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Це перша опублікована біографія бл. свщмч. Климентія (д-р Казимира графа Шептицького) — бла-
женного Католицької Церкви та Праведника народів світу, католицького Екзарха Великої Росії та 
Сибіру, Архимандрита Студитів, замордованого у Владімірі над Клязьмою (РФ) у «владімірському 
централі». 

Казимир, брат Митрополита Андрея Шептицького, у 43 роки вступив до католицького монас-
тиря східного обряду. Ревний християнин, римо-католик, з юначих літ прагнув, як сам писав, стати 
«добрим воїном Господа» і реалізувати своє покликання серед русинів-українців. Ще до того як 
вступить до монастиря — постає перед нами як політик та громадський діяч. Перший лобіст інте-
ресів Галичини — так був названий Блаженний у пресі на початку ХХ століття. 

Постать бл. свщмч. Климентія Шептицького зацікавить однаковою мірою світських і духовних 
осіб. Приклад його життя буде повчальним для політиків та громадських діячів. Організаторський 
і підприємницький хист стане взірцем для бізнесменів. Жертовність світитиме для чернецтва та 
клиру. Для українця залишатиметься ієромонахом і братом Митрополита, для поляка — аристо-
кратом, для німця — австрійським політиком, а для юдея — Праведником народів світу. Для хри-
стиян — апостолом, який нестиме Благу Вістку та Слово Боже для народу, серед якого виріс, та не 
походив. Греко-католик з вибору, Студит за покликанням — бл. свщмч. Климентій (д-р Казимир 
Шептицький) постане на сторінках видання перед вченими істориками, політологами та богосло-
вами, щоб зацікавити своїми поглядами та прикладом блаженного життя. 

Науково-популярне видання
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Фото: колекція «Archiwum Szeptyckich», о. Юстин (Юрій Бойко), Іван Матковський, Леся Квик, Ро-
ман Метельський, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Muzeum Narodowe w Warszawie, Cyfrowa Biblioteka 
Narodowa Polona (CBN), з приватних збірок Андрія Олійника і Юрія Завербного

На обкладинці: світлина бл. свщмч. Климентія Шептицького, яку Блаженний дав синові Олекси 
Новаківського — Жданові-Олексі (збережена в родині Новаківських як цінна пам’ятка, що супро-
воджувала сім’ю в роки поневірянь у Сибіру).

Партнери проекту: 
Постуляційний центр монастирів Студійського Уставу

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy (PWIN) у Перемишлі (Польща)
Релігійне видавництво «Покрова»
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Старанням яких надрукована 
перша біографія бл. свщм. Климентія 
(д-ра Казимира графа Шептицького):

Українська греко-католицька парафія 
у Франкфурті над Майном, 
яка першою в УГКЦ отримала покровителя 
в особі блаженного священномученика 
Климентія Унівського

Родина Руслана Волошина

Родина Тараса і Назара Керницьких

Родина Романа Коваля

Родина Андрія Павлуня

Родина Михайла Цимбалюка

Родина Марії Муляви та Юрія Чернецького

Родина Маркіяна Швягла

Нехай Брати Шептицькі оберігають згаданих та їхні родини, 
а також своєю опікою та заступництвом перед Всевишнім ведуть Їх дорогою Життя, 

про що просимо цими словами! 

Старанням яких ця праця підготовлена до друку: 
Сестра Соломія Тесля

Отець Юстин (Юрій Бойко) з родиною з Дори 
Отець Василь Говера (Казахстан) 

Ієромонах Севастіян (Дмитрух), студит
Світлої пам’яті ієромонах Ніканор (Єзерський), студит 

Студит Роман (Маслюк) з сім’єю 
Отець Василь Марчук (Італія) 

Ієромонах Всеволод (Оліярник), студит 
Отець Давид Сеник з дружиною (Англія) 

Отець Тарас з дружиною Іриною (Сенюри з Підбужа)
Отець Михайло Хром’янчук (Італія)

Отець Ярослав Шудрак (Торонто, Канада)

Анонімні жертводавці з Києва
Родина Ольги та Івана Бабічуків 

Родина Андрія та Олесі Бойків 
Родина Олени Білоус

Родина Галини та Андрія Гавранів
Родина Ольги та Володимира Громиків

Родина Ольги і Богдана Гугів
Родина Остапа Доскіча 

Родина Христини та Романа Калагурських
Родина проф. Лесі Кравченко 

Родина Ольги та Євгена Криворотьків
Родина Ігоря Кузьмака 

Родина Оксани та Михайла Матковських
Родина Олександри та Йосифа Матковських

Родина Романа Метельського
Родина Марії та Юрія Мисюків

Родина Галини Наливайко  
Родина Мар’яни та Сергія Оленичів

Родина Анни та Ігоря Розлуцьких
Родина Ірини Сабадаш 
Родина Наталії Сагнай 

Родина Тетяни Садовської 
Родина Святослава Сачка 

Родина Христини Семенців 
Родина Анни та Андрія Семенюків

Родина Ореста та Ірини Сапуги 
Родина Надії та Григорія Сеників 

Родина Володимира Синиці
Родина Марка Сімкіна

Родина Олени та Андрія Слюзів
Родина Оксани, Ярослава та Богдана Новаківських і Соленків

Родина Ольги та Юрія Новаківських та Солуків
Родина Ірини та Любомира Патеригів 

Родина Мар’яни Пристай 
Родина Галини та Василя Терещуків

Родина Лесі та Василя Квиків і Флудів
Родина Галини та Михайла Харитонів

Родина Наталі та Ореста Шейків
Родина Олесі Шемечко та Miquel Domenech (Іспанія) 

Родина Оксани та Олега Юринців
Родина Любові Яремко 

До відновлення пам’яті про блаженного священномученика 
Климентія Шептицького 

для своїх нащадків та родин, а також до видання Його першої біографії причинилися:
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блаженний Католицької Церкви
БІОГРАФІЯ

СЛОВО ВІД АВТОРА
Важливі дати з життя Казимира графа Шептицького — блаженного 
священномученика Климентія

РОЗДІЛ І. ШЕПТИЦЬКІ ГЕРБА ВЛАСНОГО З РОДУ ДРАГО-САСІВ
Частина 1
Частина 2

РОЗДІЛ ІІ. ДИТИНСТВО КАЗИМИРА ГРАФА ШЕПТИЦЬКОГО: РОДИННІ СПРАВИ Й 
ПОЛІТИЧНІ ПОДІЇ З ЛИСТІВ, СПОГАДІВ ТА ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ

РОЗДІЛ ІІІ. ШКІЛЬНІ РОКИ КАЗИМИРА У ВИРІ РОДИННИХ ПОДІЙ 
ТА ДОЛЕНОСНОГО РІШЕННЯ БРАТА РОМАНА

РОЗДІЛ IV. СТУДІЇ  У ЯГЕЛЛОНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ТА ПОКЛИКАННЯ 
ДО ЧЕРНЕЧОГО ЖИТТЯ

РОЗДІЛ V. СТУДЕНТ МЮНХЕНУ, ПАРИЖУ, ВІДНЯ, КРАКОВА 
ТА «ДОКТОР ОБОХ ПРАВ»

РОЗДІЛ VI. ДІДИЧ НА ДЕВ’ЯТНИКАХ

РОЗДІЛ VII. ПОСОЛ  АВСТРІЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

РОЗДІЛ VIII. КАЗИМИР ГРАФ ШЕПТИЦЬКИЙ — ПЕРШИЙ ЛОБІСТ
 ІНТЕРЕСІВ ГАЛИЧИНИ

РОЗДІЛ ІХ. НА ГРОМАДСЬКІЙ НИВІ КРАЮ: ГОЛОВА ГАЛИЦЬКОГО 
ЛІСОВОГО ТОВАРИСТВА ТА ЧІЛЬНИЙ ДІЯЧ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА

РОЗДІЛ Х. КАЗИМИР ГРАФ ШЕПТИЦЬКИЙ — ОТЕЦЬ КЛИМЕНТІЙ
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45
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141

181

228

267

313
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353

387

435

467

507

565

612

613

622

630

632

634

640

645

658

РОЗДІЛ ХІ. ОТЕЦЬ КЛИМЕНТІЙ І ПІСЛЯВОЄННЕ ВІДРОДЖЕННЯ МОНАШОЇ 
СТУДИТСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ

РОЗДІЛ ХІІ. ЗАСНОВНИК СТУДИТСЬКИХ МОНАШИХ ОСЕРЕДКІВ: 
ДІЯЛЬНІСТЬ О. КЛИМЕНТІЯ У ДРУГІЙ ПОЛ. 20-Х — ПЕРШІЙ ПОЛ. З0-Х РР. ХХ ст.

РОЗДІЛ ХІІІ. ІГУМЕН ШЕПТИЦЬКИЙ І ЙОГО ЗАПОВІТ МОНАШІЙ СПІЛЬНОТІ 
СТУДІЙСЬКОГО УСТАВУ

РОЗДІЛ ХІV. ОТЕЦЬ КЛИМЕНТІЙ ШЕПТИЦЬКИЙ — АПОСТОЛЬСЬКИЙ ЕКЗАРХ 
ВІРНИХ СХІДНОГО ОБРЯДУ ВЕЛИКОЇ РОСІЇ ТА СИБІРУ

РОЗДІЛ XV. У ВИРІ ВІЙНИ: БРАТИ ШЕПТИЦЬКІ І ЄВРЕЙСЬКИЙ НАРОД

РОЗДІЛ XVI. АРХИМАНДРИТ МОНАХІВ СТУДІЙСЬКОГО УСТАВУ

Розділ XVII. СПОГАДИ РОДИНИ ТА СУЧАСНИКІВ:

І. Спогади сестри Ванди Марії графині Шептицької

ІІ. Те, що пам’ятаю про отця Климентія (Стрийця Казя). 
Спогади Яна Сильвестра графа Шептицького

ІІІ. Сестра Тереза Шептицька, францисканка: 
спогади про отця Климентія, студита, Казимира Шептицького

IV. Єлизавета Вайман. Спогади

V. Мої спогади про Казимира Шептицького — отця Климентія Шептицького. 
Ян Казимир Шептицький

VI. Володимир Гординський. Спогади про отця Йоана Петерса, 
отців Студитів і братів Шептицьких

VII. Адам Даніель Ротфельд. Про роль Шептицьких у новітній історії України

ПІСЛЯСЛОВО





УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА
АРХИЄПИСКОП І МИТРОПОЛИТ ЛЬВІВСЬКИЙ

Львів,
14 листопада 2018 року Божого

Дорогі в Христі!

У старозавітній книзі Левіт звернено увагу на значення ювілеїв в житті людини і народу. 
Керуючи до своїх слухачів, він наголошує на тому, що «ювілей, святий це час для вас» (Лев 25,12). 
Слідкуючи за словами богонатхненного автора, розуміємо, що ювілей є святим часом через те, що 
підчас його тривання погляд поодинокої людини і народу повинен бути зверненим на Бога.

17-го листопада 2019 року виповнюється 150 літ від дня народження блаженного Климентія 
Шептицького, рідного брата праведного Митрополита Андрея, його найвірнішого помічника, 
людини великого духу, аскета, справді святої людини. З огляду на цей ювілей Синод Єпископів 
УГКЦ поблагословив, щоб цю дату було належним чином вшановано через різного роду заходи 
так молитовного, як і науково-пізнавального характеру. З огляду на велику значимість архи-
мандрита Студитів у соціальній сфері, як також, у справі порятунку євреїв в часі Страшної Війни 
(1939-1945 рр), рівно ж, державні органи різних рівнів проголосили 2019 рік роком блаженного 
Климентія Шептицького.

Святкування 150 літнього ювілею від дня народження блаженного Климентія Шептицького 
має передовсім на цілі приблизити його постать до народу, оскільки, як слушно, звертають увагу 
дослідники, що він ще за життя постійно перебував у тіні свого рідного брата — Великого Митро-
полита — і таку місію продовжує сповняти до сих пір. Натомість він відігравав надважливу роль, 
перебуваючи завжди поруч праведного Митрополита Андрея.

Ісповідник віри Патріарх Йосиф Сліпий у життєписі Митрополита Андрея, який він написав у 
1958 році, будучи на засланні у сибірських концтаборах, про роль архимадрита Климентія розпо-
відає наступним чином: «Говорячи про Митрополита Андрея, не можна не згадати про його брата 
Казимира, і то дещо докладніше. Бо він був незвичайно відданий своєму братові — і співробітни-
ком, і правою рукою майже в усіх ділах. Доповняв він Митрополита в практичному переведенню 
великих плянів. Водночас був він гальмою у відважних і не раз ризикованих потяганнях і предпри-
няттях та лив холодну воду, як говорив сам о. Климентій, на розжарений запал вулканічної вдачі 
свого брата. Притому, він його дуже любив і шанував».

Ці слова належать людині, яка особисто знала обох братів Шептицьких і ціле своє життя вва-
жала нічим іншим, як слідуванням стопами Мойсея Українського Народу, Митрополита Андрея, 
що вірно наслідував Христа. З огляду на це вага обох праведних братів зростає стократ.

Так склалося, що в силу різних обставин до сих пір не існувало жодної поважної наукової біо-
графії о. Климентія Шептицького. Стараннями Постуляційного Центру Монастирів Студійського 
Уставу були зібрані воєдино його відомі твори і то, переважно з періоду, коли він вже перебував 
у монастирі.

Але, так щасливо складаються обставини, що з нагоди 150-літнього ювілею блаженного 
Климентія Шептицького наші вірні, а також, просто зацікавлені особи, матимуть змогу запізна-
тися з його повною біографією. Над неї протягом довшого часу старанно і пильно працював 
д-р Іван Матковський, науковий працівник згаданого Постуляційного Центру. Слід відзначити, 
що це є перша цілісна наукова біографія блаженного Климентія, яка базується на дуже серйозній 
документальній базі, яку вдалося віднайти під дану пору. Через пізнання життя цієї благородної 
постаті можна дізнатися про виховання в родині Шептицьких, діяльність нашої Церкви та слу-
жіння монахів Студійського уставу. Уважаю, що ця біографія послужить багатьом науковцям, як 
матеріал, з якого черпатимуть цінні факти для написання різного роду цінних праць.

При цій нагоді висловлюю автору велику подяку за справді нелегкий, але дуже потрібний 
труд. Бо чим більше ми пізнаємо життя Божих людей, тим більше ми наближаємося до пізнання 
самого Бога.

Автору та усім працівникам Постуляційного Центру Монастирів Студійського Уставу бажаю 
сили, здоров’я та наснаги на подальші дослідження. Усім хто цікавиться постаттю блаженного Кли-
ментія Шептицького радо рекомендую ось цю книжку та уділяю моє архиєрейське благословення!
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Важливі дати з життя Казимира графа Шептицького — 
блаженного священномученика Климентія

17 листопада 1869 р. — народився бл. свщм. Климентій (Казимир граф Шептицький)
9 грудня 1872 р. — сім’я Шептицьких замешкала у новозбудованому домі у Прилбичах 
17 липня 1876 р. — помер дідусь Казимира Александр граф Фредро
4 липня 1877 р. — у Шептицьких народився найменший син і брат Казимира — 
Леон Юзеф Марія
18 лютого 1880 р. — помирає найстарший брат Казимира Юрій
1 квітня 1881 р. — Казимир вперше приступив до Таїнства Покаяння
10 квітня 1881 р. — Казимир уперше отримав із рук о. Яцковського Святе Причастя
1 вересня 1882 р. — у гімназії святої Анни майбутній о. Климентій розпочинає 
навчання у четвертому класі
1 червня 1884 р. — Станіслав і Казимир у Кракові приймають Таїнство Миропомазання
1 листопада 1882 р. — помирає Софія з Яблоновських графиня Фредро, 
бабуся братів Шептицьких
30 червня 1887 р. — Казимир склав з відзнакою екзамен зрілости (матуру)
Вересень 1887 р. — вперше згадується у листах Софії Шептицької покликання 
Казимира до монашого життя
1 жовтня 1887 р. — Казимир розпочинає навчання на правничому відділі 
Ягеллонського університету в Кракові
7 серпня 1888 р. — у Гаврилівці біля Надвірної помирає Ружа з Косецьких 
графиня Шептицька, бабуся братів Шептицьких
1 жовтня 1888 р. — Казимир розпочинає навчання у Мюнхенському університеті 
Людвіґа-Максиміліяна
Жовтень 1889 р. — молодий Шептицький розпочинає навчання в Інституті політичних 
досліджень у Парижі
Жовтень 1890 р. — у часописі «Przegląd polski» опубліковано першу, відому нам, 
працю Казимира — рецензію на п’єсу «Ні Бога, ні пана»
Лютий 1891 р. — Казимира обрано першим префектом Марійської дружини у Кракові
16 липня 1892 р. — після низки успішно складених іспитів Казимир отримав науковий 
титул доктора обох прав (Iuris Utriusque Doctor)
Серпень 1892 р. — разом з о. Павліцьким Казимир бере участь у католицькому з’їзді 
у м. Лінці (Австрія)
28 серпня 1892 р. — у Перемишлі, в катедрі, з рук єпископа Юліяна Пелеша ієрейські 
свячення отримав о. Андрей Шептицький
Травень 1893 р. — Казимир розпочинає адміністрування маєтку в Дев’ятниках біля 
Бібрки та згодом там поселяється
Липень 1893 р. — разом із батьком Яном Кантієм Казимир узяв участь 
у католицькому віче у Кракові
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Січень 1895 р. — майбутній о. Климентій відбув реколекції у Добромилі у василіянсько-
му монастирі святого Онуфрія
9 липня 1896 р. — під час ІІ Католицького з’їзду у Львові Казимир виголошує реферат 
на тему «Про службу в господарствах  рільничих»
10 вересня 1897 р. — Казимир організовує у Дев’ятниках Василіанську місію, 
яку очолив о. Андрей Шептицький
16 березня 1900 р. — на довиборах у окрузі з центром у Перемишлі виборці І курії ви-
брали Казимира послом до Палати обраних Державної Ради IХ каденції
15 січня 1901 р. — Казимира графа Шептицького вибрано послом 
Державної Ради Х каденції 
8 лютого 1901 р. — під час формування виконавчих органів Палати обраних Державної 
Ради Казимира було обрано секретарем парламенту за квотою польської фракції
17 квітня 1904 р. — у Прилбичах помирає Софія графиня Шептицька
Лютий 1906 р. — Казимир виступає у пресі з коротким есе на тему завдань, 
які католицизм має до здійснення у публічному житті
Грудень 1908 р. — після раптової смерти голови Галицького лісового товариства 
його очолює Казимир граф Шептицький
25 листопада 1909 р. — у Дев’ятниках Митрополит Андрей освятив церкву, 
збудовану старанням і коштом Казимира
1 жовтня 1911 р. — у Прилбичах родина Шептицьких вшанувала 75-ту річницю 
з дня народження Яна Кантія Шептицького
1 грудня 1911 р. — Казимир виїжджає з Галичини, щоб у бенедиктинському монастирі у 
Бойроні приготуватися до чернечого життя
13 листопада 1912 р. — помирає Ян Кантій, батько братів Шептицьких
Грудень 1912 р. — у документах перший раз з`являється інформація 
про брата Климентія, а також те, що він перебуває у новіціяті та належить 
до згромадження монахів-студитів. Припускаємо, що Казимир склав чернечі обіти 
й отримав ім’я Климентій 8 грудня 1912 р.
Квітень 1913 р. — брат Климентій прибув до студитського монастиря у с. Кам’яниці 
(Боснія), щоб продовжити новіціят
1 жовтня 1914 р. — в Інсбруку в Канізіянумі бр. Климентій розпочинає теологічні студії
Вересень 1914 р. — окупаційні російські війська арештували Митрополита Андрея і 
вивезли до Росії на заслання
28 серпня 1915 р. — у Кріжевцях (Хорватія) з рук єпископа Діонісія Няраді о. Климентій 
отримав ієрейські свячення
Грудень 1915 р. — у притулку для Січових Стрільців у приміщення студитського монас-
тиря у Львові о. Климентій провідує хворого Івана Франка
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1 грудня 1916 р. — Польські Легіони на чолі з командувачем Станіславом 
графом Шептицьким звільняють Варшаву від російської окупаційної армії
22 грудня 1917 р. — о. Климентій у каплиці перед Митрополитом приймає 
Ангельський Образ
13 березня 1918 р. — було зареєстровано товариство «Захист ім. Митропо-
лита Андрея графа Шептицького для сиріт у Львові». Після повернення до 
Львова опіка над 
дітьми-сиротами стає першою великою справою для о. Климентія, якою за-
йматиметься все життя, аж до арешту
29 серпня 1919 р. — наступного дня після свята Успіння Пресвятої Богородиці 
монахи-студити на чолі з о. Климентієм переселяються до Унева 
у колишні палати Митрополитів
Осінь 1919 р. — брати Шептицькі розпочинають писати новий «Типікон» для 
монахів-студитів під назвою «Установи (конституції) Успенської Лаври в 
Уневі» 
12 липня 1924 р. — о. Климентій завершує наукову статтю-розвідку про зна-
чення свщм. Йосафата Кунцевича в церковній історії русинів-українців
28 серпня 1925 р. — Митрополит Андрей видає грамоту на заснування 
Святоуспенської Унівської Лаври Студійського Уставу
1 квітня 1927 р. — Митрополит Андрей грамотою засновує Свято-Іванівську 
Лавру Студійського Уставу
7 липня 1934 р. — у Львові урочисто освячено Митрополитом Андреєм 
і гроном священиків з о. Климентієм церкву святої Софії — Премудрости 
Божої з с. Кривки  (парафія у складі двох сіл: Кривки та Маткова 
Турчанського повіту)
Вересень 1931 р. — Ігумен Климентій здійснює подорож на Полісся 
(під Пінськ), щоб заснувати там монаший осередок
30 серпня — 1 вересня 1932 р. — у Пінську відбувається ІІІ Унійна конфе-
ренція, у якій бере участь о. Климентій Шептицький
7, 8, 9 вересня 1933 р. — о. Климентій бере участь у IV Унійній конференції 
у Пінську
1936 р. — о. Климентій щораз більше опікується братом — 
Митрополитом Андреєм, який з 1929 року прикутий до інвалідного візка
12 липня 1936 р. — орієнтовна дата завершення написання 
братами Шептицькими «Загального Типікону» для монастирів студитської 
чернечої традиції
5 січня 1937 р. — помирає Мімі — Марія графиня Шембек із Фредрів, двою-
рідна сестра братів Шептицьких, яка виховувалась разом з ними у Прилбичах
2 травня 1937 р. — Рада монахів Святоуспенської Лаври в Уневі затверджує 
«Загальний Типікон», написаний братами Шептицькими
Квітень 1937 р. — о. Климентій відбув подорож до Риму та був прийнятий 
на авдієнції Святішим Отцем Пієм ХІ
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10 серпня 1938 р. — у Лужках біля Осмолоди о. Климентієм у гроні священи-
ків та монахів посвячено скит святого Андрея Первозванного
25 квітня 1939 р. — разом з о. Йосифом Сліпим ігумен Климентій їде до Риму, 
щоб скласти гомаґіюм Папі Пію ХІІ та отримати дозвіл Святої Столиці на ви-
значення о. Сліпого намісником Митрополита Андрея
21 травня 1939 р. — о. Климентій у соборі святого Петра співслужить 
урочисту Святу Літургію з нагоди 950-ї річниці хрещення Руси-України
19 червня 1939 р. — у Львові відбулися установчі збори «Українського 
Католицького Інституту Церковного З’єдинення ім. Митрополита Рутського 
у Львові», на чолі якого стає о. Климентій Шептицький
4 серпня 1939 р. — у Прилбичах востаннє зустрілись всі брати Шептицькі
17 вересня 1939 р. — Митрополит Андрей іменує о. Климентія Апостоль-
ським Екзархом на правах Апостольського Адміністратора католицьких 
вірних східного обряду Великої Росії та Сибіру
27 вересня 1939 р. — у Прилбичах більшовики вбивають рідного брата 
о. Климентія Леона та його дружину Ядвігу 
19 червня 1940 р. — у Замості (Польща) в катівні гестапо замордовано ще 
одного брата о. Климентія — Олександра Шептицького
1 листопада 1944 р. — помирає Митрополит Андрей Шептицький
12 листопада 1944 р. — о. Климентія іменовано Архимандритом 
студитських монаших згромаджень
17 грудня 1944 р. — делегація на чолі з Архимандритом Климентієм Шеп-
тицьким вирушила літаком зі Львова до Києва, а звідти — потягом до Москви 
на зустріч з представниками влади СССР, щоб вручити вимоги (т. зв. Меморан-
дум) та заявити про потреби католиків східного обряду
9 квітня 1945 р. — Архимандрита Климентія призначено одним із чотирьох 
можливих адміністраторів Львівської Архиєпархії у разі знищення більшови-
ками єпископату УГКЦ
11 квітня 1945 р. — арештовано єпископат УГКЦ
Червень 1945 р. —духовенство на чолі з Архимандритом Климентієм 
надсилає листа В’ячеславу Молотову, заявляючи про свій протест проти 
знищення УГКЦ
Кінець грудня 1945 р. — Архимандрита Климентія насильно виселяють з 
Митрополичих палат Святоюрського катедрального комплексу
Березень 1946 р. — у Львові проходить псевдособор відступників — 
католицьких священиків східного українського обряду, які приймають 
рішення про ліквідацію постанов Берестейської унії 1596 року
5 червня 1947 р. — в Унівській Святоуспенській Лаврі під час молитви було 
арештовано Архимандрита Климентія Шептицького
Березень 1948 р. — Архимандрита Климентія Шептицького перевезено для 
відбування покарання у м. Владімірі над Клязьмою (Росія)
1 травня 1951 року — у т. зв. владімірскому централі мученицькою смертю 
загинув Архимандрит Климентій — Казимир граф Шептицький
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Ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне — близько
Євангеліє, Мт. 10, 7

