика Йосафата Кунцевича, архієпископа Полоцького”28), Яро%
слав Левицький (“Св.Йосафат Кунцевич у світлі проповідей ХVII і XVIII ст.”29).

Іншим напрямком Кунцевичіани міжвоєнного Львова була тогочасна агіографія.
Агіографічні праці, хоча й позбавлені наукового характеру, цікаві історіософськими
поглядами дослідників на проблему. Так, у праці “Апостол Унії”30 Й.Скрутень окреслив
тло життя Йосафата. На його думку, у ті часи Греко%католицька церква мала хитке ста%
новище, і тільки смерть Кунцевича повернула їй “моральне здоров’я”. Погоджуючись
з автором, о. В.Толочко, вказував на цікавий момент дослідження: “св. Йосафат без
сумніву був вірним сином України, хоча було би блудом його приналежність народну
надто модернізувати, котрого то “каменя преткновення” о. Скрутень зумів щасливо
оминути”31. Стаття С.Семчука “Св. Йосафат на тлі Унії”32 також простежує життя
Й.Кунцевича на тлі унійних змагань поч. ХVІІ ст. Автор писав, що смерть о. Кунцевича
сприяла зрівнянню у правах греко%католицького обряду з латинським і допуску уніат%
ських єпископів до Сейму33. Схожі висновки висловив бельгійський вчений о. Й.Схри%
верс34, акцентуючи на винятковість місії архієпископа та Божому проводі у цьому процесі.
Стаття одержала схвальний відгук о. П.Теодоровича, який відзначив у ній “здобутки
і висновки містично%теологічних студій Заходу”35.

Загалом, львівські вчені прагнули застосовувати комплексний підхід до проблеми,
намагаючись всебічно насвітлити постать полоцького архієпископа. У зв’язку з цим, вони
визначили основні напрямки дослідження постаті та опрацювали низку важливих до%
кументів про о. Й.Кунцевича та його добу.

Сучасні дослідники намагаються виважено оцінити діяльність одного з найяскраві%
ших подвижників церковної унії. Характерно, що й теперішні конфесійні історики ви%
словлюють нестандартні думки й пропонують розглянути монаший подвиг святого,
оминаючи голосне гасло “Йосафат – уособлення унії”36. Вони також застерігають ро%
бити сьогодні з “особи священомученика Йосафата символ унії, предтечу об’єднання
усіх українців у єдиній Христовій Церкві, в той час, як його трагічна смерть була і буде
роз’єднуючим чинником”37. Релігійне життя руського народу поч. ХVІІ ст. і роль у ньому
о. Й.Кунцевича (на основі епістолярної спадщини святого) були темою обговорень
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“Берестейських читань” у 1995 році 38. У вступній статті до ювілейного збірника “Бере%
стейська Унія (1596%1996)”, написаній В.Гаюком і Я.Дашкевичем простежується спроба
поглянути на цю проблему під іншим кутом зору. У статті йдеться про те, що релігійне
протистояння, яке виникло внаслідок церковної унії між православними і уніатами, не
вирішувалося “шаблями антагоністів%українців”, а “релігійний розкол в Україні ХVІ%
ХVІІ ст. не довів до громадянської війни типу Тридцятирічної у Німеччині (бо й убив%
ство св. Йосафата Кунцевича – це подія поза межами України, для прикладу)”39. Жит%
тя о. Йосафата є предметом зацікавлення польських істориків, які вважають святого
своїм покровителем (патроном), оскільки Кунцевич був нібито польським підданим40.
Не оминають дослідження постаті й білоруські вчені, високо оцінюючи творчість
Й.Кунцевича, як одного з видатних письменників білоруського Відродження41.

Увага вчених була зосереджена й на особистості суперника Йосафата Кунцевича
по Полоцькій кафедрі – православного (в кінці життя – уніата) владики Мелетія
Смотрицького.

Під керівництвом М.Чубатого, 20 грудня 1933 р. у ЛБА була організована конфе%
ренція з нагоди 300%річчя смерті Мелетія Смотрицького, яка викликала зацікавлення
не тільки студентів, але й громадських і наукових діячів (були присутні М.Возняк,
Д.Лук’янович, І.Копач, В.Щурат, М.Тершаківець). Виступили М.Чубатий (“Слово про
М.Смотрицького”), студенти Богдан Побігущий (“М.Смотрицький як полеміст”) та
Іван Федишин (“М.Смотрицький та його унійна діяльність”), а також Костянтин Че%
хович (“М.Смотрицький як граматик”)42. Доповіді були опубліковані у “Збірнику па%
м’яті Мелетія Смотрицького з нагоди 300 – ліття роковин смерті”43, що дає змогу озна%
йомитися з ними детальніше. У статті М.Чубатого44 подається історіографія проблеми,
де наголошується, що до того часу постать розглядалася православними істориками,
які вважають о. М.Смотрицького зрадником. На його думку, дії ієрарха мотивовані
національно%церковними та державницькими пріоритетами, виразником яких на той
час була Уніатська церква. І. Федишин45 обстоював погляд, що архієпископ схилявся
до єдності з Римом після 1621 р., а з убивством о. Й.Кунцевича у 1623 р. його намір
остаточно змінився, й 1627 р. він, фактично, перейшов до унії. Б.Побігущий46 розгля%
нув літературну спадщину о. М.Смотрицького, яка стосується двох періодів життєді%
яльності ієрарха, межею яких є 1627 р. У праці детально проаналізовано окремі твори
архієпископа, зокрема його “Тренос”.

