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ПОСТАТЬ АНДРЕЯШЕПТИЦЬКОГО
В ОЦІНЦІ СУЧАСНИХ ІСТОРИКІВ

Стаття присвячена оцінці постаті Андрея Шептицького сучасними
українськими науковцями та дослідниками. Здійснена спроба узагальнити їх
доробок. Основний акцент робиться на необхідності уникнення
заідеологізованості та подолання усталених стереотипів у висвітлені
зазначеної теми. 
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Сучасний етап української історичної науки характеризується
посиленням інтересу з боку фахівців до одного із напрямків історіографічних
досліджень – біоісторіографії. Комплексний аналіз світогляду громадсько
політичних діячів, їх політичної спадщини не тільки наповнює конкретним
змістом наші уявлення про розвиток подій минулого, а й дозволяє посилити
вивчення багатьох аспектів щоденного життя тогочасного суспільства: від
проблемного до кадрового та організаційного. Сюди цілком справедливо можна
віднести дослідження життя і діяльності провідних діячів церкви, її
митрополитів. Серед найбільш вивчених постатей є Андрей Шептицький. 
Митрополит Андрей – одна з найвпливовіших, найколоритніших постатей
історії західноукраїнських земель першої половини ХХ ст. Саме він зосередив у
собі всю велич і трагедію Української грекокатолицькоїцеркви.  

Значна кількість праць, присвячених півстолітній церковнорелігійній та
національнополітичній діяльності Андрея Шептицького дозволяє говорити про
заснування в українській суспільній думці та історіографії окремого
шептицькознавчого напряму дослідження. Різні за характером і рівнем спроби
його аналізу засвідчують науковий ступінь вивчення цієї проблеми. Зважаючи
на чималу кількість схожих історіографічних праць й оглядів, зупинимося на
головних із них, що стосуються теми нашого дослідження. Андрею
Шептицькому присвячена низка дисертаційних та інших досліджень. Серед них
можемо виокремити таких авторів: С. Гнота [6], Г. Гладку [4], Я. Заборовського
[7], П. Каменського [8], І. Чорновола [12], Я. Біласа [1] та інших.  

Релігійну та ідейну толерантність у цих питаннях виявляють польські
історики, а також представники молодшої генерації російських науковців. 
Спостерігаємо явище, коли сучасні українські дослідники, ігноруючи здобутки
останніх, активніше використовують напрацювання своїх польських колег. Між
тим, постать митрополита Андрея давно вийшла за межі національних
історіографій, що спонукає ширше використовувати їхні здобутки, які мають
слугувати джерелом для творчого взаємозбагачення та давати підстави для
здорових наукових дискусій. 
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На думку В. Великочия, одну з перших серйозних спроб узагальнити
напрацювання пострадянської української та польської історіографії суспільної
діяльності митрополита Андрея Шептицького здійснила Л. Гентош [5]. 

Згідно з історіографічною традицією, вивчаючи грекокатолицьку церкву
в усіх сферах як релігійної, так і світської діяльності, неможливо не
висвітлювати її очільника. Це стосується таких складових цього різнопланового
явища, як репресії проти грекокатоликів з боку російських, австроугорських, 
польських властей; насаджування православ’я в Галичині; участь українського
духовенства в державотворчих процесах ЗУНР і творенні національних
військових формацій тощо. 

У сучасній історіографії найбільш вірогідною є теза про гостре ідейно
політичне протистояння між радянськими та зарубіжними українськими
науковцями, що проявилося в різних, часом діаметрально протилежних, 
оцінках певних історичних явищ, подій, осіб. Така розбіжність виявилася й у
поглядах на церковнорелігійні процеси в Галичині за доби Першої світової
війни та Української революції. Варто виокремити усталений «набір» ярликів
епітетів, «навішаних» радянськими авторами на УГКЦ та її першоієрарха. Так, 
бачимо, що, з’ясовуючи це питання, І. Компанієць [9, с. 187190] не пішов далі
В. Осечинського [11], який, у свою чергу, хоча й показав поінформованість при
його висвітленні, але за відсутності наукового апарату можна лише
здогадуватися про походження джерел, якими він користувався. Такої думки
дотримуєтьсься іванофранківський історіограф В. Великочий у своїй статті, 
присвяченій висвітленню окремих років діяльності митрополита Андрея
Шептицького в історіографічній думці [3]. 

На тлі такого розмаїття підходів й оцінок постаті Андрея Шептицького та
його ролі в доленосних для українського народу подіях видаються
«закономірними» й відмінності в з’ясуванні обставин та чинників, що
уможливили звільнення митрополита. Світські як українські, так й особливо
російські дослідники пов’язують ці події з курсом Тимчасового уряду на
лібералізацію релігійної політики (особисту ініціативу й рішення в цій справі
приписують його главі О. Керенському) та протестами прогресивних
російських діячів (В. Короленка та ін). Однак католицькі історики, позицію
яких виразно представив А. Великий [2, с. 107], при висвітленні цієї справи
наголошують на «заступництві» Апостольського престолу, іспанського та
німецького урядів та європейських монарших родин, які, на їхню думку, 
відіграли вирішальну роль у визволенні «царського в’язня» з неволі. 

У зв’язку з широкомасштабним відзначення 150річчя від дня
народження Андрея Шептицького планується провести та уже проведено низку
науковопрактичних конференцій, присвячених цій неординарній постаті
першої половини ХХ століття. А саме: Міжнародний симпозіум, присвячений
150річчю від дня народження митрополита Андрея Шептицького, який
відбудеться у 29 жовтня – 1 листопада 2015 р. у Львові в Українському
католицькому університеті, заходи у Львівському національному університеті
імені І. Франка, в ході яких, зокрема, планується презентація видання
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Верховного архієпископа Любомира Гузара «Андрей Шептицький Митрополит
Галицький (19011944) – Піонер екуменізму» та інші. 

Таким чином, проблема особистості митрополита Андрея та його
різнопланової діяльності отримала достатньо широке відображення в
українській історіографії, хоча чимало її аспектів залишаються дискусійними й
потребують подальшого вивчення. 
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