СЛОВО ВІД АВТОРА

ЧОМУ ВАРТО ДОСЛІДЖУВАТИ ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ 
БЛ. СВЩМ. КЛИМЕНТІЯ (КАЗИМИРА ГРАФА ШЕПТИЦЬКОГО)

ТА ДЕ МОЖНА ЗНАЙТИ ПРО НЬОГО ІНФОРМАЦІЮ

За символічним збігом обставин, біографію блаженного священномученика Кли-
ментія (Казимира графа Шептицького) завершено у момент смерти Його останньої пле-
мінниці Єлизавети Целистини (нар. 1923 р.) — пізніше дружини Андрія Ваймана, яка 
померла у березні 2018 року. Єлизавета, або Іза, як її називали рідні, була дочкою Леона 
та Ядвіги Шептицьких, яких 1939 року, після захоплення Галичини на початку Другої 
світової війни, у Прилбичах розстріляли більшовики. Із допомогою та за підтримки сво-
їх Стриків — братів Шептицьких: Митрополита Андрея та о. Климентія — її зі сестрою 
Анною вдалося переправити до німецької зони окупації Польщі, де сиротами опікувався 
інший Стрик — генерал Станіслав Шептицький. Згадана Анна Марія Шептицька по-
мерла 2009 року, а кілька років тому, 2015 року, земне життя закінчила ще одна їхня 
сестра — Христина Бриґіда Марія.

Так завершився певний період історії роду Шептицьких, який охоплював наступне 
покоління, що прийшло на зміну. Ці представники родини мали безпосередній контакт зі 
своїми Стриками, росли під їхньою опікою та зазнавали впливу їхнього виховання. Зро-
зуміло, що вони стали свідками не тільки їхньої історії, але й історії Католицької Церкви 
та українського й польського народів, в якій брати Шептицькі не тільки брали участь, 
а яку безпосередньо творили. Нам залишили свої численні спогади, що є опубліковані. 

Як не дивно, донині немає не тільки цілісної та вичерпної біографії о. Климентія 
Шептицького, але й Митрополита Андрея. Якщо було кілька спроб створити життєпис 
Галицького Владики, то про постать о. Климентія, висвітлено лише в кількох аспектах. 
Це породило безліч неправдивих «фактів» щодо Його життя та сформувало кілька стере-
отипів. Один із них доводив, що «о. Климентій Шептицький усе життя залишався в тіні 
свого брата Митрополита». Цим стереотипом часто пояснювали брак інформації про цю 
видатну особистість. І справді, якщо т. зв. монаший період життя о. Климентія був дещо 
досліджений та відомий, то джерельної бази, яка би означила віхи Його світського жит-
тя, бракувала. Водночас не було до кінця зрозумілим Його рішення у понад 40-літньому 
віці змінити обряд і вступити до католицького монастиря східного обряду та полишити 
успішне політичне, громадське й бізнесове життя. Одні писали про нещасливе кохання 
блискучого графа, інші стверджували, що цей крок був мотивований труднощами, з яки-
ми зіткнувся Митрополит Андрей, який не міг знайти опори серед українців-русинів. У 
нашому дослідженні ми розвінчуємо обидва «міфи», наводячи переконливі докази, що 
з юнацьких літ Казимир відчував покликання до монашого життя, шлях до якого ви-
явився зовсім непростим. Це тільки один із аргументів (їх можна навести безліч), які 
свідчать на користь думки, що прийшов найвищий час написати біографію цієї видатної 
особистости. 

Окремо прагнемо наголосити на винятковості дослідження біографії о. Климентія 
Шептицького у світлі глибшого вивчення особи Митрополита Андрея та Його життєвого 
шляху. Особа Архимандрита Студитів також постане новою у контексті польсько-україн-
ських зв’язків, позаяк до вступу в монастир Казимир граф Шептицький був надзвичайно 
помітним польським політиком та громадським діячем. 

Не менш важливою причиною до розуміння особи блаженного Климентія через пі-
знання Його біографії є також необхідність утвердження історичної тяглости, яка б мала 
полягати у продовженні справи братів Шептицьких наступними поколіннями. Без чітко-
го передання інформації про людей чи процеси продовжувати цю історичну тяглість не-
можливо. Саме тому першочергове завдання будь-якого окупанта полягає у затиранні 
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історичної пам’яти, аж до повного її знищення. Чи не тому й було запущено міф про 
о. Климентія, який переконував, що про його діяльність є мало інформації, бо «перебу-
вав у тіні свого брата». На важливості зв’язку між поколіннями як запоруку осягнення 
народом здобутку дуже добре написав Митрополит Андрей у «Слові до молоді» (1932 р.), 
де зазначив, що «народи не доходять до мужеського віку працею одного покоління. На 
це треба довгої, важкої праці многих поколінь, треба зв’язку тих поколінь не тільки в 
найближчих ідеалах, але бодай чи не в усіх засобах, якими бажають осягнути ці ідеали. 
Людина — бачите, дорогі, — це єство дуже дрібне й дуже немічне. І далекий від правди 
той, хто про себе думає, що є великий та могутній. У наших руках лише одна хвилина 
існування нашої нації. Якщо у тій хвилині не зв’яжемо нашої праці з тими, що були перед 
нами, і коли ті, що прийдуть після нас, знову свою працю у своїх хвилинах не зв’яжуть із 
нашою працею і з працею тих, що були перед нами, — тоді яку ж ціль осягне нація, хоч 
би й протягом століть?»

Важко, однак, в’язати працю поколінь, якщо не маємо знання про тих, що на чолі по-
колінь стояли і які цілі ставили перед собою. 

Коротко прагнемо висвітлити інформацію про джерельну базу, використану в 
дослідженні, та історію її формування. 

2002 року, у зв’язку з початком навчання ієрм. Юстина (Юрія Бойка) в Патристичному 
інституті «Августиніянум» у Римі, за благословенням ігумена ієрм. Венедикта Алексій-
чука та з ініціятиви настоятеля Свято-Михайлівського монастиря Студійського Уставу у 
Львові ієрм. Теодора Мартинюка, йому було запропоновано відновити та очолити уряд 
Прокуратора монастирів Студійського Уставу при Апостольському Престолі. Як згаду-
вав о. Юстин, користаючи з нагоди відвідин Блаженнішим Любомиром Гузаром Риму та 
його сприяння, він намагався скопіювати щонайбільше матеріялів з архівів римського 
«Студіону». Відтак, вдалося отримати відомості, які пролили нове світло на розвиток 
студійського законодавства. Працюючи в архіві, в одній із коробок студит натрапив на 
машинопис, біля якого були листи, написані рукою о. Климентія. 

Одна частина машинопису — це «Листи до родини», плід клопіткої праці Яна Ка-
зимира Шептицького, сина Олександра Шептицького, брата блаженного о. Климентія, 
писані польською мовою. Ці листи були перекладені українською та опубліковані 2017 
року за загальною редакцією автора цих рядків та згаданого вже о. Юстина під назвою 
«Блаженний архімандрит Климентій (Казимир граф Шептицький). Листи до рідного 
брата Станіслава графа Шептицького та родини». Ще 1996-го р. видавництво «Свічадо» 
видало книгу Яна Казимира Шептицького «Отець Климентій Шептицький. Життєпис 
на підставі архівних матеріялів родини Шептицьких». 2016 року ця праця була переви-
дана та доповнена редакторами видання. У шкіцах до біографії о. Климентія Ян Шеп-
тицький цитує дещо зі згаданих нами та виданих в Україні листів, однак наше видання 
суттєво глибше висвітлює деякі моменти з біографії Казимира графа Шептицького — 
о. Климентія. 

Другий твір зі знайдених ієрм. Юстином (Юрієм Бойком), що зберігся у машинопис-
ному варіанті в архіві «Студіону» і який належить авторству Архимандрита Климентія, 
називається «29 років життя Софії з Фредрів Шептицької (1856–1884). На підставі її ли-
стів до Ванди Островської як продовження нею ж написаних спогадів про її родину й мо-
лодість. Для родини й молодих поколінь нашої родини зібрав КАЗИМИР ШЕПТИЦЬКИЙ». 
Цей твір у трьох томах є доповнений четвертим томом листів, які підготував Леон граф 
Шептицький, брат о. Климентія. Працю Леон Шептицький подарував братам під час їх-
ньої останньої зустрічі в Прилбичах у серпні 1939 року. 

Три томи листів Софії Шептицької — останній твір Казимира графа Шептицького 
ще у мирський період, перед вступом до монастиря. Цікавою є дедикація, яку знаходимо 
на другій сторінці і яку майбутній о. Климентій присвятив батькові Яну Кантієві графу 
Шептицькому: «Нашому найдорожчому Батькові Янові гр.[афові] Шептицькому то, що є 
тут у моїй праці, присвячую як доказ найщирішої і гарячої синівської любови. Казимир 
Шептицький. Грудень 1911». 
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Ці листи стали для нас неоціненним джерелом інформації про дитинство, юність, 
студентські роки та пізнішу громадську й політичну діяльність Казимира Шептицького. 
Не всі відомості з цього джерела використані, оскільки низка листів, зокрема й до Кази-
мира, написана Софією Шептицькою французькою мовою. У майбутньому ці матеріяли 
слід буде подати для широкого загалу читачів. 

Використовуючи наявний джерельний матеріял, у 2007 р. монахи-студити на чолі з 
ігуменом Свято-Успенської Унівської Лаври ієрм. Венедиктом Алексійчуком, стараючись 
зберегти та відродити пам`ять про мужність віри монахів-студитів, створюють Постуля-
ційний Центр монастирів Студійського Уставу УГКЦ. Згідно із задумом, Центр мав вико-
нувати функції своєрідного інституту пам`яти студійського чернецтва в Україні, віднов-
леного братами Шептицькими. Як розповідав о. Юстин, одним із завдань, яке постало, 
«було віднайдення та публікація всього, що пов’язане з постаттю блаженного Климен-
тія Шептицького». Як результат, світ побачила серія видань «Історично-канонічні дже-
рела Студійського чернецтва в Україні», яку в 2007 р. відкрив перший том «Типікони». 
У 2014 р., з благословення тоді ігумена ієрм. Теодора Мартинюка та за редакцією ієрм. 
Юстина (Юрія Бойка) вдалося віднайти, зібрати та видати другий том згаданої серії, 
яка вмістила всі основні богословські твори й повчання для монахів Архимандрита 
Климентія. Збірка праць відома під назвою «Блаженний преподобномученик Климен-
тій (Шептицький). Збірка творів».

Єдиним авторитетом на сьогоднішній день і дослідником праць Архимандрита Сту-
дитів залишається о. Севастьян (Дмитрух), чиї напрацювання стали неоціненими для 
нашого дослідження. Однак ця тема не достатньо досліджена й чекає на своїх авторів, 
про що зазначаємо.

Важливими джерелами до вивчення біографії священномученика Климентія Шеп-
тицького є низка матеріялів, що знаходяться в Центральному державному історичному 
архіві України у м. Львові, копії яких є у використанні Постуляційного Центру монасти-
рів Студійського Уставу УГКЦ. Усі вищезгадані матеріяли нам було ласкаво надано для 
використання під час дослідження. 

До цих матеріалів слід додати кримінальну справу, яка є розсекреченою та зберіга-
ється у Галузевому державному архіві Служби безпеки України.

Варто наголосити, що, опираючись на матеріяли Постуляційного Центру, світ побачила 
низка публікацій, серед яких одною із найвартісніших є праця Вікторії Чорнописької. Науко-
ві висновки та зібрана нею бібліографія неабияк допомогли в реалізації нинішнього проек-
ту. Прагнемо також згадати й про наукові розвідки істориків Світлани Гуркіної, Юрія Скіри, 
Лесі Клебан, які стали першими в дослідженні життєпису блаженного о. Климентія. 

Велику кількість невідомого раніше фактажу щодо періоду в житті о. Климентія після 
1939 року знаходимо у виданнях документів органів державної безпеки, упорядником яких 
є український історик професор Володимир Сергійчук. На жаль, цей пласт чекає на окреме 
опрацювання, оскільки наявний у цих виданнях матеріял є надзвичайно великим за своїм 
обсягом. Із нього ми почерпнули тільки найважливіші моменти, не піддаючи їх аналізові.

Окремим великим сегментом джерельної бази до біографії Екзарха Росії та Сибіру є 
закордонні архіви, зокрема польські та австрійські. На сайті австрійського парламенту 
у відкритому доступі розміщені протоколи засідань законодавчого органу Австро-Угор-
ської імперії. Ясна річ — у них зафіксована діяльність Казимира графа Шептицького часу 
його перебування тут як посла. Цей період також багатий на різноманітні згадки у пресі 
про одного з найкращих, як його називали, «лобістів Галичини». Відтак, газети Львова, 
Кракова, Відня та інших міст імперії пильно стежили за цією політичною фігурою. Ці по-
відомлення неабияк допомогли нам реконструювати затерті сторінки тогочасної історії. 
Тут потрібно згадати газету «Сильван» («Sylwan») — друкований орган Галицького лісо-
вого товариства, головою якого певний час був Казимир. Очевидним є, що його активна 
діяльність у цій організації виливалася на шпальти видання, що, у свою чергу, відкрило 
для нас невідому сторінку його біографії. 
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Майбутнім дослідникам особи блаженного о. Климентія слід би було спробувати по-
шукати в архівах університетів, де він здобував освіту, документи із періоду його студій, 
бо нам на заваді став брак часу. Відтак не вдалося їх ґрунтовно дослідити та долучити ці 
матеріяли до дослідження. 

Окрім преси, у закордонних бібліотеках та архівах можна відшукати літературу на 
тему життя та діяльности Александра графа Фредри, видатного представника польської 
літератури, а також його нащадків. Хоча тут можемо знайти цікаві факти й спогади про 
дитинство та юність пізнішого священномученика, однак ніхто з істориків раніше не 
брав їх до уваги в контексті досліджень життєпису. 

Наведений перелік аж ніяк не є вичерпним і, без сумніву, набагато ширший. Так само, 
як і наше дослідження не претендує на вичерпність та винятковість. З одного боку, ми 
ставили собі за мету подати читачеві біографію о. Климентія, а з іншого — продемон-
струвати, що ця тема й надалі залишається актуальною для дослідника, що було проілю-
стровано низкою архівних джерел, доступ до яких відкритий і які весь час перебували, як 
кажуть, під рукою. Маємо надію, що у майбутньому не тільки буде ґрунтовніше дослідже-
не життя блаженного о. Климентія, але й досконало вивчено аспекти його діяльности. 

Окремо, прагну розповісти про інспірації, завдяки яким зацікавився о. Климентієм 
Шептицьким і результатом чого стала вже друга праця, яка проливає світло на Його осо-
бу. Як пригадуємо, у 2017 році були видані листи, написані Архимандритом до рідного 
брата Станіслава, генерала Війська Польського та родини, про що ми вже згадували. Їх 
було перекладено з польської та разом із студитом ієрм. Юстином (Юрієм Бойком) впо-
рядковано й ошатно оформлено відомою львівською художницею Лесею Квик. Готуючи 
листи до друку, натрапляв на різну інформацію, яка щоразу більше вимальовувала мені 
цю дивовижну постать. Як пізніше виявлялось, історії ці факти не були відомими. Але це не 
було моє перше знайомство з польським аристократом, який вирішив стати східним ченцем.

Про о. Климентія Шептицького я почув уперше ще малою дитиною від свого роди-
ча — монаха Віталія (Володимира Матковського), який приїжджав із Воркути. Ладорцьо 
(так ми його називали) був братом-студитом, лікарем і аптекарем у монастирі в Уневі. 
Його сім’ю називали Лукачовими, жили вони на Матківському Верху (Вирьху). Поруч 
мешкала Юстина Матковська, яка належала до сестер-монахинь Студійського уставу. 

Серед братів-студитів було кілька інших Матковських. Про одного з них, Михайла, на-
стоятель монастиря в Скиті св. Андрея Студійського Уставу в Лужках (коло Підлютого) 
ієрм. Теофан написав, що він виконував обов’язки кухаря та пекаря. На місці, де розта-
шовувався будинок Михайла — у Потоці в Маткові — досі росте його яблунька. У тому 
ж монастирі до початку Другої світової війни перебували Іван Матковський (з Верху) та 
Валерій Матковський (з Матківського Марашківця). 1926 року вони разом з Омеляном 
Високінським з Маткова вирушили до о. Климентія. Можливо, що рішення вступити в 
монастир було якось пов’язане з процесом перенесення церкви св. Миколая зі с. Кривки 
до Свято-Іванівської Лаври на львівському Кайзервальді. Із Маткова до Кривки зовсім 
недалеко. Треба було зійти з Матківського Верху до Потоку та видертися на покриту лі-
сом (Белендюшки) гору, де починалися кривчанські поля. 

Як знаємо, брати Шептицькі купили там землю, щоби заснувати великий осередок 
монахів-студитів. Із пропозицією про перевезення церкви із Кривки у Львів до Митро-
полита Андрея Шептицького звернувся о. Маркилій Куновський — парох сіл Кривка та 
Маткова, які до 1934 р. становили одну парафію. Отець у такий спосіб намагався зберегти 
пам’ятку від знищення. Однак передчасна смерть о. Маркилія 1926 р. дещо загальмува-
ла цей процес. І вже його син, о. Володимир Куновський, продовжив перенесення храму. 
До слова, у Маткові, в церкві св. Дмитра Солунського — унікальній споруді сакральної 
дерев’яної архітектури ХІХ ст., яка вписана до світової культурної спадщини ЮНЕСКО, — 
4-го жовтня 1925 р. о. Володимир Куновський відслужив першу Літургію. 

Цілком імовірно, що о. Климентій приїжджав до Маткова та Кривки, і це надихнуло 
юнаків із роду Матковських стати ченцями. Як згадував пізніше брат Віталій Матков-
ський, вони йшли з Маткова до Унева босі. 
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Зв’язок родини Шептицьких із нашими гірськими селами підтверджують давні доку-
менти. У 1531 р. Михайло з Шептич (далекий предок Шептицьких з Прилбич) зрікся сво-
їх прав на материнські маєтки у с. Висоцько на користь Височанських — Дмитра (Дум-
ки) й Івашка Вериги. Правдоподібно, що обидва були маминими родичами. Височанські 
розподілили землі між собою по-братськи. Внуки Івашка Вериги Височанського залиши-
лись у старому селі, тобто Висоцьку (antiqua villa Superior Vyssoczkye), а внуки Дмитра 
(Думки) Височанського отримали землі на «потоці» Матків (nowa villa super torrentem 
Mathkuph), де заснували поселення. Відтоді ця гілка Височанських почала значитися в 
документах як Матковські. 

Нащадки родів із історії у XVI ст. зустрілись у монаших келіях в Уневі, де разом не 
лише молились, а й виховували та навчали дітей-сиріт. Курт Левін, син львівського ра-
вина, врятований братами Шептицькими, у 1944 р. зі стін монастиря вийшов як Роман 
Матковський. Він узяв ім’я Роман на честь Романа Шептицького (Митрополита Андрея), 
а прізвище Матковський — на честь Віталія Матковського, котрий ним опікувався. 

У 1945 році брата Віталія було арештовано у келії о. Климентія на Святоюрській горі. 
Про цей арешт керівники органів держбезпеки радянської України доповідали особисто 
Микиті Хрущову, про що збереглися документи. 

Із моменту, коли Українська Греко-Католицька Церква вийшла з підпілля, минуло 
більш як чверть століття. Понад десяток років уже маємо змогу прославляти о. Климен-
тія — блаженного Католицької Церкви. Про цю постать і його героїчні чини нині нам 
відомо зовсім мало. Давні зв’язки на рівні підсвідомости дали про себе знати й тоді, коли 
мені до рук потрапили листи о. Климентія, віднайдені о. Юстином (Юрієм Бойком). А вже 
за декілька місяців світ побачив Альбом, про який згадував. Крім друкованого видання, 
у комп’ютері нагромадилося надзвичайно багато свіжого матеріялу, який так і просився, 
щоб його систематизувати й описати. І ось. 

Біографія складається з сімнадцяти розділів, вступу та післямови. Останній розділ 
передає нам згадки рідних та знайомих про Священномученика. Нашу працю починає-
мо із короткого огляду літератури про походження роду Шептицьких, припускаючи, що 
він виводиться зі знаного в Центральній Європі роду Драго-Сасів. Також намагаємося 
передати читачеві відомості про графський рід Фредрів, із якого походить мама Софія. 
Окремо говоримо про раннє дитинство та шкільні роки. Причиною цього є те, що шкіль-
ні роки Казимир проводить у Кракові, а не в рідному домі у Прилбичах. Навчання в уні-
верситеті поділяємо на два періоди, позаяк Казимир граф Шептицький зробив перерву 
в навчанні в Кракові в Ягеллонському університеті, спричинену його студіями у вищих 
школах Мюнхену та Парижу. 