Полемічні твори Мелетія Смотрицького цікавили Кирила Студинського, який у між%
воєнні часи зробив історично%літературний аналіз відомого твору владики – “Ан%
тіграфи”47.

Повоєнна історіографія постаті продовжує зберігати диференціацію. Наслідуючи
православну традицію, радянська історіографія засуджувала перехід ієрарха до унії,
хоча у деяких дослідженнях науковців є спроба подолання негативного ставлення до
його діяльності48. Греко%католицькі вчені, у свою чергу, поступово переборюють влас%
ний негативізм до православного аспекту творчості о. М.Смотрицького49. Останнім ча%
сом науковці намагаються подолати конфесійні та політичні розходження в оцінці ар%
хієпископа50.

Вивченням біографії та творчої спадщини ще одного православного церковного ді%
яча першої третини ХVІІ ст., Захарії Копистенського, займався о. Андрій Іщак. Цій
проблемі вчений присвятив свою дисертацію латинською мовою51. Дослідження скла%
дається зі вступу та основної частини, у якій проводиться порівняльно%догматичний
аналіз твору о. З.Копистенського “Палінодія”. Дані про біографію та творчість ієрарха
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містить вступ (має дві частини). Перша подає основні віхи його життя. Отець А.Іщак
спробував уточнити справжню дату народження о. Захарії (на його думку, це сталося
перед 1585 роком) та родинні зв’язки ієрарха з перемишльським єпископом Михайлом
Копистенським. Учений також порушив питання чинників виховання письменника%
полеміста, які спрямували його діяльність на захист православ’я. У другій частині
о. А.Іщак розглядає питання про назву твору о. З.Копистенського, про обставини та час
його написання, про мотиви та методику, а також про автограф та редакції “Палінодії”.
Щодо назви, автор припустив, що вона перекладається з грецької як “Пісня у відповідь
ворогові” (таку версію підтримує і сучасний дослідник Є.Пшеничний)52. Отець Андрій
сумнівався, що вказана у творі дата – 1621 р. – фіксує справжній час написання. Тексто%
логічний аналіз показав, що у “Палінодії” висвітлюються події й 1622 року. Дослідник
вказував на методи полеміки о. З.Копистенського та порівнював їх із методами ана%
логічних творів уніатських авторів, особливо Лева Кревзи. Насамкінець о. А.Іщак
стверджував, що “Палінодія” має науковий характер і базується на багатій літературі
тогочасних європейських авторів.

У полі наукових зацікавлень учених перебував ще один православний ієрарх – Іван
Хлопецький. Проаналізувавши наявні джерела, молодий дослідник Микола Андрусяк
вніс ясність у проблему статусу владики. Він з’ясував, що о. І.Хлопецький був вибра%
ний кандидатом на перемишльське православне єпископство у 1632 році, одержав ко%
ролівську номінацію, але помер у 1633 році, так і не отримавши митрополичих свячень53.

Увага української церковної історіографії міжвоєнного Львова була зосереджена
й на діяльності львівського уніатського єпископа Йосифа Шумлянського (1667%1708).
Цій проблемі присвячено ряд праць М.Андрусяка. 1934 р. вийшла монографія вченого
“Йосиф Шумлянський: перший уніатський львівський єпископ”54. Роком пізніше історик
надрукував брошуру “Боротьба за єпископську кафедру (картини з історії Православ%
ної церкви на Україні в ІІ пол. ХVІІ ст.)”55, у якій описувалися події затятого супер%
ництва між о. Й.Шумлянським, о. А.Винницьким та о. Є.Свистельницьким за воло%
діння Львівською єпископською кафедрою. Вивчаючи біографію та письменницьку
творчість о. Йосифа, вчений дійшов висновку, що перехід єпископа до унії був моти%
вований національно%захисними інтересами – прагненням піднести статус руської Цер%
кви і забезпечити рівні з католиками права для руського духовенства та громадськості.
У 1939 році М.Андрусяк, досліджуючи участь львівського єпископа у міжнародній по%
літиці України, Польщі та Москви, робить висновок, що він керувався не патріотич%
ними мотивами, а тогочасною кон’юнктурою і меркантильними інтересами типового
представника шляхти56. 1978 р., доповнивши дослідження матеріалами про переговори
о. Й.Шумлянського з Римською курією та Польським урядом, науковець зазначав, що
у своїй діяльності ієрарх керувався не духовними пріоритетами, а зовнішнім боком
релігійних справ57. Така еволюція поглядів ученого вказує на його попереднє роман%
тичне сприйняття унійних процесів в українській Церкві та їх подвижників.

