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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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ручки» [1], – пише його матір. Софія Шептицька зазначає, що у восьмирічному
віці Роман принципово відмовився від брехні, зробивши це, на її погляд, цілком
свідомо. «Я із дідапрадіда русин і полюбив нашу Церкву і наш святий обряд
цілим серцем»,  написав він у одному з пастирських листів від 20 липня 1899 р. 
[2]. 

По закінченні в 1883 р. гімназії деякий час перебував на військовій
службі, але через хворобу змушений був її залишити. 28 травня 1888 р. вступив
до монастиря отців Василіян у Добромилі. 22 серпня 1892 р. був висвячений на
священика у Перемишлі, згодом стає магістром новиків у Добромилі. З 20 
червня 1896 р. – ігумен монастиря святого Онуфрія у Львові. Короткий час
працює професором теології у Кристинополі (тепер Червоноград Львівської
обл.). 

У 1899 р. імператор Франц Йосиф І іменував Андрея Шептицького
Станіславським єпископом, а Папа Римський Лев ХІІІ затвердив це рішення, і
по смерті митрополита Юліяна СасКуїловського Андрей Шептицький
номінований на Галицького митрополита. Він очолюватиме ГрекоКатолицьку
Церкву 44 роки, як пастир проведе її крізь усі бурі і потрясіння буремної
першої половини XX століття. З 17 січня 1901 р. молодий митрополит бере
активну участь чи не у всіх проявах духовного, громадського й суспільного
життя Західної України, а його діяльність стає суттєвою й знаковою.  

Як духовний пастир свого народу завжди починав зі Слова – пастирських
послань на найактуальніші теми, щоби змінити свідомість людей, які були
покликані організовуватись навколо виконання конкретних справ. І як
зауважують сучасні дослідники, Пастирські послання Шептицького були тісно
пов’язані з практичною діяльністю, а його твори часто були результатом
конкретного досвіду, конкретно зробленої роботи. Цю добру традицію УГКЦ
продовжує нести в наступних митрополитах від кардинала Сліпого через
підпілля й до сучасних архієреївмитрополитів. Зауважимо також, що суспільні
погляди Слуги Божого Андрея випереджували соціальне вчення Католицької
Церкви на 50–60 років. 

Він допомагав бідним та сиротам, дбав про освіту, вкладав великі кошти
у розвиток культури, сприяв відкриттю та роботі українських банків. У період
пацифікації митрополит захищав православних, а під час Другої світової війни
наказав сховати 300 єврейських дітей та цінні єврейські документи від
фашистів. У 1932–1933 рр. він намагався передати продукти на Східну Україну, 
але радянська влада, заперечуючи наявність голоду, не прийняла їх [2]. 
Митрополит засуджував насильство, яке заразило його народ з початком
німецької окупації, і просив апостольського благословення, пишучи до Папи
Пія XII. Вважав, що «однією з внутрішніх  перешкод єдності серед українців
був «гарячий патріотизм» чи нетерпеливість до інших політичних поглядів» [3].  

Митрополит підтримував діяльність українських культурно
просвітницьких товариств «Просвіта», «Рідна школа», «Сільський господар». 
Він засновує Український Національний Музей, купує у 1905 р. для нього
приміщення за 34000 доларів. Завдяки піклуванню Шептицького у музеї було
зібрано одну з найбільших у Європі збірок іконопису. Він пише: «Здобувайте
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собі просвіту, … працюйте над нею усильно, … лиш пам’ятайте, що наука
правдива не може противитися науці Христа…». [4]. 

З числа церковних і гуманітарних його фундацій: Єпархіальна бібліотека
в Станіславі (передав 4 тисячі книг із особистої бібліотеки), Академічний Дім, 
Народна лічниця (яку згодом перетворили на сучасний шпиталь), гімназії; 
клопотанням до чеського уряду врятував українську господарську академію в
Подєбрадах. Андрей Шептицький був ініціатором і засновником Земельного
банку у Львові (1910 р.), порадні (консультації) для матерів, кількох
сиротинців, дяківської бурси, духовної академії, жіночої гімназії, бурси рідної
школи, малярської студії, школи імені Грінченка, школи імені князя Лева, 
фотоательє у Чикаго, кіностудії у Вінніпезі [5]. 

На кошти митрополита придбано будівлю, в якій розмістилася художня
школа Олекси Новаківського, також майстерня Модеста Сосенка та Осипа
Куриласа. Він також надавав стипендії молодим українським митцям для
здобуття художньої освіти у найкращих навчальних закладах Європи. На
сиротинці передав разом 1 млн. доларів. Однією з мало згадуваних соціальних
акцій митрополита було те, що він добився в австрійського уряду допомоги для
вдів священиків. 

Заходами Комісії охорони природи при Науковому Товаристві ім. Тараса
Шевченка митрополит дав розпорядження утворити заповідник кедрових лісів, 
що біля Підлютого, та заповідник степової рослинності біля Чортової Гори (на
Рогатинщині). То були одні з перших природних заповідників у Західній
Україні. Сприяв відкриттю курортів (наприклад, у Черчому) [5]. 

Під пастирським проводом Слуги Божого митрополита Андрея УГКЦ
стала духовною основою згуртування українського народу, її опорою й
духовним захистом під час боротьби за українську державність.  «Шукаючи
виходу з тривалої  соціальної кризи, породженої війною та нацистською
окупацією, Митрополит Шептицький зосередив свою увагу на зовнішніх
церковних відносинах із режимом і секулярним українським суспільством та на
внутрішньому житті Церкви як християнської спільноти» [6]. Митрополит
Андрей Шептицький не тільки підняв, розбудував й оживив життя УГКЦ, але й
переніс разом з українським народом роки небувалих світових лихоліть і
випробувань та став беззаперечним духовним і моральним авторитетом
Галичини першої половини ХХ століття. «Нехай нині умру, – нехай у вічності
не зазнаю щастя, нехай відлучений буду від Христа, – коби лиш Ви, Браття мої
по крові, були спасенні» [8]. Як зауважує один з дослідників життя владики
Андрея, не отримавши міжнародної підтримки в розбудові Української
Держави, митрополит спрямував усі зусилля на піклування про свій народ: «Я
справді не лікар, ані хлібороб, ані політик, але я Ваш батько, а батькові не
байдуже те, що його дітей живо обходить», — говорив Андрей Шептицький, а
його діла слугували яскравим підтвердженням служіння Богові і своєму
народові. 
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