Після отримання наукового титулу «доктора обох прав» Казимир граф Шептицький 
оселяється у Дев’ятниках — у маєтку, який належав родині Його бабусі Ружі з Косецьких 
Шептицької. Цьому присвячуємо один розділ. На діяльність у віденському парламенті 
припадають два розділи біографії, які розбиваються смертю мами Софії графині Шеп-
тицької. Після цього певний час свого життя граф Шептицький активно працює на гро-
мадській ниві в Галичині, про що мова йтиме в окремій частині дослідження. 

Із цього моменту починається монастирський відтинок у житті Блаженного: но-
віціят і висвячення та схима; післявоєнне відродження східного монашества; засну-
вання лавр та монастирів; заповіт монашій спільноті; Апостольський Екзархат Росії 
та Сибіру; діяльність Архимандрита Студитів та провідника Церкви у підпіллі. Окре-
мий розділ присвячуємо темі взаємин братів Шептицьких — Митрополита Андрея та 
о. Климентія — із єврейським народом. Про причини відступу від хронологічної послі-
довности та представлення важливого аспекту в житті не тільки Архимандрита, але й 
Галицького Владики, ми пишемо, розпочинаючи цей розділ, а тут тільки зазначимо, що 
це продиктовано необхідністю висвітлити в такий спосіб діяльність Шептицьких на користь 
порятунку євреїв у часи Шоа. А відомостей про цю супертаємну акцію збереглося не так багато. 

І обов’язково спогади, про що ми вже зазначали.
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На завершення хочемо не тільки згадати, але й подякувати всім, хто допомагав воскре-
шати призабуті моменти з життя о. Климентія Шептицького. Найперше, це дружина 
Іванна з Новаківських, яка жертвувала найдорожчим — увагою та піклуванням чоло-
віка. Її неоціненний досвід допомагав формувати багатий ілюстративний матеріял, без 
якого видання було би неповним. 

Студит ієромонах Юстин (Юрій Бойко) — неможливо тут описати чи подякувати за 
допомогу, підтримку та консультації: Deo gratias!

В особливий спосіб дякуємо також за зроблене для пам’яти родини Шептицьких сту-
дитові ієрм. Севастьяну (Дмитруху), який стояв у витоків відновлення історичної пам’я-
ти про Них та творить музей, завдання якого буде берегти на майбутнє пам’ять про ро-
дину Шептицьких. 

Написати працю — це менше, ніж половина справи, адже її слід зробити доступною, 
читкою та охайною. Саме це завдання успішно реалізувала львівська художниця Леся 
Квик — автор артистичної концепції видання. Мистецький редактор йде пліч-о-пліч 
з редактором тексту, яким є Оксана Думанська. А коректура тексту була в опіці Ольги 
Кулик-Гнатюк та Ольги Громик. Нехай блаженний о. Климентій у своєму заступництві 
ніколи не забуває про них, про що просимо тут цими словами.   

Перед публікацією біографії о. Климентія Шептицького про постать блаженного Ка-
толицької Церкви о. Климентія, Митрополита Андрея та рід Шептицьких багато напи-
сала журналістка Галина Терещук. Своєю увагою вона не оминула і нашого видання ще 
на етапі творення, про що зазначаємо і дякуємо. Особливо також прагнемо висловити 
вдячність за участь у популяризації праці, зроблену Романом Метельським — люди-
ною, яка навічно закарбовує в Інтернет-мережі історію нашого краю. Він поставив собі 
за завдання всю біографію Архимандрита Студитів у невеликих ілюстрованих статтях 
опублікувати в Інтернеті. Це успішно вдалось зробити, за що Йому низько кланяємось.

Окремо висловлюємо подяку вченому з Перемишля — професору Станіславові 
Стемпню за опубліковані раніше дослідження щодо історії роду Шептицьких та наданий 
нам для публікації матеріял.

Якщо маєте сумніви з приводу інформації про Шептицьких, чи дискретно хочете про-
консультуватись щодо історії цієї родини, то незамінною тут є Оксана Гайова, про плоди 
праці якої даремно писати, бо вони відомі. Такі заслуги п. Гайової є і перед цим дослі-
дженням. Однак наскільки дискретно зроблені, настільки скромно ми про них згадаємо, 
зазначаючи, що немає таємного, яке б не стало колись явним. А поки що «chapeau bas», 
п. Оксано.

І, звичайно, не описати тут всіх тих, що фінансово і всіляко старались і допомагали, 
щоб постать о. Климентія Шептицького стала більше ближчою людям. Серед них хочемо 
закарбувати у пам’яті історію моїх близьких приятелів, подружжя Юрка Чернецького і 
Марії Муляви, чия підтримка стала запорукою для написання цієї праці. Також прагне-
мо виокремити надану допомогу у виданні біографії Постуляційним центром монасти-
рів Студійського Уставу УГКЦ та першою у світі парафією святого Климентія з Унева (м. 
Франкфурт-на-Майні, Німеччина). Повний перелік всіх тих, хто пошанував пам’ять і по-
стать бл. свщм. Климентія Шептицького, додаємо до матеріялів видання. 

Сподіваємось, що блаженний священномученик Климентій (Казимир граф Шептиць-
кий) не надто втомить читача своїм багатим і водночас праведним життям, а внесе у сві-
домість почуття жертовности та відданости. Передасть те, що намагався сказати своїм 
життєвим чином і до чого прагнув Казимир, а пізніше отець Климентій. Стане проводи-
рем не тільки для монахів-студитів, але і для тих, хто далекий від чернечих реальностей. 
Доведе, що були аристократи, які набагато легше зрікались свого стану, ніж верблюд 
проходив через вушко голки.  

1 травня 2018 р.                                                                             д-р Іван Матковський



Блаженний священномученик Климентій
(Казимир граф Шептицький)



Молитва Оптинських старців

Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, 
що принесе мені цей день. 

Дай мені цілковито віддатися 
на волю Твою святу. 

На всяк час дня цього в усьому 
настав мене і підтримай мене, Господи. 

Які б я не дістав звістки сьогодні,
навчи мене приймати їх зі спокійною душею

і твердим переконанням, 
що на все Свята Воля Твоя. 

У всіх ділах моїх і словах керуй 
думками моїми і почуттями. 

У всіх непередбачених випадках 
не дай мені забути, що все Ти посилаєш. 

Навчи мене просто і мудро ставитись 
до всіх людей, нікого не ображаючи, 

ані засмучуючи. 
Господи, дай мені силу перенести втому 

і всі події цього дня. 
Керуй моєю волею і навчи мене молитись, вірити, 

надіятись, терпіти, прощати і любити. 

Амінь

Цією молитвою ранішнього намірення 
о. Климентій Шептицький

розпочинав свій день



Герб Сас



Герб Шептицький
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Ян Матейко. «Грюнвальдська битва» (1878)
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Сас. Драги або Саси. На блакитному полі розміщено півмісяць жовтого
 або золотистого кольору з двома зірками такої ж барви 

над ріжками півмісяця, посередині півмісяця вістрям догори розміщена стріла. 
Рід Волоський з гір та лісів Руської провінції, 

займав гірські полонини, князівського походження, 
мужі правдиві, вправні, хоробрі, мужні, 

посад не випрошують, але посадові за кров’ю.

Insignia seu clenodia Regis et Regni Poloniae

Розділ І

 ШЕПТИЦЬКІ ГЕРБА ВЛАСНОГО З РОДУ ДРАГО-САСІВ

Частина 1

До двору князя Лева, сина Данила Романовича, названого пізніше Галиць-
ким, 1236 року прибуло лицарство з Угорщини. На чолі його стояв комес Гуйд, 
на чиєму гербі, як пише польський історик Бартош Папроцький, «у блакитно-
му полі — золотий півмісяць, обернений ріжками вгору, над ним, між двома зо-
лотими шестираменними зірками — срібна стріла, скерована гострим кінцем 
угору». Герб називали Сасом, що українською означає «Саксонець». Лицарі, що 
прибули з графом Гуйдом, теж визнали Сас своїм гербом.

 [Herby rycerstwa polskiego. Przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r. p. 1584. Wydanie 
Kazimierza Józefa Turowskiego. — Краків, 1858. — С. 695]

Військо примандрувало не випадково: роком раніше, 1235-го, князь Михай-
ло ІІ Всеволодович, званий Чернігівським, напав на Галич та проголосив сина 
свого Ростислава (Славонського) галицьким князем. Трон було відвойовано 
двома роками пізніше. Так починалась галицька історія родів Драго-Сасів, се-
ред яких могли були і предки Шептицьких, адже Федір з Шептич, якого вважа-
ють протопластом роду і який, надаючи відомості про себе 1469 року, задекла-
рував приналежність до родин герба Сас. 

Перш ніж перейти до огляду літератури та версій щодо походження Шеп-
тицьких, дамо короткий образок до історії родів, символом яких був півмісяць, 
стріла та дві шестираменні зірки. Бартош Папроцький у праці «Gniazdo cnoty…»,

[Gniazdo cnoty. Zkąd Herby Rycerstwa sławnego Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Żmudzkiego, y inszych Państw do tego Królestwa należących Książąt 
y Panów, początekswoy maią. — Краків,1578. — С.  1108] 

описуючи герб Сас, стверджує, що лицар, прибулий до Данила Романовича, роз-
мовляв саксонською мовою і належав до роду названого герба. Автор згадує, що 
рід походив з Саксонії, звідки лицарі вирушили у хрестовий похід, а в Галичину  
прийшли з Угорщини. Оперуючи цими фактами, Папроцький посилався на не-
віднайдену хроніку Альберта Стрепи, відомого також ще як Войцех Стрепа.
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Лев I Данилович — король Руси й Великий князь Київський
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В Угорщині, а, точніше, у Трансильванії, справді мешкали саксонці. До краю 
прибули на запрошення короля Гези ІІ, який правив Угорщиною між 1141 і 
1161 роками. Король Геза ІІ був пов’язаний з Руссю, оскільки одружився з донь-
кою київського князя Мстислава Володимировича — Єфросинією. 

Колишня Трансильванія нині в межах Румунії, а в Середньовіччі це була 
провінція, яка входила в склад угорського королівства, де саксонці мешкали 
в семи фортецях, тож цю частину Трансильванії було названо Семигороддям 
(нім. Siebenbürgen). 

Друга хвиля саксонської еміграції в Угорщину відбулась у часи правління 
короля Андраша ІІ (бл. 1177–1235), коли він запросив на службу лицарів-сак-
сонців з Тевтонського ордену, які повертались з IV Хрестового походу. Особливо 
вподобали саксонці карпатські перевали, де і будували фортеці. Пам’яткою тих 
часів залишається румунське місто Брашов, засноване тевтонцями. Про участь 
роду Драго-Сас у хрестових походах свідчить і герб. Шестираменна зірка, згід-
но з легендою, була зображена на щитах воїнів царя Давида — захисників Єру-
салиму. Дві зірки та стріла на гербі, розміщені над сарацинським півмісяцем, 
символізували перемогу оборонців Сіону. 

Згодом, 1225 року, лицарям Тевтонського ордену довелося залишити Угор-
щину. Причиною цього була їхня надмірна незалежність. Можливо, це стало 
наслідком внутрішніх конфліктів між тевтонцями і угорською шляхтою, до 
якої належали і саксонці старшої генерації. Підтвердження знаходимо у пові-
домленні польських істориків про початки саксонського роду в Галичині.

Граф Гуйд прибув у Галичину після смерти угорського короля Андраша ІІ. 
Бартош Папроцький у згаданій праці стверджує, що «граф (комес) Гуйд з нема-
лим військом до руського князя Лева прибув і, зв’язавшись з Литвою, Мазовію 
спустошив, за що в нагороду за свої лицарські справи, крім дарунків різних, 
ще й близьку родичку князя взяв собі за жону, осів у Руських краях і для своїх 
нащадків з різними назвиськами, які печаталися тим гербом, став батьком». 

[Herby rycerstwa polskiego. Przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r. p. 1584. Wydanie 
Kazimierza Józefa Turowskiego. — Краків, 1858. — С. 695]

Дві ключові фрази — «зв’язавшись з Литвою» та «Мазовію спустошив» — 
свідчать про військовий напад на землі Конрада Мазовецького (1187–1247), 
союзника Тевтонського ордену. Взаємини Литви з Тевтонським орденом, 
який насаджував свою політику вогнем і мечем, були не найкращими. Отож 
тривала ворожнеча з тевтонцями, діяльність яких лягала чорною тінню на 
саксонців з ранішніх еміграційних хвиль, могла відновлюватися й пізніше.

Польський історик і літописець Ян Длугош 1438 року чітко окреслив похо-
дження роду Драго-Сасів як волоське. У своїй праці «Insignia seu clenodia Regis 
et Regni Poloniae» він писав так:

«Сас. Драги або Саси. На блакитному полі розміщено півмісяць жовтого 
або золотистого кольору з двома зірками такої ж барви над ріжками півмі-
сяця, посередині півмісяця вістрям догори розміщена стріла. Рід Волоський з 
гір і лісів Руської провінції, займав гірські полонини, князівського походження, 
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Gniazdo cnoty, Zkąd Herby Rycerstwa sławnego Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Żmudzkiego, y inszych Państw do tego Królestwa należących 

Książąt y Panów, początekswoy maią. — Краків, 1578. — С. 1108
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Відомості про герб Сас у праці Шимона Окольського «Orbis Polonus splendoribus coeli, triumphis 
mundi, pulchritudine animantium condecoratus, in quo antiqua Sarmatorum gentiliata pervetusta 

nobilitatis insignia etc. specificantur et relucent». — T. III — С. 181. — Краків, 1641–1643. — С. 195
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Варіянти герба Сас, подані Людовиком Виростком у: Ród Dragów-Sasów na Węgrzech i Rusi Halickiej. 
— Kraków: nakł. Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, 1932. — С. 129
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мужі правдиві, вправні, хоробрі, мужні, посад не випрошують, але посадові за 
кров’ю» («Dragovie alias Sassovie. In campo celestino coloris (s) lunam fulvi aut aurei 
coloris deferentes, in cuius utroąue cornu stella aurea depingitur, et ex medio luna 
sagita cuspide sursum erecta. Genus Valachicum, ex montibus et silvis provinciarum 
Russie, qui Połoniny nuncupantur, ducens originem. Gens sui agrestis mores generis pro 
maioris parte imutans, ad potacionem proclivi. Quia vidimus unum bene potantem cum 
optimo magno poculo alias sklienicza. Hec familia post nactam nobilitatem in Riboticze 
Premisliensi territorio, primam sue nobilitatis constituit domum, e quibus vir illustris et 
egregius Raphael, nostris temporibus eloquencia claruit 1570, victor in theatro Bachi 
(Łęt. 119, — Mucz. 105»). 

[Цитата за: Franciszek Piekosiński. Heraldyka polska. — Nakł. Akademii Umiejętności; skł. gł. w 
księg. Spółki Wydawn. Polskiej. — Краків, 1899. — С. 452]

Згадані Яном Длугошем волохи є спільнотами, з якими вчені асоціюють 
романізовані народи на території нинішньої Румунії та на Балканському пів-
острові. Їх корені слід шукати серед дакських племен в епоху панування тут 
Римської імперії або ж в епоху існування на Балканах Ілірійської держави. 

Відкритим є питання про конфесійну приналежність. Волохи у ХІІІ-XIV століт-
тях зазвичай були православними. Питання про те, чи після надання їм земель 
представниками польської королівської династії (еміграція волохів на терени 
Галичини тривала до половини ХVII ст.) вони приймали католицизм, чи й надалі 
залишались православними, потребує глибокого дослідження. Тобто, отримую-
чи вкотре підтвердження привілею на шляхетство, як це було з Шептицькими 
аж двічі, а з представниками інших родів могло бути і більше, ми не знаємо, чи  
релігійна належність до католиків або православних відігравала роль у їхньому 
статусі в суспільстві. Дані про релігійну приналежність появились значно пізні-
ше, а порядок зміни обряду з латинського на православний був урегульований 
тільки у XVIII ст., а у Галичині аж у ХІХ ст. 

Історики не знайшли у літописах згадки про саксонського графа Гуйда. Нині 
вважається, що це середньовічна легенда. Досить добре її проаналізував Лю-
довик Виростек, польський історик, мешканець Львова міжвоєнного періоду 
ХХ століття, у праці «Ród Dragów-Sasów na Węgrzech i Rusi Halickiej. — Kraków: 
nakł. Polskiego Towarzystwa Heraldycznego», виданої 1932 року. Однак є кілька 
аргументів на те, що в основі легенди — безсумнівні факти. Бартош Папроць-
кий згадує у праці «Herby rycerstwa polskiego…» про одруження графа Гуйда з 
невісткою короля Данила Галицького. Первістка, що народився в цьому шлю-
бі, було названо Данилом на честь короля. Родина Даниловичів герба Сас в Га-
личині стверджувала, що саме вони — нащадки Данила, сина графа Гуйда. До 
слова, Даниловичі мешкали в Олеському замку, який перейшов у родинну влас-
ність 1605 року. В Олеську народився польський король Ян ІІІ Собеський, який 
був онуком Івана Даниловича герба Сас та сином Теофілії з Собеських герба 
Яніна. Серед близького оточення короля Яна ІІІ Собеського було надзвичайно ба-
гато представників роду Драго-Сасів. Одному з них, Юрію Кульчицькому герба Сас з 
Кульчиць Самбірського повіту, судилось стати разом із королем Яном ІІІ Собеським 
героєм оборони Відня 1683 року. Тоді було врятовано Європу від турецької навали. 
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Запис про зречення Михайлом з Шептич у 1531 році своїх прав на материнські маєтки у селі 
Висоцько Турчанського повіту: ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 262. – С. 826
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Та повернемось до шлюбу графа Гуйда. Невістка короля Данила Галицького, 
ім’я якої невідомо історії, овдовіла 1269 року, коли загинув князь Галицький, 
Холмський і Великий князь Литовський Шварно Данилович. Високий статус у 
Литовському князівстві йому забезпечив шлюб з дочкою Міндовга І, єди-
ного короля Литви. Ймовірно, Бартош Папроцький оповів про шлюб дочки 
Міндовга І з графом Гуйдом.

Про те, що частина родів герба Сас прибувала з Литви (тобто поверталася), 
свідчать грамоти про надання земельних уділів їм князем Левом Данилови-
чем. До наших днів у архівах зберігається копія князівського листа, долучена 
до підтверджувального привілею, наданого королем Сигізмундом ІІ Августом 
(1520–1572) від 8-го січня 1557 р. Документ свідчить, що Лев Данилович надав 
Степанові Лізді, вихідцю з Литовської землі, села Гординю та Дорожів. 

[Михайло Грушевський проаналізував ці грамоти у статті «Чи маємо автентичні грамоти кн. 
Льва? Критично-історична розвідка», опублікованій у «Записках Наукового товариства імені Шев-
ченка (Львів, 1902. — Т.45. — С. 3–4); також їх опис знаходимо в Олега Купчинського: Акти та доку-
менти Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини XIV століть. Дослідження. Тексти. 
— Львів, 2004. — С. 697–705, 883–884]

Нащадки Стефана Лізди живуть донині під прізвищем Гординські. Відомий 
письменник Юрій Гординський-Федькович герба Сас є представником цього 
роду. Хоч історик Михайло Грушевський доводив, що ці грамоти — фальсифіка-
ти, у дослідників згаданий документ викликає найменше підозр. Можна припу-
стити, що автентичні грамоти  були втрачені — скільки ж часу минуло з тих пір!

Питання про представників шляхти, які своїм родовим гербом вважали герб 
Сас і служили у війську короля Данила Галицького, Великого князя Литовсько-
го Шварна Даниловича, а опісля — Лева Галицького, ключове у дослідженні по-
ходження роду Шептицьких. Представники Драго-Сасів ще кілька разів напли-
ватимуть у Галичину. Але це вже будуть піддані інших королів, представники 
шляхти інших держав, ніж Галицько-Волинське князівство, яке ще називали 
Галицькою Руссю. Тому стверджувати про своє руське коріння могли лише ті 
роди герба Сас, які виходили з близького кола галицького королівського двору. 
Як приклад можна вказати період панування в Польщі короля Людовика Угор-
ського (1326–1382), представника  французької Анжуйської династії Капетин-
гів. Серед численних титулів Людовик був також титулярним «Королем Руси». 
Разом з ним у Галичину прибули також Драго-Саси, про що пише Людовик Ви-
ростек у згаданій вище праці, а також Владислав Семкович, ініціятор створен-
ня «Геральдичного Товариства» у Львові на поч. ХХ століття. Йдеться про пра-
цю, опубліковану в серпні 1908 року в №3 часопису «Miesięcznik Heraldyczny» 
під назвою «O rodzie Drago-Sasów».

Після смерти останнього галицького князя Юрія ІІ Тройденовича 1340 року 
до Галичини з угорськими та польськими королями прибувають представни-
ки роду, які використовують для ідентифікації герб Сас, однак називаються 
вже інакше — Драго-Саси. Одними з перших переселенців були діти та вну-
ки молдавського воєводи Драгоша, що відіграв помітну роль у колонізації та 
заснуванні державного утворення на території нинішньої Молдови у першій 
половині XIV cт. Програвши політичну боротьбу місцевій знаті, велика частина 
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Варлаам Шептицький герба Власного
(у світі Василь Шептицький, пол. Bazyli (Warłaam) Szeptycki; 

3 лютого 1647 (інколи 1637) — 27 травня/5 квітня 1715) — 
єпископ Української Греко-Католицької Церкви; 

з 21 червня 1710 року — єпископ Галицький
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нащадків Драгоша перебралась на північ, за Карпати. Цей період добре дослі-
джений істориком Виростком у згаданій праці про історію роду Драго-Сас.

 
[«Ród Dragów-Sasów na Węgrzech i Rusi Halickiej…»] 

Серед родів, які існують донині, можна згадати ті, що беруть початок саме за 
панування у Галичині польської королівського династії Ягеллонів: волоський 
воєвода Джурж  1377 року отримав від Владислава Ягайла Ступницю і Новоши-
чі (Ступницькі, Новошицькі), 

[ZDM, t. IV, nr. 1037. Цитата та посилання: Ігор Смуток. Родовий склад шляхти Перемишльської 
землі у XV – початку XVII ст. // Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. — Т. V. — С. 113]

Ванчі Волох, який прибув з Угорщини, та його сини Іванко, Занко і Ходко (Ту-
рецькі, Яворські, Ільницькі) 1431 року отримали велику частину нинішнього 
Турківського повіту теж від польського короля Владислава Ягайла. 

Підтвердження належности Шептицьких до знаті Галицько-Волинського 
князівства знаходимо неодноразово. У XVII столітті єпископ Варлаам Шеп-
тицький, видатний представник свого роду, в листі до гетьмана Адама Сеняв-
ського з гордістю пише про давне походження Шептицьких, виводячи їх з істо-
рії давньоруського періоду: «Ви повинні знати, що ми — шляхта не від учора, 
ані з чиєї ласки, ані нобілітації, ані подружих кон’єктур ми виросли — але з 
давніх предків, із заслуг війни і мира (шляхта — І. М.), так стара, як старі Русь і 
віра Христова на ній…»

[Цитата за: Микола Андрусяк. Szeptyccy. — Biuletyn polsko-ukraiński. — 11 жовтня 1934 р. — № 3. — C. 3]

Відомості про герб Шептицьких у праці Шимона Окольського «Orbis Polonus splendoribus coeli, 
triumphis mundi, pulchritudine animantium condecoratus, in quo antiqua Sarmatorum gentiliata 

pervetusta nobilitatis insignia etc. specificantur et relucent» 
(T. III. — Краків, 1641–1643. — С. 181)
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Атанасій Шептицький герба Власного 
(у світі Антоній Шептицький; 1686 — 12 грудня 1746) — 

єпископ Руської Унійної Церкви; з 18 серпня 1729 року Митрополит Київський — 
предстоятель Української (Руської) Греко-Католицької Церкви
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Також Теодор Жихлінський, автор праці «Złota księga szlachty polskiej», опу-
блікованої 1879 року в Познані (Польща), згадує про привілей князя Лева Да-
ниловича, який був підтверджений Федору з Шептич 1469 року польським ко-
ролем Казимиром Ягеллончиком у Городку, що під Львовом. 