Дослідження Михайлом Возняком життєдіяльності греко%католицького ієрарха
Михайла Гарасевича (1763%1836) також належить до розряду біографічних робіт, ви%
конаних у міжвоєнний період. Хоча об’єктом розвідки вченого стала науково%історич%
на праця о. М.Гарасевича, М.Возняк перевірив також багато фактів з його біографії. На
основі цього автор резюмував, що він був справжнім українським патріотом, резуль%
татом діяльності якого була відновлена Галицько%Львівська митрополія і вирішення
австрійським урядом багатьох справ на користь руського громадянства58.
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Особа митрополита Андрея Шептицького ще за його життя викликала наукове за%
цікавлення та досліджувалася у ряді біографічних праць українських і зарубіжних нау%
ковців, вміщених у четвертому томі часопису “Богословія”. Це передусім статті о. Й.Слі%
пого “Про молодечий вік нашого Митрополита”, о. Й.Скрутеня “У чернечій келії”,
К.Левицького “З національної діяльности Митрополита Андрея графа Шептицького”,
білорусів А. Луцкевіча “Мітрапаліт Шэптицкі і беларускі рух” та о. А. Станкевіча “Мой
успамін аб Мітрапаліту Андрэю Шэптицкім”, бельгійця о. Й.Схрейверса “Основання
Чина ОО. Редемптористів Східнього Обряду”, Д.Дорошенка “Спомини про перебу%
вання Митрополита Андрія Шептицького в Росії за часів війни”, Юліана Дзеровича
“Митрополит%Меценат”, о. А.Солодуха “А.Шептицький та уніоністичні змагання на
Білій Руси”, о. К.Шептицького “Митрополит Андрей і обновлення східньої чернечої
традиції”, о. П.Хомина “Митрополит Андрей Шептицький як Апостольський Візитатор
для українців в Полудневій Америці”59. У цих працях, сповнених повагою до життєдіяль%
ності митрополита, подавалася інформація також про становище УГКЦ на початку ХХ ст.,
міжконфесійні стосунки на українських, білоруських та російських теренах, церковну
політику Ватикану, Польщі, Росії, чернече життя в Україні поч. ХХ ст. тощо.

Біографія єпископа Йосифа Боцяна, життєвий шлях якого завершився 1927 р., до%
сліджувалася у п’ятому томі “Богословії”. Там були вміщені статті о. Й.Сліпого “Кілька
дат з першої половини життя луцького єпископа Йосифа Боцяна”, о. Л.Куницького
“О. д%р. Йосиф Боцян як ректор Духовної Семінарії”, о. М.Горникевича “О. д%р. Йосиф
Боцян – в’язень царської Росії”, о. В.Матвієйка “Єпископ Йосиф Боцян на холм%
ській і волинській Україні 1917 р.”, о. І.Рудовича “Єп. Йосиф Боцян як громадський
діяч” та ін60.

Сьогодні постаті греко%католицьких ієрархів першої половини ХХ ст., й передусім
митрополит Андрей Шептицький, викликають значний інтерес як в українських,
так і в зарубіжних учених. Зокрема, за сприянням співробітників ЦДІАЛ та Постуля%
ції митрополита Андрея Шептицького було видано збірник документів “Митрополит
Андрей Шептицький: Життя і Діяльність...”61, що є вагомим кроком у дослідження йо%
го багатогранної діяльності.

Підсумовуючи вищесказане, потрібно ще раз наголосити на тому, що вивчення біо%
графій видатних постатей української Церкви входило у коло важливих питань цер%
ковної історіографії міжвоєнного Львова, продиктованих як політично%релігійними,
так і спеціально%науковими умовами вказаного періоду. Вважаючи визначальними
вплив особистості на хід подій минулого та ролі у цьому Божого Провидіння, науковці
демонстрували національно%патріотичні та конфесійно%релігійні підходи до вирішення
церковно%історичних питань.
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Лідія Тиміш.
Біографії ієрархів української церкви
у дослідженнях учених міжвоєнного Львова.
У статті аналізуються праці учених міжвоєнного Львова, присвячені питанням жит%

тя і діяльності ієрархів як Уніатської, так і Православної церков. Найбільшу увагу було
приділено церковним постатям Берестейської доби, часів становлення Уніатської цер%
кви та періоду обстоювання ідеї “примирення Русі з Руссю”. У характеристику доби
та діяльності церковних ієрархів львівські вчені вносили елементи романтизму та
провіденціалізму, висловлюючи погляди конфесійної та патріотично налаштованої
історіографії.

Lydia Tymish.
Biographies of heads of Ukrainian Church
in investigations  scientists in Lviv in the period between wars.
In the article I analyze the works of Lviv’s scientists in the period between wars, which is

devoted to the question of the life of the heads of Greek%Catholic and Orthodox Church. The
main attention was attract biographies of heads of Ukrainian Church, who lived in the period of
Berestejska Unia and in the period of strengthen of Greek%Catholic Church.