[Теодор Жихлінський. Złota księga szlachty polskiej. — Rocznik I. — Познань, 1879. — С. 305–306]

Жихлінський також згадує про те, що один з протопластів Шептицьких під 
Перемишлем поконав орду в роки монголо-татарської навали. Автор не вказує 
джерела цієї інформації, а посилається тільки на те, що ця подія збереглась «у 
актах руської капітули у Перемишлі». 

Однак підтвердження присутности Шептицьких у близькому оточенні коро-
ля Данила Галицького і його сина князя Лева могло виникнути в процесі пізні-
шої діяльности греко-католицьких єпископів з роду Шептицьких. Серед поль-
ської шляхти цього періоду історія зафіксувала багато випадків родинних міфів 
про українсько-руське коріння. Цьому активно сприяла й тодішня польська лі-
тература, в якій навіть сформувалась т.зв. українська школа. Прикладом цього 
є випадок з польським письменником Михайлом Чайковським герба Яструбець 
(1804–1886). Рід герба Яструбець походив з центральної частини Польщі. Під 
час Грюнвальдської битви 1410 року на чолі роду стояв лицар Яранд з Граб’я 
(бл. 1380 – після 1452). Серед роду Драго-Сас були Чайковські, але походили вони з-під 
Самбора, та Михайло Чайковський до них не належав. Однак в процесі його бурх-
ливої проукраїнської політичної, військової та літературної діяльности сформу-
валась легенда про те, що він є нащадком полонізованих українців. Чи не таким 
же шляхом пішли і Шептицькі у XVII столітті, щоб легендою пояснювати своє 
активне анґажування в українсько-руські церковні та культурні процеси?

З XV століття Шептицьких щораз більше згадують у різноманітних докумен-
тах. Можна вже стверджувати про можливість ґрунтовно дослідити рід. Не та-
ємниця, що такі дослідження проводилися істориками. Одне з найбільш досто-
вірних опрацювань документів та їх опис належать дрогобицькому науковцеві 
Ігорю Смутку. Стаття «Родовід Шептицьких за матеріалами перемишльських 
гродських і земських актів XVI — першої половини XVIII століття» (опублікована 
в: Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2011. 
— Вип. 20. Actes testantibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича. 
— С. 592–602), найповніше серед інших інформує про представників роду, осо-
бливо у XV столітті. Слід згадати й про цитовану вже працю Теодора Жихлін-
ського «Złota księga szlachty polskiej», а також п’ятитомник Адама Амілька-
ра-Косінського «Przewodnik heraldyczny: monografie kilku dziesięciu znakomitych 
rodzin, spis rodzin senatorskich i tytuły honorowe posiadających», який вийшов у 
Кракові 1877 року. У працях Теодора Жихлінського та Адама Амількара-Косін-
ського є генеалогічні таблиці роду, які дають, на перший погляд, інформацію про 
всі покоління Шептицьких від Федора з Шептич, який 12-го квітня 1469 року 
довів у перемиському земському суді своє шляхетство, до початку ХХ століття. 

[Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej z Archiwum t.zw. Bernardyńskiego we Lwowie, 
wydane staraniem Galicijskiego Wydziału krajowego / Wyd. K.Liske, A. Prochaska, W. Hejnosz. (AGZ). — 
Львів, 1903. — T. 18. — № 17]
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Атаназій Шептицький герба Власного 
(у світі Андрей Шептицький, пол. Atanazy Szeptycki; 26 листопада 1726 – 9 червня 1779) — 

Перемиський єпископ Української Греко-Католицької Церкви.
Портрет з фондів музею в Ярославі (Польща). Фотограф Генрік Ґурецький (Henryk Górecki)
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Однак історик Ігор Смуток знаходить невідповідності опублікованих генеало-
гічних дерев та доповнює у згаданій статті родинну історію багатьма іменами 
та документами. Слід згадати про ще кілька історичних досліджень. Одне з них 
опубліковане на початку ХХ століття українським греко-католицьким свяще-
ником та науковцем Іваном Рудовичем. 

[Іван Рудович. Епископы Шептицки. — Богословский вестник. — (Львов), 1901. — № 1. — С. 24-35; 
№ 2. — С. 102–134; № 3. — С. 184–192; № 4. — С. 238–248; № 5. – С. 289-305; 1902. — № 1. — С. 26–59; 
№ 2. — С. 233–250; № 4. — С. 338–347]

Інше — авторства українського історика Івана Шпитковського, опубліковане у 
30-х роках ХХ століття у часописі «Богословія».
 
[Іван Шпитковський. Рід і герб Шептицьких // Богословія. — 1933. — Т. 11; 1934. — Т. 12, кн. 1, 2—3, 4; 
1935. — Т. 13, кн. 1, 2—3, 4]

Як було сказано, один із ранніх представників роду Шептицьких — Федір з 
Шептич. У справі про підтвердження його шляхетства 1469 року є надзвичай-
но важлива інформація. Документи передають його родовий знак, який вигля-
дає так: «luna cum duobus stelli». Тобто йдеться про герб Сас. Федір подає також 
родовий знак матері: «ex clenodio matris babatum cum cruce», тобто підкова з 
хрестом. 

[AGZ. — XVIII. — № 17. — С. 3; на цей факт також звертає увагу польський історик Кшиштоф 
Шопка у статті «Historyczne początki rodu Szeptyckich» // Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i 
materiały, pod red. Andrzeja Zięby, Kraków. — 1994. — С. 11–16] 

Цей герб називається Побуг. Як відомо, Шептицькі з XVI століття ідентифі-
кувалися серед шляхти власним гербом, що є варіянтом герба Побуг. Цей факт 
значною мірою підтверджує інформацію про походження роду Шептицьких з 
числа Драго-Сасів.

Герб Побуг, у свою чергу, був варіянтом герба Яструбець (польською Яст-
шембєц). Як стверджує видання 1887 року під назвою «O heraldyce polskiej» 
(Станіслав граф Мірошевський. O heraldyce polskiej. — Краків, 1887. — 80 с.), 
рід герба Побуг є гілкою роду герба Яструбець. Побужанам було визначено у 
Середньовіччі завдання, яке полягало у створенні оборонної лінії вздовж річки 
Буг. Звідси і назва — по Буг, тобто Побуг. Як вже йшлося, цей рід не мав жодного 
стосунку до історії русинів-українців. Серед них представники роду Побуг з’яв-
ляються у козацькі часи. Найбільш відомим є козацький гетьман Петро Кона-
шевич-Сагайдачний герба Побуг, зять Богдана Хмельницького полковник Іван 
Нечай герба Нечай (варіянт герба Побуг), а знаний Іван Богун належав до роду 
Яструбець. 

Достеменно не відомо, за яких обставин і коли рід Шептицьких перестав 
ідентифікуватись з гербом Сас і отримав право вживати власний герб. 1531 року 
Михайло з Шептич зрікся своїх прав на материнські маєтки у с. Висоцько на ко-
ристь Дмитра Думки та Івашка Вериги Височанських герба Сас. 

[ЦДІА України у м. Львові. — Ф. 14. — Оп. 1. —Спр. 262. — С. 826–827]
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Єронім Антоній Шептицький герба Власного 
(пол. Hieronim Antoni Szeptycki; 17 травня 1700 — 9 серпня 1773) — 

римо-католицький релігійний діяч, єпископ-помічник Луцький у 1739—1759 роках, 
єпископ Плоцької дієцезії від 24 вересня 1759 до 9 серпня 1773 року
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Документи не вказують, ким були згадані Височанські Шептицьким і до якого 
герба належали. Про герб Височанських і їх належність до герба Сас дізнаємось із 
пізніших джерел. Однак можна припустити, що такі близькі відносини зумовлені 
належністю до роду Драго-Сасів. Невідомо також і про походження Височанських. 
Людовик Виростек у праці «Ród Dragów-Sasów na Węgrzech i Rusi Halickiej» припу-
скає, що це могли бути нащадки волоського воєводи Джуржа, який  1377 року отри-
мав від Владислава Ягайла Ступницю і Новошичі й започаткував рід Ступницьких. 

[Про Ступницьких, посилаючись на документ: ZDM. — Т. IV. — № 1037, пише Ігор Смуток: Родо-
вий склад шляхти Перемишльської землі у XV–початку XVII ст. // Rocznik Lubelskiego Towarzystwa 
Genealogicznego. — Т. V. — С. 113]

Височанські розподілили землі між собою по-братськи. Внуки Івашка Ве-
риги Височанського залишились у старому селі, тобто Висоцьку (antiqua villa 
Superior Vyssoczkye), а внуки Дмитра (Думки) Височанського отримали землі на 
«потоці» Матків (nowa villa supertorrentem Mathkuph), де заснували поселення. 

[ЦДІА України у м. Львові. — Ф. 14. — Оп. 1. — Спр. 262. — С. 826–827]  

Відтоді ця гілка Височанських почала значитись в документах як Матковські.
Надані акти на маєтки Комарницьких, Височанських та Турецьких не збе-

реглися — вони знищені пожежею 1498 року в Самборі під час турецького на-
паду на Галичину. 1505 року польський король Олександр Ягеллончик, спи-
раючись на свідчення спеціяльно скликаної для з’ясування справи комісії, 
затвердив права на земельні володіння згаданим родам. 

[Kazimierz Dziwik. Katalog dokumentów pergamentowych Biblioteki PAN w Krakowie. — Вроцлав-Вар-
шава-Краків, 1966. —Ч. 1. — № 131; ЦДІАЛ. — Ф.13. — Оп.1. — Спр.286. — С.42]

Коли і ким були видані попередні документи, а також кому, залишається 
таємницею. Тому є ймовірність, що Думка Височанський або був родичем Ми-
хайлові Шептицькому з материнського боку, або в його походженні виявилися 
споріднені гілки Драго-Сасів. 

З  цього століття зберігся ще один важливий документ. Зокрема 1552 року 
король Сигізмунд ІІ Август підтверджує право на маєтки Шептицьких, які вони 
набули в часи князювання Лева Даниловича, та підтверджує право належнос-
ти до шляхти, визнаючи походження роду благородним. 

[Олег Купчинський. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ — першої поло-
вини XIV століть. Дослідження. Тексти. — Львів, 2004. — С. 491–497, 828–831, 871– 875]

Згадані права були підтверджені Яцкові vel Гіяцинтові Шептицькому.  Він вва-
жається протопластом братів Шептицьких, діяльність яких у першій половині 
ХХ століття є предметом нашого дослідження. Яцек vel Гіяцинт Шептицький 
ідентифікував себе власним гербом, званим герб Шептицький. Про належність 
Шептицьких до герба Сас також свідчить те, що частина представників інших гілок 
ідентифікується власне цим гербом, і це підтверджують гербівники. 
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Вінцентій Віктор Леон Шептицький герба Власного 
(пол. Wincenty Wiktor Leon Szeptycki; 5 квітня 1782 — 22 січня 1836) — 

генерал, учасник Листопадового повстання 1830-их рр. проти Російської імперії 
на окупованих нею землях



41

Один з перших описів герба Шептицьких знаходимо у гербовнику Шимона 
Окольського герба Равич під назвою «Orbis Polonus», виданого у трьох томах у 
1641–1643 рр. На 181-ій сторінці автор описує герб, стверджуючи, що це варіянт 
герба Побуг. З родинного герба Сас Шептицькі залишили стрілу, яку додали до 
Побугу, і отримали право на власний герб, названий Шептицьким. Окольський 
зазначає, що цим гербом послуговується Петро Шептицький. Це онук згадано-
го Яцка vel Гіяцинта, а також з документів він відомий як електор короля Вла-
дислава IV Вази (1595–1648). Інші онуки Яцка: Миколай — гусарський пол-
ковник короля Сигізмунда ІІІ (1596–1632); Павло — королівський поручник, 
Олександр — мечник перемиський, Станіслав — королівський обозний.

 
[Теодор Жихлінський, Złota księga szlachty polskiej. — Rocznik V. — Познань, 1883 .— Tablice 

genealogiczne (Szeptyccy)]

Різні чиновницькі та військові посади займали і  наступні покоління Шеп-
тицьких.

Важко стверджувати, що всі представники роду належали у XVI столітті до 
східного обряду та ідентифікувались як православні. Першим відомим право-
славним церковним діячем став Варлаам Шептицький, син Захарії Шептиць-
кого, перемиського мечника і судді. В історії він відомий тим, що завдяки його 
зусиллям 1700 року була підписана Унія між Львівською та Перемиською пра-
вославними єпархіями й Ватиканом. В цей же час його племінник Єронім Ан-
тоній Шептицький герба Власного був римо-католицьким єпископом. Як про-
стежується з генеалогічного дерева, опублікованого Теодором Жихлінським, 
окрім знаних представників роду єпископів Варлаама, Атаназія та Леона Шеп-
тицьких, а також Лаврівського архимандрита Никифора, більшість Шептиць-
ких були православними, а пізніше греко-католиками. 

Безсумнівним є факт походження Шептицьких з роду Драго-Сас. Православ-
на традиція, поширена між волохами, прижилася у Галичині та пізніше трива-
ла як традиція Галицько-Волинського князівства. Частина роду герба Сас, ві-
рогідно, була на службі короля Данила Галицького і його сина Лева. Серед них 
могли бути також і протопласти роду Шептицьких. Один з аргументів, чому 
такі родини герба Сас, як Гординські й Кульчицькі, залишились православни-
ми, а пізніше стали греко-католиками, була якраз ця пам’ять про присутність 
в історії руської держави, і ця присутність підтверджувалась документами про 
надання маєтків Левом Галицьким. Що стосується роду Шептицьких, то мар-
но визначати, чи були вони русинами-українцями, чи волохами, чи поляками. 
Важливим є те, ким вони себе вважали. Це чітко виявиться пізніше у житті та 
діяльності о. Климентія (Казимира графа Шептицького) — до 1911 року поля-
ка, а згодом видатного українського церковного діяча. 
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Святоюрська гора та собор святого Юра пензля Олекси Новаківського



43

Лев III Шептицький герба Власного 
(у світі Лев Людовик Шептицький) 23 серпня 1717 — 13 травня 1779) — 

український церковний діяч, Митрополит Київський, Галицький та всієї Руси УГКЦ
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Пам’ятна медаль з нагоди шлюбу Яна Кантія Шептицького і Софії графині з Фредрів
(Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» (Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)
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Частина 2

У середині ХІХ століття в Галичині через шлюб поєднались два могутні 
графські роди: Фредрів та Шептицьких. Перш ніж описати рід Шептицьких у 
ХІХ ст., коротко представимо дім Фредрів герба Боньча, з якого вийшла Софія, дру-
жина Яна Кантія Реміґіяна графа Шептицького, батька Казимира (о. Климентія).

Фредри герба Боньча оселились у перемиській землі за панування короля 
Казимира Великого (1310–1370). Родовий герб Боньча, як вважають історики,  
італійського походження. Зображення являє собою щит блакитного кольору, 
на якому розташовано білого єдинорога. Рід мав свій бойовий клич — «Friede 
Herr». З цієї причини деякі історики вважають, що в околиці Львова Фредри 
прийшли з Сілезії чи Моравії, які в Середньовіччі були під великим впливом 
германців. 

1797 року один з Фредрів, Яцек (1760 – 8 лютого 1828), одружений з Тере-
зою Мар’яною Дембінською герба Равич,  оселився під Львовом — у селі Бень-
кова Вишня, що нині називається Вишня і адміністративно належить до Горо-
доцького повіту. 

[Оскільки адміністративно-територіяльна реформа в Україні передбачає повернення до назви 
адміністративної одиниці «повіт», то вважаємо за слушне використовувати у тексті повіт, а 
не район]

До цього моменту Фредри мешкали біля міста Ярослав, що нині у Польщі. 
У сім’ї панував культ польського патріотизму та прагнення до відновлення не-
давно втраченої незалежности. В такому дусі виховували і дітей: Яна Макси-
міліяна (1783–1845), Северина (1787–1845), Юліяна (1797–1829), Александра 
(1793–1876), Генрика (1799–1867), Едварда (1803–1878) та трьох доньок: Це-
цилію Леонову Яблоновську (1795?–1847), Констанцію Вінцентову Скшинську 
(1785–1865) та Людовику Антонієву Розвадовську (1784–1839). Родині нале-
жала низка сіл: Тісна, Новосілки і Рабе (Ліський повіт Підкарпатського воєвод-
ства у Польщі), Бенькова Вишня і Рудки — під Львовом. 

Старший син Ян Максиміліян з 1806 року служив у ІІ полку піхоти, який 
сформувався з числа шляхти після вторгнення армії Наполеона Бонапарта 
на польські землі, що перебували у складі Пруссії та Росії. Це була одна з бо-
йових одиниць Війська Польського, утворена у Варшавському Князівстві під 
французьким протекторатом. На чолі полку стояв Станіслав Флоріян граф По-
тоцький герба Пілава, якого за малий зріст називали фамільярно Стасем По-
тоцьким. Вже 1807 року молодий Фредро отримує одну з найвищих військових 
відзнак — орден Virtuti Militari. В цьому полку в ранзі підпоручника служив і 
брат Яна Максиміліяна — Северин Фредро. Обидва брати у військових наполе-
онських кампаніях швидко здобули не тільки повагу серед вояків, але й високі 
військові нагороди та ранги полковників. Северин Фредро також був відзначе-
ний золотим хрестом ордену Virtuti Militari. 

 1809 року під прапор Наполеона стає шістнадцятилітній Александр 
Фредро. У Львові він записується до 11-го уланського полку війська Вар-
шавського Князівства. 1812 року разом з братами Александр воює на росій-
ських теренах і входить у переможену Москву. В боях також отримує орден 
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Сім’я графа Александра Фредро
(фото з колекції цифрової бібліотеки Polona)
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Virtuti Militari. Потрапляє до російського 
полону, звідки тікає. Перебравшись се-
лянином, пішки долає відстань від Віль-
нюса до родинного Перемишля. Після 
короткого відпочинку повертається до На-
полеона у Францію, де залишається до кін-
ця, аж до заслання імператора на о. Ельбу. 

У французькій армії Александр граф 
Шептицький виконував функції офіце-
ра-ординарця Наполеона Бонапарта.

Молодші Едвард і Генрик Фредро не від-
ставали від братів. Після 1818 року вони 
здобули блискучу славу у військових форма-
ціях Польського Королівства під протекто-
ратом російського царя. Були нагороджені 
золотими хрестами ордену Virtuti Militari. 
Всі як один беруть участь у Листопадовому 
повстанні шляхти проти Російської імперії у 
1830–1831 рр. 

У цих військових баталіях брати Фредро 
нога в ногу йшли з представником родини 
Шептицьких — Вінцентієм Леоном Шеп-
тицьким герба Власного (1782–1936). Як 
і Ян Максиміліян Фредро, молодий Шеп-
тицький вступив у лави ІІ полку уланів Вар-

шавського Князівства. Від поручника — до генерала, таким був шлях цього 
видатного галичанина. За бойові заслуги його нагороджено орденом Virtuti 
Militari.

Шляхтич Яцек Фредро герба Боньча з рук цісаря отримує 1822 року титул 
графа та право на власний герб, названий Граф Фредро. Титул з гербом родині 
надали довічно з правом успадкування синами. З того часу всі його діти входять 
у аристократичні кола Аавстро-Угорської імперії, до якої належала Галичина.

Александр Фредро по війні стає однією з найвідоміших постатей суспільства. 
Окрім слави, з якою повернувся з наполеонівських воєн, він береться за перо і по-
чинає писати комедії. Перша з них написана 1818 року під назвою «Пан Ґельдхаб». 
На театральній сцені цей твір поставлено 1821-го, але й тепер він популярний в ре-
пертуарах театрів, як і комедійні п’єси «Дами та гусари», «Пан Йов’яльський», «Сім 
мішків гречаної вовни» та ін. Нинішні польські школярі вивчають дотепні байки 
славетного автора.

1828 року Александр Фредро одружився з Софією із Яблоновських гра-
финею Скарбек (1798–1882). Шлюб обговорювали в усій імперії. Причиною 
стало те, що Софія з Яблоновських вже була заміжня, а її перший чоловік 
Станіслав Марцін граф Скарбек герба Абданк не тільки був одним з найба-
гатших у Галичині, але й відомим меценатом та знаним поціновувачем мис-
тецтва. 1817 року молодий Фредро познайомився з Софією графинею Скар-
бек і закохався. Нічого дивного, що Скарбекова, молодша на 18 років за свого 

Александр граф Фредро герба Боньча 
(1793–1876), 

дідусь о. Климентія Шептицького
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чоловіка, відповіла офіцеру штабу Наполеона 
Бонапарта взаємністю. Однак проти них був не 
тільки ображений граф Скарбек, але і весь рід 
Яблоновських, де за невістку була одна з сестер 
Александра. Одинадцять років тривала пере-
дісторія шлюбу і двобій трьох могутніх родів 
Скарбеків, Фредрів та Яблоновських із закоха-
ними. Ні грошима, ні вродливими нареченими 
не вдалось вмовити Александра покинути Со-
фію. Нарешті, 1828 року, подружжя Скарбеків 
отримало уневажнення шлюбу від Папи Рим-
ського — і Софія з Александром відгуляли пи-
шне весілля. Нареченій було тридцять п’ять, 
нареченому — тридцять років.

Зраджений граф Скарбек, розлютившись, 
збудував у Львові власним коштом найбільший 
театр у Європі. З Фредрами він помирився і під 
час відкриття театру, названого «Театр Скарбе-
ка», 28-го березня 1842 року на сцені предста-
вив комедію пера Александра Фредра. Перша 
п’єса під час відкриття поставлена німецькою 
мовою на вимогу цісарського двору у Відні. 
Це був твір відомого Франца Ґрільпарцера під 
назвою «Сон — життя». А вже наступного дня 
королем сцени був, власне, Фредро — автор по-
ставленої польськими акторами п’єси «Шлюби 
панянські». Це не єдина прем’єра комедіографа Фредра на сцені театру, який 
сьогодні називається Національний академічний український драматичний 
театр імені Марії Заньковецької. Довгі роки творчий доробок талановитого 
митця мав успіх на сцені графа Скарбека. У молодій сім’ї Фредрів зростало двоє 
дітей: син Ян Александр (1829–1891), якого близька родина називала Олесем, 
та дочка — Софія Цецилія Людвика (1837–1904). Ще двоє померли немовлята-
ми: Ґустав (1830–1831) та Ян Непомуцен Генрик Яцек (нар. 1832).  

Доля, правда, пізніше зіграє з Фредрами злий жарт. Маєтки всіх братів, че-
рез різні обставини, потраплять у наступному поколінні до внука Александра 
Фредра — Андрія Максиміліяна Марії графа Фредра (1859–1898), сина Яна 
Александра. Він одружився з Феліцією Марією Щепанською (1872–1963). Шлюб 
був недовгим і, не маючи спадкоємця, Андрій Максиміліян помирає. Згідно з 
заповітом, всі маєтки роду Фредрів переходять до дружини покійного. Згодом 
вдова виходить заміж за Александра графа Скарбека (1874–1922), і він стає 
власником великого спадку Фредрів. Тут слід зазначити, що згадані графи 
Скарбеки не вважалися родиною, а походили з різних гілок цього роду.

Сім’я Александра Фредра 1846 року переїжджає до Львова і живе на т.зв. Хо-
рущині (теперішній вул. А. Фредра). З 1861 року Александр Фредро неоднора-
зово обирався депутатом Галицького крайового сейму. Також він організував 
Земське кредитове товариство та Галицьку ощадну касу. На теперішній вулиці 

Софія з Яблоновських графиня Фредро 
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Петра Дорошенка (колись вона називала-
ся Сикстуська) — навпроти вулиці Бан-
ківської (Сикстуської бічної) стояв дім, 
який належав також Фредрам. Тут у них 
народилась дочка Софія. 

Детальніше про історію, яка твори-
лась у Беньковій Вишні, та про видатних 
людей того часу, які належали до Дому 
Фредрів, можна знайти у праці Барбари 
Лясоцької «Z dziejów Beńkowej Wiszni: 
próba monografii miejsca». Праця видана 
у Варшаві в науковому часописі «Rocznik 
Lwowski» і є у вільному доступі в Ін-
тернеті. На час народження Казимира 
Шептицького (о. Климентія) 1869 року, 
Александр Фредро ще був живий. Ос-
танніх днів видатний комедіограф до-
живав з сім’єю дочки Софії Шептицької у 
Прилбичах, втішаючись своїми внуками. 
Замилування до театру та знання фран-
цузької мови — це те, що назавжди зали-
шилось у Шептицьких від дідуся Фредра.

Окремо хочемо згадати про чеха Юзе-
фа Свободу, якого Александр Фредро за-
просив до Бенькової Вишні 1842 року 
бути вчителем для дітей Яна та Софії. 
Свобода вчив не тільки живопису, але і 
німецької мови. Саме під його керівниц-

твом Софія з Фредрів почала писати свої перші картини. Юзеф Свобода був та-
кож домашнім учителем дітей Софії. Помер у 1890 році в Прилбичах у маєтку 
Шептицьких. 

1-го жовтня 1861 року Софія графиня Фредро, дочка Олександра графа 
Фредра, і Ян Кантій Реміґіан граф Шептицький узяли шлюб у Львові. Молода 
сім’я стала не тільки однією з найважливіших опор польської культури у регіо-
ні, але і також опорою Католицької Церкви. За громадську, політичну та меце-
натську діяльність Яна Кантія графа Шептицького у народі  називали «першим 
католиком Галичини». Дружина Софія Шептицька веде  активну суспільну ді-
яльність, листується з Ватиканом та їздить на авдієнцію до Папи Римського. 
Художниця, письменниця, зразкова дружина, мама та громадянка — Софія 
Шептицька швидко стає взірцем для тодішнього суспільства. Сім’я підтримує 
стосунки з першими особами Австро-Угорської імперії і має близькі взаємини 
з  цісарсько-королівською династією Габсбургів. 

Зрештою, слід сказати й про родинне середовище, яке впливало на харак-
тер і вчинки Яна Кантія графа Шептицького. Його дід Ян Баптиста Шептиць-
кий (1770–1831) був добре освіченою людиною,  мав науковий ступінь док-
тора права, належав до того грона польських політиків, що створили  спершу 
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Протопарламент, а згодом — Галицький 
крайовий сейм. Щоправда, онук з дідом 
так і не запізналися: Ян народився після 
дідової смерти.

У праці Теодора Жихлінського «Złota 
księga szlachty polskiej», опублікованій у 
Познані 1879 року, на 315-ій сторінці є ко-
ротка біографія Яна Баптисти. З неї дові-
дуємось, що він 1794 року в Львівському 
університеті захистив докторську дисер-
тацію, отримав науковий титул доктора 
права та друком видав книжку про ко-
ристь рукоділля. Його наукова праця під 
назвою «Dissertatio Inauguralis Juridica De 
Utilitate Officinarum Manufactorum Habita 
Ratione Ad Galiciam Lingua Germanica Et 
Polonica Conscripta Quam Exanthlatis Ex 
Omnigena Jurisprudentia Tribus Rigorosis 
Examinibus Una Cum Thesibus Ex Universo 
Jure Pro Obtinenda Doctoris Juris Laurea 
In Alma Universitate Josephina Publicae 
Eruditorum Disquisitioni Subjicit Joannes 
Bapt. De Szeptyce Szeptycki Nobilis», написа-
на у рік захисту, зберігалась у бібліотеках 
Львівського та Ягеллонського університе-
тів,  а також про неї є запис у електронній 
бібліографії авторства Станіслава Естрай-
хера. Повну назву праці подаємо також за-
для того, щоб продемонструвати, як Шептицькі підписувались у документах: 
«De Szeptyce Szeptycki Nobilis» — «Благородний з Шептич Шептицький». Така 
ідентифікація вказувала на шляхетне походження особи. Шляхта брала своє 
походження від лицарства, яке посідало «ius militare» та право наслідства «ius 
hereditarium» і вважалося шляхетним (nobilis).

Батько Яна Кантія — Петро Павло Леопольд Шептицький з Прилбич герба 
Власного (1808 –11 серпня 1843) — був одружений з Ружою Терезою Евеліною 
з Косецьких герба Равич, належав до середовища галицьких політиків та зем-
левласників. На жаль, і він не дожив до того часу, коли його син набув не лише 
багатства, але й громадської опінії.

З дружиною Ружою Терезою Евеліною з Косецьких герба Равич Петро Шеп-
тицький був однолітком. До родинного маєтку дружина принесла село Дев’ят-
ники, в якому доживатиме свої останні дні і помре 1888 року. Пізніше їх влас-
ником стане онук Казимир (о. Климентій), про що напишемо далі. 

Ян Баптиста мав ще одного сина — Юзефа Габріеля (1806–1855). Йому на-
лежав Лащів і низка сіл неподалік Львова, але вже на території Королівства 
Польського у Російській імперії. Помер бездітним і на момент його смерти ця 
гілка Шептицьких була представлена, власне, Яном Кантієм та його сестрою 
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— Михайлиною Марією (29-го верес-
ня 1835–1911). Сестра вийшла заміж  
1861 року за Владислава графа Ко-
моровського з Ліптови і  Орави гер-
ба Корчак, який в той час належав до 
аристократії Австро-Угорської імперії 
і виконував функції підкоморія ці-
сарського двору у Відні. Коморовські 
були власниками сіл Гаврилівка, Во-
лосів та Нижня Велесниця Надвірнян-
ського повіту. 

На відміну від своїх предків, Шеп-
тицькі у другій половині XIX cт. — ри-
мо-католики. У Прилбичах є тільки 
греко-католицька парафія, тому роди-
на відвідує церкву лиш у великі свята. 
Сама ж належить до римо-католиць-
кої парафії у сусідньому селі Брухналі 
(нині Терновиця Яворівського повіту). 
До костелу недалеко — два кілометри. 

Отже, всі маєтки концентрують-
ся в руках зятя Александра Фредри 
— Яна Кантія Шептицького. У праці 
«Złota księga szlachty polskiej» Теодор 
Жихлінський перелічує власність 
Шептицького станом на 1879 рік. У 
Королівстві Польському, що входило 
до складу Російської імперії, налічу-
валось 3 500 моргів (Жихлінський 
пише про морги, як одиницю землі, 

що становила 0,56017 гектара). До цієї частки зараховувалось місто Лащів з 
навколишніми селами: Доманіж, Черкаси, Малонеж, Надольці, Підгайці, Буда 
Желязна, які нині адміністративно належать до повіту Томашовського Лю-
бельського воєводства. 

Під Львовом сім’я володіла 4 000 австріяцькими моргами (такий морг 
становив 0,5755 гектара) у таких селах Прилбичі, Брухналь, Чолгині, Підлу-
би Великі і Малі. У нинішньому Жидачівському повіті Шептицькі володіли 2 
500 австріяцькими моргами у селах Дев’ятниках, Кологорах та Ятвягах. 2 200 
австріяцьких моргів належало у Кросненському повіті (нині Польща) у селах 
Корчині, Спорному і Венглювці.

Родина Шептицьких багата на дітей: первісток Стефан (Стефан граф Шеп-
тицький герба Власного (1862–1864); Юрій (Юрій Петро граф Шептицький 
герба Власного (1863–1880); Роман (Роман Марія Олександр граф Шептиць-
кий герба Власного (1865–1944), пізніше Митрополит Галицький та Архиі-
єпископ Львівський і предстоятель Української Греко-Католицької церкви, 
Слуга Божий Андрей; Олександр (Олександр Марія Домінік граф Шептицький 

Ян Кантій Реміґіян граф Шептицький 
з Прилбич герба Власного 

(1836–1912), 
батько о. Климентія Шептицького
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герба Власного (1866–1940); Станіслав 
(Станіслав Ян Теофіл граф Шептицький 
герба Власного (1867–1950), генерал 
Війська Польського; Казимир (Казимир 
Марія граф Шептицький герба Власно-
го (1869–1951), посол до Австрійсько-
го парламенту, згодом — монах-студит, 
ігумен та архимандрит Унівської Лаври, 
священномученик; Леон (Леон Юзеф 
Марія граф Шептицький герба Власно-
го (1877–1939). Старші сини — Стефан 
і Юрій померли у дитинстві; Роман — 
Ромцьо, пізніше змінить римо-католиць-
кий обряд і стане на чолі УГКЦ, відомий 
як владика Андрей; Казимир — Казьо, 
розпочне успішну політичну і громад-
ську кар’єру, а у сорок три роки зніме 
графський костюм, щоб одягнути чер-
нечий габіт і стати  українським мона-
хом; Олександр (Олесь) та Леон (Леось) 
успадкують батьківські маєтки та і на-
далі будуть продовжувачами польської 
культурної та політичної традиції, яку 
підтримували їхні предки, — графи 
Фредри і частина роду Шептицьких. Ще 
один з Шептицьких, Станіслав, відіграє 
ключові ролі на фронтах Першої світо-
вої війни та у відновленні незалежности 
Польщі. Увійде в історію як один з най-
більш талановитих польських військо-
вих діячів ХХ століття. 

У сім`ї Шептицьких жила ще дівчина Марія, яка була дочкою брата Софії 
Шептицької Яна Олександра графа Фредра (1829–1891). Про це згадує у статті 
про Шептицьких син Олександра Шептицького, Ян Казимир, зазначаючи, що 
вона «була нерозлучним членом нашої родинної спільноти». 

[Jan Kazimierz Szeptycki. W kręgu rodziny Szeptyckich, [w:] Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i 
materiały, pod red. A.A. Zięby, Kraków. — 1994. — С. 22.]

Багато хто зі знайомих вважали, що Марія була дочкою Яна і Софії Шептиць-
ких і тільки рідня знала цю особливість Шептицьких. Мова йде про Мімі — Ма-
рію графиню Фредро з Плешова герба Боньча (1862–1937), внучку Александра 
графа Фредра (1793–1876) і дочку його сина Яна Олександра графа Фредра 
(1829–1891), а також Марії з Мерів (1839–1862). Відома як польська письменни-
ця і громадська діячка. Дружина Петра графа Шембека зі Слупова (1843–1896). 
Їхню дочку Ядвігу взяв собі за дружину Леон Шептицький, брат о. Климентія.

Софія Людвіга Цецилія з Фредрів 
графиня Шептицька герба Власного 

(1837–1904), 
мама о. Климентія Шептицького. Автопортрет

(Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» 
(Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)
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Двір родини Фредрів у Львові на Хорущині (сучасні вулиці Ярослава Стецька і Олександра Герцена)
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З фондів цифрової бібліотеки POLONA
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Казимир І (ІІІ) Великий (1310–1370) — король Польщі й Руси
(графіка з фондів «Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa» (PBC)
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Передаючи Тобі любов, якою кохаю Твоїх Батьків, благословляю Тебе, кохана моя 
Дитино, в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Александр граф Фредро

РОЗДІЛ ІІ

ДИТИНСТВО КАЗИМИРА ГРАФА ШЕПТИЦЬКОГО: РОДИННІ СПРАВИ Й 
ПОЛІТИЧНІ ПОДІЇ З ЛИСТІВ, СПОГАДІВ ТА ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ

 «Отже, хлопець… Не знаю, чи Ти навіть знаєш, скільки з тим словом зникло 
мильних бульбашок — так я мріяла, що буде донька, моя донька, ціле літо коло 
серця дзвеніло, що ж діяти — Бог знає, що робить», — так повідомляла мама 
Софія Шептицька у листі від 11-го грудня 1869 року до родини про сина, який 
народився 17-го листопада. Це, за календарем, була середа. Виховуючи Марію 
графиню Шембек, свою племінницю, Софія Шептицька сподівалася народити 
й виростити доньку — однак знову народився син.

Цей і багато інших листів матері 1856–1884 років будуть пізніше 
опрацьовані Казимиром, про якого йде мова в цитованому листі, та в рукописі 
залишені до наших днів під назвою «29 років життя Софії з Фредрів Шептицької 
(1856–1884). На підставі її листів до Ванди Островської як продовження нею ж 
написаних спогадів про її родину й молодість. Для родини й молодих поколінь 
нашої родини зібрав КАЗИМИР ШЕПТИЦЬКИЙ» (далі цю працю називатимемо 
«Листи Софії Шептицької»). Праця складається із чотирьох томів, і в другому 
томі на 117-ій сторінці є перша згадка про маленького Казя. Зазначимо, що 
Казимир опрацював тільки три томи, а четвертий — був підготовлений сином 
Леоном. Цей матеріял також став вагомим джерелом до написання його першої 
біографії, яку опрацював син старшого брата Олександра — Ян Казимир 
Шептицький (1907–1994). Уже вкотре 2016 року під назвою «Отець Климентій 
Шептицький. Життєпис на підставі архівних матеріалів родини Шептицьких» 
біографія, перекладена з польської мови, вийшла друком у Львові.

[Ян Казимир Шептицький. Отець Климентій Шептицький. Життєпис на підставі архівних ма-
теріалів родини Шептицьких / Ян Казимир Шептицький. [перекл. з пол. Надії Пікулик, Любомира 
Сеника; перекл. з франц. Жінет Максимович]. — Львів: Свічадо, 1996. — 93 с., та перевидання: Ян 
Казимир Шептицький. Отець Климентій Шептицький. Життєпис на підставі архівних матеріалів 
родини Шептицьких / Ян Казимир Шептицький. [перекл. з пол. Надії Пікулик, Любомира 
Сеника; перекл. з франц. Жінет Максимович]. — Львів: Свічадо, 2016. — 112 с. Надалі це джерело 
позначатимемо «Отець Климентій Шептицький. Життєпис…»]

Кілька днів пізніше, 22-го листопада, Александр граф Фредро прислав у 
Прилбичі своє Благословення онукові, яке передає також усім найближчим:

Моє благословення:
Необмеженою любов’ю складаю долоні на Твоїй голові, коханий Казю, 

дорогий мій Внучку, і благаю Всемогутнього, аби обдарував Тебе непохитною 
вірою, завжди чистим сумлінням, тяжінням до праці, нарешті, щоб наділив 

1869
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Тебе всіляким благополуччям, яким тільки в цьому житті одарити може.
Передаючи Тобі любов, якою кохаю Твоїх Батьків, благословляю Тебе, кохана 

моя Дитино, в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Александр Фредро

Для Казимира Шептицького, 
мого Внучка

Дня 22-го листопада [1]869, у Львові
  
[Fredro i fredrusie. Bogdan Zakrzewski. — Wrocław-Warszawa: Ossolineum. — 1974. — C. 251]

Шостий син у сім’ї Шептицьких був охрещений у грудні того ж року в 
сусідньому селі Брухналі у римо-католицькому обряді о. Мартином Узарським 
(1830–1907). При хрещенні хлопчика названо Казимиром Марією. 

«Літо 1869 року минає гомінливо й рухливо. 24 червня приїжджає вуй Олесь

 [Олесь — Ян Олександр граф Фредро герба Боньча (1829–1891), син Олександра графа 
Фредро (1793–1876) і Софії з Яблоновських графині Фредро (1798–1891), як і батько — польський 
комедіограф, мемуарист. Після смерті батька став власником маєтку в Беньковій Вишні]

з дітьми на вакації до Прилбич, а разом з дітьми також гувернер Фалькович 
і бона Куїловська, яку потім досить швидко підміняє вихователька дітей 
Шептицьких Маздуня.
 

[Про неї детальніше згадаємо дещо пізніше]

У липні в Кракові проходять символічні похоронні урочистості на честь 
Казимира Великого (Казимир ІІІ Великий (1310–1370) — польський король; ос-
танній представник династії П’ястів. По смерті від отруєння останнього короля 
Руси Юрія ІІ (бл. 1340 р.), за династичним правом, руську корону успадкував 
Казимир ІІІ Великий. Після низки воєн за престол Русь було приєднано до 
Королівства Польського. 1869 року в Кракові проведені роботи з відновлення 
архикатедральної базиліки святих Станіслава й Вацлава, розташованої на 
території Вавельського королівського палацу, і знайдено поховання й труну 
з королем. Завершення праць польська спільнота вшанувала перепохованням 
Казимира в катедрі на Вавелі, на які Папá разом з Вуєм Олесем вибрались. A 
conto (a conto (італ.) — в рахунок — І. М.) цих урочистостей, правдоподібно, 
чотири місяці пізніше мене назвали Казимиром», — писав Казимир граф 
Шептицький в коментарях до маминих листів.

[Bogdan Zakrzewski. Fredro i fredrusie. — Wrocław-Warszawa: Ossolineum, — 1974. — C. 248]

«Папá» — це Ян Кантій, якого так ласкаво називали діти. Зберігаємо в тексті 
цю форму, яка звучала на французький манір з наголосом на другому складі. 
Наслідуючи орфографію того часу, вважаємо також за доцільне Мама й Папá 
писати з великої літери.

Кількома словами слід згадати й о. Мартина Узарського, який понад 30 років  
як парох був душпастерем родини Шептицьких. Народився він у містечку, яке 
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нині має назву Ґлоґув Малопольський, 
неподалік Ряшева. Після закінчення 
духовної семінарії у Перемишлі 
отримав призначення на парафію 
у Дрогобичі, де короткий час був 
пробощем. Служив також на парафії у 
Перемишлі. У середині 60-х рр. ХІХ ст. 
відбув до Брухналяю, де пробув до 1896 
року. Як уже згадувалось, Шептицькі 
були парафіянами римо-католицької 
парафії в Брухналі, у склад якої 
входили Прилбичі, де сім’я мешкала. У 
Прилбичах більшість населення належали до греко-католицького обряду, і до-
нині збереглась церква, стіни якої пам’ятають Шептицьких. Родина не цуралась 
церковці — на всі свята брала участь у Богослужінні. Однак найважливішою 
церковною персоною на цих теренах був римо-католицький отець Мартин. 
Понад 20 років о. Узарський обіймав 
посаду декана яворівського. 1896 року 
він отримав парафію у Кросні, неподалік 
якого Шептицькі володіли маєтками. 

За свою активну діяльність 
досяг високого звання папського 
шамбеляна та титулу R. M. (Rochettum 
et Mantolettum) — почесне звання, 
яке отримували достойники римо-
католицького обряду з рук Папи 
Римського. Був нагороджений також 
орденом Франца Йосифа. 

Того року, коли народився Казимир, його батько активно готувався 
до політичної кар’єри. Історія замовчує цей факт, однак можна сміливо 
припустити, що весь  рік тривав активний виборчий процес. Це підтверджує 
обрання 1869 року Яна Кантія Шептицького спочатку до Галицького крайового 
сейму (каденція 1870–1876 рр.), а пізніше до Австрійського парламенту (каден-
ція 1870–1871 рр.). Вибори до Галицького крайового сейму відбулись 16-го 
листопада 1869 року, в переддень народження Казимира.

[Dziennik Polski. — № 48. — 18 листопада 1969 р. — С. 1.]

Тут слід зазначити, що Ян Кантій Шептицький обирався завжди як 
кандидат польської частини населення округу. Українці-русини майже завжди 
виставляли Шептицькому опонента на виборах. Польськомовна преса цього 
періоду є багатою на повідомлення з виборчих процесів, серед яких знаходимо 
як новину про те, що русини-українці пропонують Шептицькому після перемоги 
на виборах увійти в руське коло політичне (так тоді називались політичні 
фракції за національністю), так і претензії руських кандидатів до українців-
русинів, що вони підтримували «польську» кандидатуру Шептицького й 

Повідомлення у пресі про обрання 
16 листопада 1869 року 

Яна Кантія Шептицького послом 
Галицького Крайового Сейму

Повідомлення у пресі про надання 
Янові Кантію Шептицькому графського титулу

1869
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не голосували за руського кандидата. Проте 
у своїй політичній діяльності Шептицький 
не відсторонювався від українсько-руських 
проблем і підтримував раціональні проекти, 
про що скажемо пізніше. 

У липні цього ж року цісар надав Яну Кантію 
Шептицькому титул шамбеляна

[Neues Fremden-Blatt. — № 170. — 22 липня 1870 р. — C. 18]

— придворний чин високого рангу, який 
у Австро-Угорській імперії надавався задля 
об’єднання аристократії. Безперечно, що цьому 
сприяли також родинні зв’язки з графськими 
домами Фредрів (зять) та Коморовських 

(швагро), однак вагу мали  найперше особисті риси та історія роду. 
Через рік, 6-го травня 1871 року, Ян Кантій Шептицький, як про це писали 

тодішні газети, «з особливою ласкою піднесений Цісарем до стану австрійських 
графів». 

[Gazeta Narowoda. — № 177. — 31 травня 1871 р. — С. 3]

Графом у Австро-Угорській імперії міг стати тільки той представник 
польської шляхти, серед предків якого були сенатори І Речі Посполитої, або ж 
той, що мав предків, удостоєних високих посад. Всупереч загальноприйнятій 
думці про «споконвічних графів Шептицьких» саме Ян Кантій отримав першим 
цей високий титул. Історіографи кінця ХІХ століття наполягали, що графський 
титул був наданий Шептицьким польським королем Августом ІІІ Фрідрихом 
(1696–1763). Однак жодного підтвердження цьому не знайшлось. 1775 року 
Шептицькі були представлені до отримання графського титулу губернатором 
Галичини Антоном фон Перґеном, який подав цісареві списокіз 36 шляхетних 
родів, гідних увійти до класу аристократів. Однак у Відні не взяли до уваги 
родовід та заслуги Шептицьких.

[Йоганн Баптист Антон фон Перґен (1725–1814) — австрійський аристократ і державний діяч. 
Перший губернатор Королівства Галичина і Лодомерія. Див.: Teodor Żychliński. Złota księga szlachty 
polskiej. — Rocznik I. — Poznań, 1879. — C. 306] 

16-го вересня 1871 року Ян Кантій Шептицький отримав диплом графа імперії. 

[Jerzy Dunin-Borkowski. Almanach błękitny: genealogia żyjących rodów polskich. — Львів. — 1909 р. — С. 913]

Оскільки титул поширювався і на дітей, то слід уважати, що цісарем також 
було надано право передавати титул спадково. Отже, разом із батьком до цієї 
гідности було піднесено і дружину Софію Шептицьку та синів. Тільки один із 
синів, Леон Юзеф Марія, набув титул графа від народження, оскільки народив-
ся пізніше — 1877 року. 

Публікація протоколу засідання 
Спостережної ради пенсійного фонду 
для офіціялістів у «Gazeta Narodowa» 

від 15 лютого 1871 року
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Цього ж року, а саме 11-го жовтня 1871 року, 
Яна Кантія Шептицького знову було обрано послом 
Австрійського парламенту.

[Gazeta Polska. — № 226. — 13 жовтня 1871 р. — С. 4]

Мандат набув чинности 28-го грудня 1871 року 
після присяги у парламенті.

[Stenographische Protokolledes Abgeordnetenhauses des 
Reichsrates 1861-1918. —  VII. Session. — C. 4]

У березні 1873 року представники польської 
аристократії у Віденському парламенті, а серед них 
і граф Шептицький, склали свої посольські мандати, 
протестуючи проти зміни виборчого законодавства, 
яке не сприяло слов’янським народам у імперії.

[Włościanin. — № 6. — 16 березня 1873 р. — С. 6 (46)] 

Мандат посла парламенту було анульовано 21-го 
квітня того  року, проте Шептицький-старший 
продовжував активно займатися політичною 
діяльністю. У період із 1870 року і аж до смерті  
1912 року він був незмінним депутатом Галицького 
крайового сейму, окрім IV-ої каденції у 1877–1882 
роки, коли не взяв участи у виборах. Однією із визначальних тем майбутніх 
досліджень могла б стати його політична діяльність у Яворівському повіті, де 
проживав та багато років виконував  обов`язки голови ради повіту.

Доцільним буде також назвати кілька ключових проблем, які Шеп-
тицький-політик прагнув вирішувати як першочергові. Однією з них було 
удосконалення соціяльного забезпечення офіціялістів — службовців у 
адміністрації приватного будинку. Ян Кантій Шеп-
тицький належав до наглядової ради Товариства, 
що ставило собі за мету вирішення цих питань, як 
свідчать протоколи засідання Товариства за участю 
Шептицького, на законодавчому рівні.

[Gazeta Narodowa. — № 70. — 15 лютого 1870 р. — С. 3] 

 Ян Кантій Шептицький був серед тих українських 
та польських політиків, що 1871 року підписали 
подання, яке було підтримано Галицьким крайовим 
сеймом, про введення русько-української мови у навчальну програму гімназій 
у Львові.

[Gazeta Narodowa. — № 289. — 20 вересня 1871 р. — С. 3]

Публікація у «Gazeta Narodowa»
 від 20 вересня 1871 року 

рішення Галицького крайового сейму 
про обов’язкове запровадження навчання

 руською (українською) мовою 
у львівській гімназії

Інформація преси про звернення 
Яна Кантія графа Шептицького 

у справі допомоги вигнаним з Холмщини 
греко-католицьким священикам 

(Gazeta Lwowska. — № 72. — 29 березня 1876 р. —  С. 2)

1871
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1872 року Шептицький-батько став співавтором 
закону про народну освіту,

 [Gazeta Narodowa. — № 324. — 26 листопада 1872 р. — С. 1] 

а також виступив зі спільною заявою до уряду 
Австро-Угорщини  з вимогою виконувати свої обі-
цянки перед Галичиною.

[Gazeta Narodowa. — № 164. — 18 червня 1872 р. — С. 2]

1876 року посол Галицького крайового сейму 
Шептицький домагається створення фонду допо-
моги греко-католицьким священикам, яких «мос-
калі вигнали з Холмщини і яких у Галичині є біля 
сімдесяти».

[Gazeta Lwowska. — № 72. — 29 березня 1876 р. — С. 2;  
Gazeta Narodowa. — № 72. — 29 березня 1876 р. — С. 3]

 Делікатність цієї ситуації спричинена ще й тим, 
що греко-католицьке духовенство у Галичині не 
було у захваті від напливу українських священиків 
з Холмщини, а єпископи неохоче надавали парафії. 
Історик Анджей Зємба описує, посилаючись на 
документи архидієцезіяльного архіву греко-ка-
толицької парафії у Кракові (рукопис APA 148) та 
цитуючи дослідження, опубліковане у Ньо-Йорку  
1977 року істориком Веніямином Мурдзком на тему 
«Emigrationin Polish Social-Political Thought, 1870–
1914», як колишній канцлер єпархії з Холмщини скар-
житься латинській курії у Кракові на невідповідне 
трактування священиків з Холмщини у Галичині 
та важкий стан їх тутешнього становища. Зємба 
згадує також звернення Папи Римського Пія ІХ у 
цій справі до греко-католицького духовенства, 
«яке не змінило ситуації на краще».

[Andrzej Zięba. W sprawie genezy decyzji Romana Szeptyckiego 
o zmianie obrządku // Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i 
materiały. — Kraków, 1994. — С. 60]

Шептицький допомагає облаштуватися двом 
греко-католицьким священикам, один із яких — 
о. Станіслав Лонцький — отримує парафію у 
Брухналі (нині Терновиця) поряд із Прилбичами, 
а другого наймає як вчителя для дітей, про що 
оповімо пізніше.  

Ікона з зображенням Ісуса Христа, 
Діви Марії Непорочного Зачаття 

та святого Йосифа 

Графіка на якій зображений 
львів’янин Костянтин Корнякт 

(1517–1603), виконана вчителем 
Казимира Юзефом Свободою
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Серед повідомлень тогочасної преси знаходимо також і такі, що свідчать 
про діяльність, спрямовану на облаштування своїх рідних теренів. Так, 
газета «Gazeta Narodowa» від 10-го листопада 1872 року повідомляє, що по-
сол Шептицький просить сейм поставити у список пріоритетних серед доріг, 
які заплановані ремонтувати і будувати найближчим часом, дорогу з Рави на 
Немирів, Яворів і Судову Вишню.

8-го грудня 1872 року сім’я Шептицьких перенеслася до нового будинку. Із 
моменту народження Казя тривало його будівництво, хоча батько займався і 
політичною кампанією, і господарством.  Про особливу складність цього періоду 
для Шептицьких свідчить дедикація на образочках Діви Марії Непорочного 
Зачаття, які мати Софія Шептицька урочисто вручила кожному синові: 

Моїм дітям на пам`ять про посвячення нового дому в Прилбичах і перенесення 
нашого до нього в день Непорочного Зачаття Діви Марії 8 грудня 1872 року. 
Нехай наші діти пам’ятають, що цей дім, який щойно таким трудом викінчений, 
швидше пропаде і в ту ж мить нехай буде знищений — ніж коли-небудь він мав 
би стати обителлю гріха — скоріш смерть, аніж гріх — нехай Ласка Божа 
викарбує назавжди це у серцях — найкоханіші мої діти. Софія Шептицька. 

Оригінал такого образка зберігся у родині Шептицьких. 

[Jan Kazimierz Szeptycki. W kręgu rodziny Szeptyckich, [w:] Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia 
i materiały, pod red. A. A. Zięby. — Kraków, 1994. — С. 18]

Родинний дім у Прилбичах, намальований Софією графинею Шептицькою у 1870-х рр.  
(Опубліковано в: Богословія. — 1926. — Т. ІV. — кн. 1/2)

1872
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Оскільки в момент посвячення нового 
дому Казимир мав три роки, то пам’ятний 
образок мама Софія Шептицька подарувала 
йому згодом — у березні 1881 року.

[Блаженний архімандрит Климентій (Казимир граф 
Шептицький). Листи до рідного брата Станіслава графа 
Шептицького та родини / за ред. І. Матковського, 
Ю. Бойка. — Львів, 2017. — С. 17; надалі це джерело 
будемо подавати як: «Блаженний архимандрит 
Климентій (Казимир граф Шептицький). Листи…»]

Казик — улюбленець і потіха цілого дому, 
правда, щонаймиліший душок, якого можна 
собі уявити — таке це легке, підстрибуюче 
пташеня, що направду між чортиком і 
ангелятком лежить його подібність — тому 
кажу, що є душок… — писала  Софія Шептицька 
у листі до родини у січні 1873 року.

 [«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — 
С. 12; Автор посилається на: «Листи Софії Шептицької». 
— Т. ІІ. — С. 159]

Тут же знаходимо повідомлення про те, що у травні цього ж року собака 
вчителя французької Арнетта скалічила Казеві лице.

Згадуючи про вчителів, слід назвати тих, що у Прилбичах навчали дітей 
Шептицьких і про яких залишились письмові згадки. Отже, найстарішим був 
Юзеф Свобода (помер 1890 р.), чех за походженням, який навчав Фредрів 
та Шептицьких не лише живопису, але і німецької мови. Про нього залиши-
лось багато згадок у листах різних членів родини та спогадах, написаних пі-
зніше. Юзеф Свобода також був автором численних художніх робіт на тему 
родинного життя Фредрів та Шептицьких. Із «Листів Софії Шептицької» 
довідуємось про пані Дімльову, яка з вересня 1875 року приходила навчати 
Казя і, «караючи, любила бити лінійкою по долоні», та пані Куїловську, з 
якою Казимир «розпочав науку читання».

[Т. ІІ. — С. 175. За: «Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 12]

Французької дітей учив Юлій Арнетт. Вихованням Шептицьких займалась 
також Аделя Дефорель (Adel Defforel) — Маздуня — таким пестливим іменем 
її називали Фредри, скоротивши звертання «мадмуазель Аделя» (?–1886) 
— приятелька, учителька й вихователька Софії Шептицької. Походила зі 
Швейцарії з бідної селянської родини, приїхала до Бенькової Вишні у дім 
Александра графа Фредра у вересні 1843 р. з кантону Фрайбург. 

Учителем для своїх дітей був батько Ян Кантій Шептицький. Польський 
дослідник особи Митрополита Андрея Шептицького Анджей Зємба у своїх 
дослідженнях безпосередньо вказує на батька як на того, хто ознайомив дітей із 

Подяка, висловлена родиною Шептицьких 
причетним до організації похорону 

Александра графа Фредра. 
Опубліковано в: Czas. — № 167. —

25 липня 1876. — С. 3
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Титульна сторінка часопису «Kłosy» (№ 581 від 17.08.1876) з дереворитом 
«Похорон Александра графа Фредра» 

авторства Едварда Ґораздовського (Edward Gorazdowski згідно з фотографією Едварда Тшемеського 
(Edwarda Trzemeskiego)

1873
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родинною історією та прищепив їм любов до 
свого роду, а також навчив їх захоплюватись 
предками, серед яких найдостойнішими були 
греко-католицькі митрополити та єпископи.

[Andrzej Zięba. W sprawie genezy decyzji Romana 
Szeptyckiego o zmianie obrządku // Metropolita Andrzej 
Szeptycki. Studia i materiały. — Kraków, 1994. — С. 43–64]

Політичний життєвий шлях Казимира 
пізніше абсолютно збігатиметься із діяльністю 
Яна Кантія, що свідчитиме про батькову науку, 
усвідомлену з дитинства. Щодо передання 
дітям заповіту про приналежність до русинів-
українців, то тут слід процитувати лист, який 
син Роман писав до батька  1886 року, поясню-
ючи йому своє рішення вступити у монастир 
східного обряду і переконуючи, що ніхто не 
впливав на його вибір: 

Про справу руську взагалі з ніким не 
говорив, окрім Папи (салонової безглуздої  
розмови не враховую), і тільки Папа 
впливав на мене оповіданнями про чин 
наших предків.

[Zofia z Fredrów Szeptycka (oprac. Bogdan 
Zakrzewski).Młodość i powołanie ojca Romana Andrzeja Szeptyckiego zakonu św. Bazyłego Wielkiego: 
opowiedziane przez Matkę jego 1865-1892. — Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki 
Wrocławskiej, 1993. — C. 82; надалі це джерело подаватимемо як «Młodość i powołanie…». Україн-
ською мовою ця праця була видана у видавництві «Свічадо» у 2009 році під назвою «Молодість 
і покликання о. Романа Шептицького». У нашій праці почергово будемо цитувати і польське, і 
українське видання, зазначаючи джерело. Українське видання позначатимемо як «Молодість і 
покликання…»]

1876 року Шептицький-батько запросив у Прилбичі греко-католицького 
священика о. Панасинського, якого з родиною було вигнано російською 
владою з Холмщини, для навчання своїх дітей. 

[Andrzej Zięba. W sprawie genezy decyzji Romana Szeptyckiego o zmianie obrządku // Metropolita 
Andrzej Szeptycki. Studia i materiały. — Kraków, 1994. — С. 60]

Залишилися спогади Казимира Шептицького в коментарях до праці Софії 
Шептицької, присвяченої пам’яті сина Юрія (рукопис закінчений 24-го квітня 
1880 року в Прилбичах і опублікований у праці: Fredro i Fredrusie. Oprac. 
Bohdan Zakrzewski. — Wrocław, 1974. — C. 418), про те, що о. Панасинський 
мав мистецький хист. У Прилбичах він написав портрети чотирьох єпископів 
з роду Шептицьких та Александра Фредра.

Станіслав, Леон, Казимир (о. Климентій) Шептицькі. 
1880 р. Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» 

(Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)
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Казимир Хлендовський (1843–1920), польський 
письменник і дослідник культури, міністр від справ 
Галичини (17.X.1899–18.I.1900 рр.), 1879 року двічі 
побував у Прилбичах та зазначив у опублікованих 
спогадах, що Ян Кантій Шептицький «був надзви-
чайно гордий через наявність у своєму роді єпи-
скопів, на спокревненість із Красінськими, а через 
них, ясна річ, з італійським двором, обвішав свою 
кімнату самими генеалогічними деревами так, що 
мені видавалось, що я перебуваю у стайні коней 
для перегонів».

[Kazimierz Chlędowski. Pamiętniki. — Краків, 1957. — Т. 1. — С. 378]

Та найбільшою вчителькою для дітей була мама 
— Софія Шептицька, яка дотримувалась думки, 
що «Бог не для того дає дітей, щоб ними бавитись, 
тішитись їх коханням до батьків, але для того, щоб, 
не про себе думаючи, для Бога і для них їх оточувати 
любов’ю, провадити їх любов’ю і так їх кохати».

[«Листи Софії Шептицької» . — Т. ІІ. — С. 60]

Цитований вже Хлендовський у спогадах зазна-
чав, що «Софія Шептицька себе присвятила цілко-
вито вихованню синів». 

Мамині настанови наскрізь просякнуть листи 
до дітей. Багато з них збереглося для сучасників і 
могли би бути використаними в педагогічних заходах. Для порівняння варто 
тут процитувати фрагмент двох листів. Перший написаний 24-го листопада 
1874 року до семирічного сина Станіслава зі Львова до Прилбич, в якому 
знаходимо цікаву згадку про маленького Казя та мамині настанови: 

Мама цілує Стася, сердечно йому дякує за листа і дуже задоволена, дізнавшись, 
що Стась чемний. Що мене дивує, це те, що Кальо такий чемний?! Тому  що останнім 
часом він ним зовсім не був, був вередливим — думав, що йому все дозволено, що 
тато і мама не люблять Каля так, як тоді, коли він був чемним. Треба, щоб Стась 
це прочитав Кальові, аби Кальо знав, що він далеко не чемний. Обнімаю Стася і 
Каля. Запам’ятайте, діти, що завжди треба бути чемними для Бога, а не тільки 
для Тата й Мами, а Бог завжди тут — дуже рекомендую гарно поводитись за 
столом, тому що Стась і Кальо дозволяють собі, коли немає батьків, зовсім 
непристойну поведінку. Я бачила раз Каля, коли він не бачив мене, і бачу його 
постійно — хай Господь Бог буде з вами, мої дорогі діти. 

Мама 

[«Листи Софії Шептицької». — Т. ІІІ. — С. 28. Цит. За: «Отець Климентій Шептицький. 
Життєпис…» — С. 12–13]

Юрій, Роман, Олександр Шептицькі. 1879 р. 
(Опубліковано в: «Богословія». 

— 1926. — Т. ІV, кн. 1/2)
(Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» 
(Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)

1876
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У другому листі з червня 1881 року вона 
продовжуватиме ту ж думку і писатиме до сина 
Казимира про своє прагнення виховати своїх синів 
гідними для Господа Бога. Тут вкотре знаходимо 
підтвердження свідомого та цілеспрямованого 
впливу  Софії Шептицької на своїх дітей:

Моя найдорожча дитино. Не можу Тобі сказати, 
з якою нетерпеливістю чекала на Твої листи і 
якими вони буди ніжними та приємними для мене. 
Щоб Ти це розумів, мій любий сину, треба, щоб Ти це 
усвідомив, наскільки мало-помалу все те, що було 
колись бажанням, надією, запалом, молодістю і 
ніжністю у моєму серці, — все це сконцентрувалось 
у єдину мету, велику й важку, як зливки золота: вас 
виховати для Господа, смиренними та маленькими 
перед Ним, навчити підводитися після поразки, 
упокорюватися й дякувати після перемоги.

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…» — С. 19-20]

У коментарях до маминих листів Казимир 
Шептицький пізніше так напише: Знала, що 
виховання дітей є їй довірене Господом. Хоч мала 
право кохати своїх дітей, але вміла цю любов 
посвятити і погодити з Божою волею, коли 
педагогічні моменти цього вимагали. Виховання 
дітей виповнювало її час, ставало предметом 
її тягаря, було щораз інтенсивнішим змістом її 
молитов, думок, почуттів. Багато часу і сама бувала 
з дітьми, бо як говорила, «маму ніхто не замінить».

[«Листи Софії Шептицької». — Т. ІІ. — С. 151]

17-го липня 1876 року помер Александр граф 
Фредро. 22-го липня родина через пресу звернулася 
до публічності, щоби подякувати громадському 
комітету, який займався похоронами, духівництву 
трьох обрядів (латинського, греко-католицького і 
вірменського), львівському і краківському універ-
ситетам, міській раді Львова, публічним інституціям, 
які провели в останню дорогу ад’ютанта штабу 
Наполеона Бонапарта. Серед членів родини, 
що підписали листа, бачимо також Казимира 
Шептицького, який, здається, «дебютує» у пресі 
(Gazeta Lwowska. — № 166. — 22 липня 1876 р. — С. 4; 

о. Генрик Яцковський, 
властиво, Ностиц-Яцковський 

(1834–1905)

Титульна сторінка опублікованого 
у Франції та перекладеного польською 

мовою таємного плану зі знищення 
Греко-Католицької Церкви у Росії
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Czas. — № 167. — 25 липня 1876. — С. 3). Смерть ді-
дуся для нього стала не тільки втратою близької 
людини, але також явищем, близьким до політичної 
маніфестації у Галичині. Без сумніву, ця подія мала 
вплив на дітей у родині Шептицьких.   

4-го липня 1877 року Софія Шептицька наро-
дила наймолодшого свого сина — Леона Юзефа 
Марію. До цього Казимир був наймолодшим сином, 
який найбільшою мірою купався у материнській 
любові та увазі. А тепер наймолодшим стає Леон, 
натомість Казимир, через зайнятість мами немов-
лям, розпочинає наступний, вже самостійніший, етап 
свого життя. 

Цього ж року Казьо останній раз побував у 
будинку, що належав його дідусеві Александрові 
графу Фредрові у Львові на Хорущині. Ця, здавалось 
би, незначна подія, мала місце у вересні 1877 року. 
У томі ІІ-ому (С. 213) «Листів Софії Шептицької» 
пізніше намагатиметься згадати, що пам’ятає з 
цього перебування, адже це був також окремий «світ», який він втратив у 
дитинстві. В моменті опрацювання Казимиром Шептицьким «Листів Софії 
Шептицької» будинку вже не було, а земля розділена та розпродана між 
різними власниками. 

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…» — С. 14; Див.: Fredro i Fredrusie. Oprac. Bohdan 
Zakrzewski. — Wrocław 1974; Bohdan Zakrzewski. Fredroviana w pamiętnik u prawnuczki[w:] Pamiętnik 
Literacki. — 85(2). — 1994. — С. 154-185]

Восени цього ж року він з батьками перебував у гостях у тітки Михайлини з 
Шептицьких графині Коморовської у селі Гаврилівці Надвірнянського повіту.

 [«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…» — С. 14]

Родина Шептицьких 1879 року привернула увагу патріотично налаштованих 
поляків у Галичині під час святкування у Кракові 50-ї річниці письменниць-
кої діяльності видатного представника польської літератури Юзефа Іґнація 
Крашевського (1812–1887). Із цієї нагоди привітати Крашевського прийшли 
не тільки місцеві мешканці, але багато видатних представників народу з 
польських земель у складі Пруссії, Росії та з дальшого закордону. Від імені 
польської молоді  вітальне слово проголосив учень 8-го класу гімназії Юрій 
Шептицький. Молодь вустами Юрія присягнула ювілярові, що «його праця 
буде для неї і для всіх молодих поколінь заохоченням, його витривалість — 
прикладом, а всі від щирого серця будуть вчитись і працювати для добра 
Вітчизни, яка так багато видатному письменнику завдячує».

 
[Gwiazda Cieszyńska. — № 41. — 11 жовтня 1879 р. — С. 5; Gazeta Lwowska. — № 229. — 6 жовтня 

1879 р. — C. 3]

Повідомлення-некролог у газеті «Czas» 
(№ 42 від 21 лютого 1880 р.) про смерть 
найстаршого сина у родині Шептицьких

1877
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Мине рік часу — і вся Галичина сумуватиме за шістнадцятилітнім 
Шептицьким-молодшим, який помер 18 лютого 1880 року в Кракові. «Бідний 
той край, — писатиме преса, — в якому в’януть найпрекрасніші квіти ще до 
моменту, аж можуть дати плід».

[Przegląd Polski. — Zeszyt IX. — Березень 1880 р. — С. 455]

Публічна жалоба за учнем не була наслідком того, що це був син знаної 
родини. Юрій вже у гімназії подавав великі надії не тільки старанністю та 
працьовитістю, але також розумом та мудрістю. У повідомленні про смерть у 
цитованій вже газеті «Przegląd Polski» зазначалось, що Шептицький «так сум-
лінно працював, неначе мав жити цією працею, а жив, немов життя вважав 
приготуванням до Неба». Про потрясіння через смерть молодого Шептицького 
свідчить також факт смерти Тита Свідерського, історика літератури та 
вчителя Юрія у гімназії св. Анни, який помер кілька днів пізніше. У некролозі, 
опублікованому в газеті «Przegląd Lwowski», автор зазначив: «Важко стверджу-
вати, але можемо припустити, що смерть Шептицького приспішила смерть 
його вчителя». 

[Przegląd Lwowski. — Rok X. — Zeszyt VI. — 15 березня 1880 р. — С. 385]

Родина Шептицьких та Фредрів пережили величезне горе. Важко уявити 
собі та й описати стан матері, яка втрачає вже другого сина. «Хрест, даний 
Богом, — записує мама у деннику для своїх дітей, — прийнятий у Бозі  не може 
бути знищений і забутий в житті родини як пам’ятник людської слави — має 
він неначе право до вічности — стати повинен як пам’ятник заповіту Бога з 
родиною, неначе жертва, що невпинно благає, аби Господь про неї, а вона про 
Бога не забула». 

[Ludwik Dębicki. Portrety i Sylwetki z dziewiętnastego stulecia. — Seria II, cz. 1. — Kraków, 1906. — С. 316]

Смерть стає потрясінням для сім’ї до такої міри, що Софія  Шептицька 
приймає рішення, можливо, боячись за життя сина Романа, який тепер 
став найстаршим серед її дітей, пожертвувати його Богові: «В зимі 1881 р., 
прибувши до Кракова, я дала о. Яцковському на Службу Божу з проханням, 
щоб відправив її в наміренні «пожертвування від мене Господові Ісусові 
Ромтуха...».

[Młodość i powołanie… — С. 36]

Казимиру в цей час дванадцять літ, наймолодшому синові Леону — три 
роки. Материнські побоювання за найстаршого сина Романа, думки про його 
опіку та захист, рішення «пожертвувати його Господу», вочевидь, глибоко 
закарбуються у підсвідомості Казимира. У майбутньому він залишить 
світське життя, щоб опікуватись найстаршим братом, вже Митрополитом 
Андреєм, та стати йому найвірнішим помічником і товаришем у дорозі, на 
вибір якої великою мірою вплинула смерть їх найстаршого брата Юрія. 
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[Отець Генрик Яцковський, властиво, Ностиц-Яцковський (1834–1905) — католицький свя-
щеник, ректор кількох єзуїтських колегій, єзуїтський провінціал у Галичині у 1881–1887 рр. На-
лежав до грона близьких приятелів сім’ї Шептицьких. Отець мав великий вплив на маму — Со-
фію Шептицьку, а також на дітей. Стосунки молодого Романа Шептицького добре описані у статті 
«Metropolita Andrzej Szeptycki i ks. Henryk Jackowski TJ (1880–1892)», опублікованій у «Sensus 
Historiae» (2013 р., т. 10, № 1, с. 20–38.), яка є у вільному доступі в Інтернеті]

В одному з листів Софія Шептицька («Листи Софії Шептицької». — Т. ІІ. — 
С. 278) залишає такий заповіт, «незаперечну правду, яку записала для своїх 
дітей, котрі також будуть переходити життєвий шлях, щоб знали, якщо скоро 
матимуть цю «добру волю», то Хрестів лякатися не повинні. — A Crucesalus. 
18.03.1880 — чотири тижні після смерти Ізя»: 

…Коли Бог подасть Хрест людині доброї волі, — Хрест людину підносить, а 
не людина несе Хрест. 

Це ще одна мамина сентенція, яка впливатиме у подальшому на Казимира, 
а пізніше і на о. Климентія. 

Після похорону брата Казимир захворів на коклюш у важкій формі. 

[Цю і наступну інформацію цитуємо за: «Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — 
С. 15–16] 

У цей час сім`я виїжджає з Прилбич, очевидно, щоби поза домом відновити 
сили. Казьо з меншим братом Леоном самі залишаються у родинному домі 
під наглядом Маздуні. Спочатку Шептицькі їдуть у Гаврилівку до Михайлини 
з Шептицьких Коморовської і тут зостаються на Великдень, який того року 
припав на 29-те березня. Після повернення мати аж до літа навчає старшого 
сина Станіслава, а до товариства і Казя,  готуючи до школи: проводить уроки 
з релігії та іноземних мов. У червні 1880 року з матір’ю Казимир побував 
у дантиста і окуліста, а з серпня і до кінця року він з малим Леосем знову 
залишаться самі, навіть на Різдвяні свята.

Серед «Листів Софії Шептицької» (Т. ІІІ, с. 1-2) є ті, що написані мамою 
особисто до Казя 17-го серпня 1880 року з Бланкербергу, міста у західній Бель-
гії, в провінції Західна Фландрія, та 6-го жовтня цього ж року (Т. ІІІ, с. 6-8) — з 
Кракова. В останньому Софія Шептицька писала про дім, в якому діти будуть 
жити в часі навчання у Кракові. 

[Йдеться про палац Водзіцьких — дім на вул. св. Івана, 11 у Кракові. Родина Шептицьких 
мешкала тут під час навчання синів у гімназії № 5 ім. св. Анни і гімназії № 3 ім. Яна ІІІ Собеського. 
Будинок зберігся і донині]

 
Як вже згадувалось, Казьо і Леось святкували Різдво у Прилбичах без 

батьків з бабцею Софією Фредровою та Маздунею. Мама весь цей час писала до 
дітей, наповнюючи листи настановами та порадами. Варто процитувати один 
із них, опублікований Яном Казимиром Шептицьким:

 
[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 17–18]

1880
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Краків, 13 січня 1881 р.
Дорога моя дитино!
Прикро мені, що залишила Тебе без листа, коли знаю, як Тобі на цьому 

залежить, мій бідний хлопче. Мені здається, що я Тебе вже дуже давно не бачила… 
Що Ви там робите, мої діти? Мені здається, що, питаючи Тебе це, я занурюю 
свій погляд у саму глибину Твого серця і питаю Тебе: Що з Тобою діється? Чи 
Ти задоволений собою? Чи будеш радий моєму поверненню? Чи був би Ти дійсно 
задоволений, якщо, пишучи цього листа, я змогла б, якби цього хотіла, увійти 
глибоко у Твої думки, у Твоє серце, моя дорога дитино, врешті, у Твою душу, яка 
вже знає добро і красу, але також, на жаль, зле і паскудне, яким кожна людська 
душа переповнена. Вам здається, що я далеко від Вас, а проте я навіть не мушу 
посилати Вам своїх думок. Настільки вони близько від Вас, стежачи за Вами 
крок за кроком, день за днем, майже година за годиною — я також думаю про 
Ваше здоров’я, Ваше навчання, Ваші вільні хвилини. Чи маєте мед на сніданок? 
Чи є лектура увечері? І веселий сміх із Дунею? Але все це, Кальо, минає і минає, 
як маленькі літні хмаринки пропливають по небі. Але є тим, що залишається 
постійно, незмінно, чисто, глибоко, починаючись ось там, де земля закінчується, 
і піднімаючись туди, де людське око не може сягнути, де думка, яка вартує над 
Вашою душею, — це та думка така палка, що сама собою здається молитвою, 
яка ніколи не має кінця. Подібно до тих лампадок, які вічно горять перед вівта-
рем, так само ця думка оживає і горить від запитання: чи ці душі, які мені дові-
рили, йдуть туди, куди повинні йти, — чи моя дитина не сходить з правильної 
дороги, чи в його маленькій повсякденній кар’єрі між працею та відпочинком, 
у маленьких радощах і маленьких випробуваннях, яких він зазнає, чи ця дитина 
дійсно є Божою дитиною, чи йде він уперед? Ось, Калю, моя думка, яка вміщує 
все те, що найкраще в мені, яку Ти можеш, яку Ти мусиш постійно відчувати і 
вдень, і вночі, яка горить біля Тебе, між Тобою і кожним Твоїм вчинком, яка день 
і ніч горить перед вівтарем, між Господом Богом і людьми. Це символічне світло 
лампади завжди-завжди чисте тому, що це — вогонь, якщо навіть олія вміщена 
в надтріснутій вазочці, якою була моя голова позавчора.

І ще одне хочу Тобі сказати перед тим, як перейти до новин. Якщо волієш, 
а мені здається, що Ти волієш не показувати всім мого листа, що і я б хотіла, 
тому що пишу для Тебе і для нікого більше, Ти не потребуєш давати усім 
листа читати. Я напишу татові інший… До побачення, мій любий, хай Бог Тебе 
благословить, береже і веде, Калю, — ах, дорогенький Калю, настільки далеко, 
настільки високо до Нього, як Він буде вважати для Його Слави і Твого спасіння...  

16-го лютого 1881 року Казимир разом із старшим братом Станіславом 
склали у Перемишлі поточний іспит з дисциплін, які вивчали вдома у 
Прилбичах. Як згадує Ян Казимир Шептицький, у цей час хлопців навчав п. 
Черни (там же). Із цього періоду є надзвичайно важливими спогади Казя 
про його перше знайомство з о. Генриком Скшинським (1822–1903), сином 
Констанції з Фредрів Скшинської, старшої сестри Александра Фредра, дідуся 
Казимира. Отець Генрик був багатолітнім співпрацівником Ісусівців, які за 
його рекомендацією стали близькими сім’ї Шептицьких. Малий Казьо досить точ-
но передає момент їхньої першої зустрічі після одного з таких екзаменів  1880 чи 
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1881 року. У «Листах Софії Шептицької» (Т. ІІ., с. 286) пише: «Від давніх дитячих літ, 
коли я з ним вперше познайомився (а це було, здається, у Перемишлі в цукерні 
Шольца при поекзаменових тістечках, на спожиту кількість яких природно 
вплинула зустріч із о. Генриком), — аж до відвідин у Величці (містечко у 
Польщі, неподалік Кракова — І. М.) й отих «раутів»  на Колейовій (о. Генрик був 
кілька років парохом у Величці — потім мешкав у Кракові на вулиці Колейовій, 
13, вже аж до смерти), кожен раз, коли я його бачив, залишав у мене сильне 
враження, що з ніким так мило і добре чи то в бесіді, чи поважно розмовляти 
не можна, як із о. Генриком».

[Тут же. — С. 16.]

Саме 1880 року Шептицькі знайомляться з о. Генриком Яцковським 
(1834–1905) під час перебування у Кракові біля важко хворого сина Юрія. 

У листі до Ванди зі Скшинських Островської від 4-го лютого описує першу 
їхню зустріч. 

[Див.: Olena Mańkut. Zofia z Fredrów Szeptycka. Duchowy portret Matki. — Bartoszyce, 2014. — 59 c.]

Яцковський повертається в цей час із Підляшшя, де провадив місіонерську 
роботу серед греко-католиків. Пам’ятаємо, що кількома роками раніше 
царська російська влада висилає греко-католицьких священиків із території 
своєї держави і вони переселяються у Галичину, де чи не єдиними, хто їм до-
помагає, є родина Шептицьких. Єзуїт Яцковський на Холмщині потрапляє у 
в’язницю і після 18-місячного перебування в арешті повертається до Кракова 
та Львова. Очевидно, за сприянням о. Скшинського, двоюрідного брата Софії 
з Фредрів Шептицької, стає сповідником цієї сім’ї. У листі з Кракова до бра-
та Станіслава від 28-го березня 1881 року Казимир повідомляє, що о. Яцков-
ський готує його до першого Святого Причастя. У п’ятницю, тобто 1-го квітня 
1881 року, Казимир мав також перший раз сповідатись. 

[«Блаженний архімандрит Климентій (Казимир граф Шептицький). Листи…». — C. 17]

 Цей лист є першим відомим нині документом, який залишив о. Климентій, 
а тоді ще 12-річний Казьо. Символічним є те, що в ньому йдеться про приготу-
вання до Сповіді та Причастя.  

Перше св. Причастя Казимир Шептицький отримав із рук о. Яцковського у 
неділю 10-го квітня. У ІІІ томі «Листів Софії Шептицької» залишився детальний 
опис цієї події, який був адресований до Ванди зі Скшинських Островської, 
племінниці о. Генрика Скшинського:

У неділю рано, о 6 ½, ми були знову в тому костелику (храм знаходиться 
у Кракові у ІІ дільниці на вул. Веселій при вул. Коперника, 26 — І. М.), який 
так люблю, бо цілий виглядає на костел малят. Тим разом ingratiam (з нагоди — 
І. М.) Казя казав його отець прикрасити зеленню і квітами, так що виглядав, 
як Божий гайок. Казьові казав під час Служби Божої клячати на клячнику 
перед вівтарем зі свічкою у руці, — а такий був гарний, так дивно промінний, 
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подібний до Ізя (померлого брата Казимира — І. М.), з тим поважним виразом 
і світлом громниці на обличчі, і білою краваткою — ніби той із домовини 
повстав. Коли дійшло до святого Причастя, Ромцьо клякнув зліва замість 
батька, а я — справа. Олесь коло мене, і мусило бути в нас щось, що 
промовляло про інший, кращий світ, бо спершу сам о. Яцковський хотів до 
Казя промовити кілька слів, тричі йому так стисло горло, що він встав і 
додав тільки «повернись до мами, нехай Тебе благословить», а тоді, як мені 
потім Антоні Попель розповідав, і він (Антоні) вже не міг стриматись і 
по-справжньому розплакався. Казьо цілий день і досі зберігав у собі якийсь 
сердечний промінь…

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис….». — C. 19]

27-го березня 1881 року Мімі, згадана Марія графиня Фредро з Плешова 
герба Боньча (1862–1937), виходить заміж за Петра графа Шембека зі 
Слупова (1843–1896). Як згадувалось, Мімі багато часу проводила у Прилби-
чах, тож для Шептицьких ця подія мала більше значення, ніж шлюб родички. 
Усі Шептицькі брали участь в урочистостях, які відбулись у Сім’яничах у 
Великопольщі. 

1881 року Казимир Шептицький переживає велике потрясіння, отри-
мавши мамин лист-заповіт, з якого усвідомлює, що, очевидно, вони вже ні-
коли більше не побачаться. Софія Шептицька в цей час занедужала у Кракові 
й відчувала наближення смерти. Кожному з синів вона пише «останні 
настанови». На щастя, недуга відступила, і графиня повертається до Прилбич. 
Проте з моменту отримання листа і до пори щасливого повернення минає 
певний час, який мусить викарбувати у свідомості дитини свій знак. Пізніше, 
опрацьовуючи мамині листи, Казимир так напише про це:

Писала тоді кожному з нас, думаючи, що це її останнє з нами прощання. Як 
дорогу реліквію, бережу цей лист, що був для мене призначений, і хочу тепер 
поділитися ним із родиною.

[Тут же. — С. 20]

Сам текст листа також подаємо читачеві зі сподіванням, що прочитає та 
зрозуміє емоції, які вирували в маленькому Казеві. Цим прагнемо завершити 
розділ про дитинство о. Климентія Шептицького. Наступного 1882 року він 
вступить до школи у Кракові. Не завжди буде з мамою та татом. 

В ім’я Отця, і Сина, і Духа Святого. Амінь. У тому ряді так для мене важких 
для написання листів, які вам мають донести мої слова і благословення, може, 
найважчий лист до Тебе, мій Казю, моє любе бідацтво, — стільки б хотіла Тобі 
сказати, стільки дати, стільки пролити на Тебе, стільки випросити для Тебе, 
що вмліває рука над тією четвертинкою, яку маю Тобі передати, і то на ціле 
життя, дорога дитино моя . Чому мені важко? Бо Ти, якщо будеш працювати для 
себе в Богови і для Бога, і запануєш над собою і світом, будеш дуже добрим. Якщо 
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ж не будеш працювати, а світ і диявол переможуть Тебе, будеш дуже поганим. 
Забагато дав Тобі Бог, щоб або Йому не віддати багато, або занадто Його не 
скривдити. Дав Тобі багато, дорога дитино, то також пам’ятай, що й бага-
то зажадає. Я нічим іншим, як урочистим моїм благословенням, допомогти 
Тобі не можу. Отож уділяю його Тобі вповні — Тобі, як і вам усім, які маєте 
мені колись перед Господом скласти свідчення, що жодного з тих, кого дові-
рив мені, у дорозі не втратила. Достатньо знайдеться тих, хто навчатиме 
вас людської мудрости, — але є тільки справедлива річ, щоб материнський 
голос, який долине до вас після її смерти, промовляв до Бога і тільки про 
Бога. Благословляю душу Твою, дитино моя, щоб була сильною супроти 
тіла Твого, сильною супроти світу, сильною супроти всіляких підшептів 
сатани, витривалою у шуканні світла, у набуванні добра, у боротьбі зі злом, 
терпеливою у стражданні, спокійною в успіху, покірливою щодо Бога, чистою 
перед власним сумлінням, послушною заповідям Божим щодо людей. Щоби ти 
пам’ятав, що Бог не жалів Своєї крови, аби нею викупити для Неба, не жалів 
ніколи нічого, аби учинити душу Твою милішою в Його очах, — вона не Твоя — 
вона Його, Тобі тільки позичена, довірена.

Благословляю Твій розум, дитино, моя дитино, щоби Боже світло завжди 
його просвітлювало і щоби тьма гріха ніколи його не затьмарила, щоби той 
розум Твій розростався і розрісся, стережений від злого повним відданням Вірі 
й у повному пізнанні самого себе, поки будеш пам’ятати про велич Бога і про 
власну малість, доти — і тільки доти — будеш стояти на безпечній дорозі. 
Кому Бог дав ясну думку й здорову душу в здоровому тілі, той має обов’язок, 
дорога дитино, заздалегідь визначати собі в житті мету та прагнути до неї 
всіма силами, які для цього йому дав Бог — так зроби Ти: те, що собі при Божій 
ласці, батьківській пораді, з молитвою у серці, після сумлінної перевірки сил 
та здібностей обереш за дорогу життя, то уяви собі в найгарнішім світлі, 
в якому може виявитись, і прямуй вже до того безперервно, невтомно, щоби 
справді в тім найгарнішім світлі колись ця Твоя дорога виявилась перед Богом 
і людьми — Богові — на хвалу, людям — на пожиток, Тобі — на свідчення в 
останній годині, що якось зумів вірно служити у всьому Господові Твоєму. 

Благословляю Твоє серце, щоби любило після Бога те, що чесне, гарне, 
шляхетне, щоб ненавиділо все, що брудне й нікчемне, і було Тобі завжди 
допомогою, ніколи не завадою на правильнім шляху. 

Благословляю Тебе у Твоїх стосунках із Богом і людьми, щоб Йому був милий 
і, якщо дозволить, корисним слугою — батькові потіхою і гордістю, братам 
— допомогою, кожному — досмертним приятелем, у краю прикладом, для 
підвладних і вбогих — завжди доброю радою, потіхою, лагідною та спокійною 
справедливістю — для всіх у всьому, дитино люба, ще одним свідченням того, 
що Господь усе може в тих, хто визнає Його Ім`я.

Благословляю Тебе, нарешті, на шляху успіхів Твоїх, щоби праця й відпочинок, 
досягнення й усілякий неуспіх, потіха й зажура, дитино дорога, формували в Тобі 
слугу Господа мого і будували в Тобі діло Його. Поки молодий — послух  і чистота 
думки, серця і тіла — то завдання Твоє, поки не ввійде у кров і кості так, що стане 
Твоєю другою натурою; все життя пам’ятай, що чим складніший механізм, яким 
орудуємо, тим легше ледь помітна невичищена пилинка може його зіпсувати, чим 
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гарніший сам собою і чим гарніше діло має здійснити, тим чистіше й старанніше 
має бути утримуваний. Дитино, дитино люба, щасти Тобі Боже! Будь дуже добрим, 
щоб не стати дуже невдячним — надто дуже поганим.

Урочисто благословляю Тебе сьогодні як дитину — і в найпізніші літа, які дасть 
Тобі Бог — пам’ятай про мої слова: оберігай душу, розум і серце Твоє, пам’ятай, що 
навіть якщо часом і припадуть порохом землі, тим неминучим порохом на дорозі 
життя, аби він, лежачи, ніколи не перетворювався на бруд — чистити і чистити, 
вдосконалювати і вдосконалювати — і вперед, і вгору! Бог з Тобою, моє дороге 
бідацтво, якого і скарби, і біди хотіла б тим листом огорнути, отулити, щоб усе 
безпечно пройшло дорогу життя і дісталося в Господні руки. До побачення у Небі 
— правда, дитино моя, і братам допоможи туди потрапити, якщо дорога Тобі 
моя пам`ять. Во ім’я Отця, і Сина, і Духа Святого. Амінь. Нехай моє благословення 
здійснить у Тобі сповнення волі Божої». Краків, 22 листопада 1881 року. 

[Тут же. — С. 20–23] 

Софії Шептицькій судилося прожити ще понад 20 років. Та її передсмертний 
заповіт Казимир, очевидно, читатиме не один раз. Цілком справедливим буде 
припустити, що міг він великою мірою вплинути на його пізніше рішення вступити 
в монастир. 
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Софія з Фредрів графиня Шептицька
(Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» (Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)

1882
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Костел cвятої Анни в Кракові. 
Навпроти знаходився корпус гімназії, в якому вчились брати Шептицькі.
(Опубліковано в:  Tygodnik Ilustrowany. — 1868. — Т. 2. — № 49. — С. 268)
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Прилбичі, 07.05.1882 р. 
Станіславові Шептицькому — Краків, вул. Святого Яна, № 11, Дім Водзіцьких

Коханий Стасю!
Уперше промайнули Твої іменини далеко від родинного гнізда, а я, не змігши усно, 

мушу Тобі принаймні на письмі побажати всього, що брат може бажати. Безперечно, 
Ти знаєш, що кілька днів тому бабуся Зося (мова про Софію Яблоновську герба Гримала 

(1798–1882), дружину Александра графа Фредра (1793–1876), матір Софії графині 
Шептицької і бабцю о. Климентія — І. М.) хворіла і посилали за п. Гловацьким, але 

тепер уже все добре. Чи маївка Тобі вдалась? На Мамині іменини тут має бути вели-
кий з’їзд. Повинні приїхати тітка Старовєйська (Софія з Яблоновських герба Гримала 

Старовєйська герба Біберштайн (1827–1899), двоюрідна сестра Софії з Фредрів 
графині Шептицької, дочка Цецилії з Фредрів Яблоновської (1795–1846), однієї зі се-

стер Александра графа Фредра (1793–1876) — І. М.) з донькою (Софія Старовєйська 
герба Біберштайн (1860–1928), пізніше дружина Генрика Моравського герба Дрогослав 

(1850–1920) — І. М.), вуйко Генрик Скшинський, вуйко Олесь  і, може, ще інші. Напевно, 
вам тепер сумно в Кракові без Мами і без Папи. Мама, здається, замишляє туди поїхати 

сьогодні або завтра, але це ще не відомо. Прекрасний тут час: дуже тепло. Я кваплюся, 
бо мушу вчитися, перш аніж піду до костелу. Бажаю Тобі ще раз усього доброго і цілую 

Тебе від усього серця, а також Мітуся й Олеся.
Твій брат K. Шептицький

РОЗДІЛ ІІІ

ШКІЛЬНІ РОКИ КАЗИМИРА У ВИРІ РОДИННИХ ПОДІЙ ТА 
ДОЛЕНОСНОГО РІШЕННЯ БРАТА РОМАНА

Брати Шептицькі навчаються у Кракові. 1-го вересня 1882 року Ка-
зимир Шептицький також розпочинає науку в гімназії св. Анни. Нині це 
загальноосвітній ліцей ім. Бартоломея Новодворського за адресою пл. На 
Гроблях, 9, а в ці часи гімназія містилась у кам’яниці на вулиці Святої Анни під 
номером «11», навпроти костелу, патронкою якого була свята Анна. В архівах 
збереглися щорічні звіти шкільної дирекції під назвою «Sprawozdania szkolne 
Gimnazjum św. Anny / Nowodworskiego w Krakowie», які є цінним джерелом ін-
формації про Казимира Шептицького. 

[Щорічник доступний на електронних ресурсах Жешівської цифрової бібліотеки за 
посиланням: http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication?id=428]

Шептицькі під час навчання (у гімназії № 5 імені св. Анни та з 1883 року в 
гімназії № 3 імені Яна ІІІ Собеського) проживали на третьому поверсі у пала-
ці Водзіцьких — дім на вул. Святого Івана Хрестителя, 11 у Кракові. Будинок 
зберігся. 

Як ми вже згадували в попереднім розділі, Казимир їздив до Перемишля 
складати «якісь» іспити. Річ у тім, що в цей час за підсумком річного навчан-
ня у школі, була можливість складати іспити екстерном. Таких учнів називали 
«приватистами» і вони самостійно навчались вдома. Іспити Казимир складав 
у гімназії, яка нині відома як  І Загальноосвітній ліцей ім. Юліуша Словацького 
у Перемишлі (I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu). 

1882
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З 1879 року по 1882 майбутній 
отець Климентій, згідно з результата-
ми іспитів, закінчує три класи. 

 
[Документи щодо навчання Казимира 

Шептицького зберігаються у Державному ар-
хіві у Кракові (PK), у фонді «Gimnazjum i Liceum 
Nowodworskiego» (GLN). Зокрема результати 
навчання зафіксовані у відповідному протоко-
лі, складеному після закінчення ним школи: PK, 
GLN 194, k. 407, Protokoł egzaminu dojrzałości hr. 
Kazimierza Marii Szeptyckiego, Krakow, 30 VI 1887]

Найменший серед братів, Казьо 
одразу був зарахований у четвертий 
клас. У шостому класі гімназії 
навчався старший брат Станіслав, а 
у восьмому — Роман. Гімназія була 
особливим закладом: серед її учнів 

та випускників — представники видатних польських родів, нащадки відомих 
осіб та просто здібні діти. Однокласниками Казя були такі, згодом знамениті 
особи, як Станіслав Естрайхер (1869–1939) — видатний бібліограф, історик 
і один з ректорів Ягеллонського університету; Юзеф Мегоффер (1869–1946) 
— видатний художник і вітражист, один зі значущих діячів епохи в історії 
культури польського народу, відомої під назвою «Молода Польща»; Станіслав 
Виспянський (1869–1907) — один зі славетних художників не лише Польщі, а 
й тогочасної Європи; Войцех Шукевич (1867–1944) — публіцист та перекла-
дач, громадський і політичний діяч; Казимир Скроховський (1870–1946) — ви-
пускник інженерного факультету Військової технічної академії у Відні, а також 
приятель зі студентських часів Станіслава Шептицького (у міжвоєнний період 
Юзеф Пілсудський призначив Скороховського інспектором праці Міністерства 
праці й соціяльного захисту); Станіслав Врублевський (1868–1938) — пізніший 
голова Польської академії знань, політик та науковець. 

Попри те, що Казимир долучився до науки, а більшість гімназистів вчилися 
тут від першого класу, він демонструє блискучі знання та закінчує четвертий 
клас із відзнакою і третім місцем у загальному рейтингу. Слід зазначити, що 
брат Роман  навчальний рік 1882/1883 закінчує з шостим результатом у класі, 
а Станіслав — з восьмим. 

Згаданий вже Станіслав Естрайхер пізніше напише спогади про учнівські 
роки, які присвятить пам’яті художника Виспянського. Серед них знаходимо 
згадку і про Казимира Шептицького. Коротко також передамо його опис класу:

Наше учнівське гроно щупліло з кожним роком, оскільки не всі могли знести 
залізну (хоч і в рукавицях) руку Кранза (вчителя — І. М.).

 До І гімназійного класу увійшло нас 200, поділених на 4 відділи, — до матури 
сіло нас ледве 30. Багато «repetowalo» (залишилось у цьому класі на наступний 
рік — І. М.), деякі перейшли до інших шкіл або відмовились від навчання. Багато 
померло, оскільки не вміли лікувати сухоти (як, наприклад, великих сподівань 

Старий корпус гімназії святої Анни у Кракові 
(навпроти костелу св. Анни), 

в якому вчились брати Шептицькі
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мій приятель Адам Повідай). Зате 
між тими, які спільно перебули 
всю вищу гімназію, виробилась 
тісна гармонія (…)

(…) Казимир Шептицький, брат 
пізнішого Митрополита Романа, 
веселий, вічно зі сміхом хлопчина — 
хто ж тоді міг подумати, що цей 
веселий і усміхнений студентик 
закриється на все життя у 
василіянській келії (насправді у 
студитській — І. М.) і віддасться 
виключно праці для Церкви на 
Русі? Щоправда, вже у гімназії 
багато роздумував над трагедією 
польсько-руських стосунків і часом 
нам звірявся з того.

[Stanisław Estreicher. Lata szkolne Stanisława Wyspiańskiego // «Przegląd Współczesny». — рік ХІ 
— XLIII (листопад–грудень 1932). —  С. 301–302]

Особливим для Казимира рік 1882 був ще з однієї причини: померла бабуся 
Софія Фредрова. 

15-го травня 1882 року в Прилбичі з’їхалася вся родина, щоби відсвяткувати 
іменини бабусі. Про це Казимир згадує у цитованому вище листі, повідомляючи, 
що, крім бабусі, іменини святкували ще три Софії: мама Софія та тітка Софія з 
дочкою Софією. Софія Фредрова вже рік як була прикута до ліжка і самостійно 
не ходила, «мала 82 роки і вишивала орнати і стули». 

[Fredro i fredrusie. Bogdan Zakrzewski. — Wrocław, 1974. — C. 397]. 10 жовтня цього ж року Кази-
мир отримав від неї листа, в якому був срібний медалик «з емальованим гербом хреста, серцем та 
якорем» [«Листи Софії Шептицької». — Т. ІІІ. — С. 63]

 Останні  її слова до внука Казимира були такі: 

Посилаю Тобі, мій Казю, медалик, який повинен би був дістати, як і Твої бра-
ти, коли вперше вилетів із гнізда, — але я спізнилась, оскільки мусила послати 
його на модель для Леося (наймолодшого брата Леона — І. М.) до Відня. Отож 
посилаю його Тобі сьогодні, просячи Бога, щоб Тебе натхнув Своєю ласкою, 
щоб Ти зрозумів і оцінив важливість трьох слів (їх вигравірувано всередині 
медалика), які вам усім даю як гасло і правило життя. Релігія підносить людину, 
ушляхетнює її, без неї стаєш ледве чи не твариною. Старайся зрозуміти, що 
Праця дає, а чим Чистота нагороджує у житті й у смерті.

Дай Тобі Бог добру пам`ять і здібність до науки, дякуй Господові Твоєму, але 
й не гордися цим, бо лише вжиті на славу Бога й користь ближнього ті якості 
мають цінність, інакше є порожньою блискіткою. Молися, працюй, остерігайся 
спокуси у важливих і дрібних випадках, а Бог Тебе напевно не залишить, для чого 

Краків. Замок Вавель над Віслою. 
Рисунок Наполеона Орди
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благословляю Тебе у своїй старості 
й зичу — бабця, яка пережила важкі 
випробування — Бог і спокій із всіма 
вами.

[«Отець Климентій Шептицький. 
Життєпис…». — С. 24]

Померла бабуся Софія 1-го 
листопада о «3/4 на 6-ту» після 
сімнадцяти днів конання, в день 
усіх Святих, коли Латинська 
Церква починає Вечірню перед 
поминками за померлих. За 
заповітом, її серце було вмуро-
ване у стіну каплиці роду Шеп-
тицьких у Прилбичах. На похороні 
6-го листопада була вся родина. 

Казимир Шептицький в коментарях до маминих листів пізніше так напише:

У тій капличці залишилось її серце: «Серце Софії Фредрової з Вами за життя 
і після смерти» — як звучить напис на урні, яку ще за життя була замовила, а 
яка є вмурованою у стіну прилбицької каплиці. Для молодшого покоління символ 
і виразний знак любови, якою це серце для нас усіх било. Тіло коханої Бабусі ми 
відпровадили у понурий листопадовий день до Рудок, до родинного гробівця 
Фредрів, нині вже єдиного в тамтих краях місця, де можемо ще чутись донині 
між «своїми», в себе. 

[Fredro i fredrusie. Bogdan Zakrzewski. — Wrocław, 1974. — C. 397]
 
Після похорону Казимир повертається у Краків, щоби продовжити навча-

ння. 17-го листопада йому виповнюється 13 років. У листі від 23-го листопада 
1882 року мама Софія Шептицька напише:

Моя дорога дитино. Як довго я з Тобою не розмовляла! Минули Твої уродини, 
14 рік. Ти розпочав майже останній етап свого дитинства, мій любий, і я лише 
в моєму серці Тебе обняла, благословила, молила бути вірним Богові, Твоєму 
обов’язку! Ах, любий, любий, життя таке важке, Ти мусиш озброїти душу 
чистотою, послушністю, вірою, терпеливістю, мудрістю, яка походить від 
Бога, силою, яка походить від розп’ятого Бога! А Твоє серце мусиш озброїти 
великою любов’ю, як вчить Він любови, а розум — знаннями, які доказують, що 
знання Бога й самого себе випереджують усі інші знання, які закривають і бари-
кадують працями великих добрий і гарний вхід, який лінивство й бездіяльність 
так широко відкривають всякого роду злу. Ось що треба робити, дитино моя, 
ось що я хотіла би викарбувати моїм благословенням, яке даю Тобі сьогодні, 
оскільки не дала Тобі його 17-го цього місяця. Уся тремтіла від моєї любови, вся 
сяяла від безсмертного життя Христа у Твоїй душі, у Твоєму розумі, у Твоєму 

Базиліка Внебовзяття Непорочної Діви Марії 
у Старій Всі (Старому Селі).

 (Опубліковано в: http://www.starawies.jezuici.pl)
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серці. Хай вказується тобі шлях через пам’ять всього того, що я Тобі посилаю, 
як побажання у році, коли закінчується Твоє дитинство, яким починається Твоя 
юність. Ти маєш добре розуміти це, мій найдорожчий Калю…

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 27]

1883 року атестат зрілости (матуру) з відзнакою отримав старший 
брат Роман. Тоді ж сталася подія, яка змінила кардинально не тільки сім’ю 
Шептицьких і вплинула на життєву долю Казимира, але й мала вплив на 
історію розвитку всього краю. Брат Роман оголошує про свій намір вступити до 
василіянського монастиря і присвятити своє життя Церкві, яка в польському 
середовищі асоціювалася з русинами-українцями. 

Улітку 1883 року сім’я Шептицьких вибралася на весілля до Скшинських, 
які віддавали заміж онуку сестри Александра Фредра — Констанцію з Фредрів. 
Родичі мешкали неподалік Корчини під Кросном, де були маєтки Шептицьких. 
Святкування тривали аж цілий тиждень, і Роман одразу звідти поїхав до Старої Всі 
(Старого Села) на реколекції до єзуїтів. Нині ця місцина належить до ґміни Березів 
Березівського повіту Підкарпатського воєводства. Тут розміщена пізньобарокова 
базиліка Внебовзяття Непорочної Діви Марії, яку прикрашала чудотворна ікона 
Успення Пресвятої Богородиці. Реколекції провадив о. Яцковський. Якоїсь миті 
Роман відчув внутрішній голос, що наказував йому: «Маєш бути Василіянином». 
Цю мить Софія Шептицька так описала у своїх спогадах:

А там... у тиші монастирських мурів, під покровом Пречистої Діви, беручи 
за свідка об`явлену йому Божу волю, провідника своєї душі, — що й була свідком 
його чистої юности, — моє хлоп`я в покорі питається Господа: «Боже! Що хочеш, 
щоб я вчинив?» А Господь відповідає йому в душі, тим голосом без слів, якого не 
чує людське вухо, але серце розуміє: «Покинеш батька й матір, братів і свій дім, 
покинеш обряд, який виховав тебе для Мене й який ти від дитинства полюбив, 
покинеш звичаї, які вросли у твоє серце, й підеш до нового життя, до чужих 
людей, може, не радих, і візьмеш Мій хрест на свої рамена та зазнаєш посуджень, 
підозрінь у тому, що для тебе найсвятіше й від Мене передане. Зазнаєш, може, й 
людської погорди, твої найближчі будуть здвигати раменами й називати тебе 
безумним, а мати над тобою плакати буде і в її плачу покинеш її. Але підеш, бо Я 
тебе кличу, й служитимеш Мені аж до смерти — а може, і мученичої...»

[Молодість і покликання… — С. 42–43]

Цікавим у цьому контексті буде також пізніший коментар Казимира 
Шептицького щодо покликання його брата Романа, який він написав до маминого 
листа на початку 1884 року («Листи Софії Шептицької». — Т. ІІІ. — С. 90):

Покликання — це не примус, не голосний, ніяк не зневолюючий до послуху 
наказ, але звичайно це буває вимовлене в самій глибині сумління запрошення. 
Голос той проймає кожен атом нашого єства, але, попри це, у кожну хвилину 
людська воля може відповісти відмовою. А під скількома ж впливами зали-
шається наша воля! І не тільки під зовнішніми впливами світу й людей, які 
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походять від оманливого духа, але 
й під впливами власної натури, 
набагато більш небезпечними. І 
наші відчуття, і розум, який так 
часто за облудливими вогниками 
любить ходити, і нестале у своїх 
почуттях серце — це стільки 
внутрішніх зрадників, готових 
при першій слабкості волі поро-
зумітися і видати Божу в нас 
думку на здобич її противників.

Коли оборонний вал молитви та 
пильности не буде досить сильний, 
як же легко можуть бути заглушені 
початкові протести сумління. І 
така «акція порятунку світу» буде 
успішною. Але Бог є надто Високою 
Річчю, щоб у кого-небудь вона далась 
безкарно усунутися на узбіччя прямо 
з дороги життя.

Людська воля може відкинути запрошення Боже, але тоді є велика 
небезпека, що з часом відкинута буде й віра, і буде страчена Ласка Спасіння. 
Небезпеки такого становища звичайно не усвідомлюють ті, які, маючи владу, 
вважають, що можуть її вживати так, щоб покликання вбити. Досліджувати 
покликання, прагнути переконатись, чи воно правдиве, з готовністю дозволу (на 
його здійснення), якщо  (воно) таким виявиться, йти аж так далеко є дозволено, 
а може навіть бути обов’язком, бо ж інакше починається боротьба з Богом. 
Той, хто її починає, може на хвилинку в тій боротьбі перемогти, але завжди він 
ризикує, що візьме на своє сумління річ, стократ гіршу від убивства тіла, бо це 
вбивство душі того, який від його влади був залежний…

 [«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…».  — С. С. 32–33]

Однак повернімось у Прилбичі 1883 року. Тут слід заакцентувати на двох 
проблемах, які спричинили у родині Шептицьких дискусії й свідком яких мав 
стати Казимир Шептицький. Перша — зміна обряду, а друга — поступова 
інтеграція в русько-українське середовище, яку спричиняла зміна обряду. 
Питання про вступ у монастир не викликало ніякої дискусії, адже серед 
галицької шляхти таких прикладів було немало. У цьому випадку назвемо 
князя Адама Стефана Сапігу герба Лис (1867–1951), що, як і Шептицький, 
належав до польського народу з родовідною лінією від руських князів, 
відомий як багатолітній краківський митрополит і кардинал Католицької 
Церкви західного обряду. Саме він спостеріг великий потенціял у молодому 
богослові Каролі Войтилі, майбутньому Папі Римському Іванові Павлові ІІ, та 
висвятив його на священика. Історії успішної духовної кар’єри представників 
шляхетських родів були непоодинокими.

Палац Водзіцьких — дім на вул. св. Івана, 11 у Кракові. 
Родина Шептицьких мешкала тут під час навчання 

синів у гімназії № 5 ім. св. Анни і 
гімназії № 3 ім. Яна ІІІ Собеського. 

Будинок зберігся і донині
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Греко-католицьке духовенство цього часу характеризувалося негативно не 
тільки представниками інших народів, але й українськими інтелектуалами. Іван 
Франко у статтях на тему русько-української літератури у ХІХ столітті дав до-
сить негативну характеристику церковній ієрархії, наводячи безліч аргументів.

[Franko I. Szkice o literaturze: Kultura, Literaturoznawstwo, Publicystyka / Iwan Franko [pod red. 
Jana Matkowskiego i Ihora Rozłuckiego] — Warszawa–Drohobycz, 2016. — 392 с.]

Не кращої думки про греко-католицьких священиків була і Софія 
Шептицька, яка так описала свої переживання:  

Від найдавніших часів я чула, як про руське духовенство говорено з погордою, 
на що воно заслуговувало своїми хибами й бездонною темнотою, захланністю 
й обичаями. Обряду я не знала зовсім, я бачила тільки його представників 
у найнижчому відразливому суспільному шарі, що в тій верстві викликува-
ли згіршення, знеохочували й відштовхували простацтвом, а те, що не було 
темне й дике, від кільканадцяти літ виступало як ворог Латинської Церкви й 
польської національности.

Тож нічого дивного, що сьогодні все — все, чого я навіть не усвідомлювала 
собі, що пам`ятаю, — якісь промови в сеймі, якісь політичні дискусії, змішані з 
брудними, обурливими анекдотами про руських священиків, усі згардливі вислови 
й жарти, які будь-коли я чула, все те сичало довкола мене, як гадюки, та підносило 
голови, хотіло мені видерти дитину та втопити в безодні свого бруду.

[Молодість і покликання… — С. 45]

Першим, хто вдався заспокоювати Софію Шептицьку, був її родич-єзуїт 
о. Генрик Скшинський. Знаючи Ромця, мене це зовсім не дивує, можна було з 
певністю сказати, що він піде не звичайною, а високою дорогою... Це покликання 
можна назвати вищим, почеснішим, ніж мав би стати лише священиком... Не 
можна дивуватися, не можна дивуватися... — наполягав він.

 [Молодість і покликання… — С. 44]

Намірам сина вступити у монастир східного обряду спротивився також 
батько Ян Кантій Шептицький. Та дружина нагадала йому, як колись давно він 
ствердив, що хотів би мати сина уніятським священиком:  

Це було взимі 1862 року. Ми верталися саньми присмерком з далекої 
прогулянки та говорили про сподівану нашу першу дитину. Пам`ятаю, як у 
віддалі палахкотали прилбицькі світла, коли ми перелітали через Чолгинські 
луки, коли мій чоловік відізвався: «Якщо матиму кількох синів, хотів би, щоб 
один із них став уніятським священиком».

На ці слова я скрикнула, ніби переді мною відкрилася якась прірва. А він 
продовжував далі: «А це тому, щоби міг стати єпископом і зреформувати 
руське духовенство». Я не замислилась, не зрозуміла цього, не думала про це, 
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яке почесне й важке, але й повне заслуг буває завдання єпископа. Небагато я 
тоді думала про ці речі. Єпископство, в моїх очах, було тільки почестю, титу-
лом. Я зрозуміла тільки, що  дитину мою може хтось колись намовляти, й сама 
вона може забажати стати священиком, щоб отримати єпископство. І на цю 
думку закипіла в мені кров та вже здавленим від сліз голосом я відповіла: «А я, 
власне, так довго забороняла б йому стати священиком, аж поки не бачила б, 
що готов бути спершу монахом, щоби мати цілковиту певність, що ніяка надія 
на достоїнства не має на нього впливу». 

[Młodość i powołanie… — C. 43–44]

Іншою проблемою була інтеграція в русько-український світ. Українці 
у Австро-Угорській імперії були представлені малочисельною міською 
інтелігенцією, духовенством — як прошарком суспільства, та хлопами, тоб-
то селянами. Сарматська теорія про походження шляхти стверджувала, що 
шляхта походить від шляхетного сина Ноя — Яфета, а хлопи-селяни — від 
проклятого батьком сина Хама. Не було різниці, чи це був хлоп польського, чи 
русько-українського походження. Не було також різниці, чи хлоп ходив до цер-
кви, чи до костелу. Шлюби між шляхтою і хлопами були рідкістю, а контакти 
обмежувалися лише до виробничих відносин. 

«Отче, між ними він схлопіє!» — кричала Софія Шептицька до о. Яцковського, 
на що той відповів: «Ніколи! Може стати лише мучеником, а чого ж кращого я 
міг би бажати і йому, і вам?!»

 [Молодість і покликання… — С. 43]

Та питання переходу шляхти у східний обряд мало глибший, геополітичний 
і політичний, характер. Після наступу Російської імперії на Греко-Католицьку 
Церкву, повну ліквідацію Церкви на Холмщині багато хто з представників шляхти 
у Галичині дискутували над питанням переходу в східний обряд і створенням 
нових русько-українських еліт. Це не був початок тих дискусій, а продовження. 
Активними вони були у період Весни Народів 1848 року чи під час повстання 
шляхти проти Російської імперії 1861-1863 рр. Для сучасних істориків є відомим 
лист знаного не тільки у Галичині, але і далеко за межами аристократа й політика 
князя Адама Сапіги герба Лис, який 18-го травня 1861 р. вислав своєму родичеві 
князю Адамові Чарторийському герба Литовська Погоня:

Нехай кільканадцять польських панів урочисто у соборі св. Юра перейде до 
Унії за згодою Риму. Без сумніву, опанують руських мрійників і повернуть весь 
народ до згоди з Польщею. Він сам (автор — І. М.), якщо знайде дев’ять  охочих, є 
готовий стати десятим, тільки б Ватикан не створював перешкод.

[Stefan Kieniewicz. Adam Sapieha (1828–1903). — Варшава, 1993. — С. 354]

Про наміри частини шляхти перейти у східний обряд пише також 
тогочасний громадський діяч Степан Качала (1815–1888), згадуючи, як
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єпископ Григорій Яхимович (1792–
1863) 1848 року відкинув таке про-
хання групи галицьких магнатів. 

[Polityka Polaków względem Rusi (Політика 
поляків з точки зору Руси. — Львів, 1879). — 
C. 291]

Це питання є частково досліджене 
істориками й відображалось у того-
часній публіцистиці (див.: Andrzej 
Zięba. W sprawie genezy decyzji Romana 
Szeptyckiego o zmianie obrządku // 
Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia 
i materiały. — Kraków, 1994. — С. 
43–64). Прикладом зацікавлено-
сти польського середовища стано-
вищем Греко-Католицької Церкви 
є публікація  1882 року таємного 
плану знищення греко-католицької 
церкви, який вдалось роздобути й 
опублікувати французькою мовою, а 
згодом і польською (Iwan Michajlowicz 
Martynow. Plan zniesienia Kościoła grecko-unickiego w Rosji. Dokument 
historyczny. — Kraków, 1882. — C. 45). Іншим аспектом цієї проблеми були 
намагання Ватикану реформувати українську Церкву. На чолі цього процесу 
стояв власне єзуїт о. Яцковський. 

[Magdalena Nowak. Metropolita Andrzej Szeptycki i ks. Henryk Jackowski TJ (1880-1892). — «Sensus 
Historiae», 2013. — № 1. — С. 21-38]

Реформатори, безперечно, шукали осіб поміж русинів-українців чи тих, які 
мали руське походження, щоби з них формувати майбутню церковну еліту.

Твердження про гостру критику польськими колами рішення Романа графа 
Шептицького вступити у монастир східного обряду спростовують спогади 
Софії Шептицької, яка занотувала реакцію дружини найвпливовішого свого 
часу галицького магната князя Леона Сапіги герба Лис (1803–1878) Ядвіги 
з Замойських (1806–1890) та їхнього сина князя Адама Сапіги герба Лис 
(1828–1903):

Пам`ятаю, який погляд висловив про нього князь Адам Сапіга: «Тримати 
його в світі — це те саме, що в кімнаті замкнути льокомотиву». Пам`ятаю 
також телеграму княгині Леонової зі Замойських Сапіжанки, коли вона ще во-
сени 1883 р. довідалася про постанову Романа, саме в тому часі, як я просила її 
невістку про молитви в цьому наміренні: «Віншую, благословляю, молюся!»

[Młodość i powołanie… — С. 118]

Князь Адам Сапіга герба Лис (1828–1903)
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Доцільно тут долучити і позицію о. Яцковського щодо покликання Романа, 
оскільки це буде також проливати світло на покликання Казимира, майбутнього 
о. Климентія. Безперечним є також, як уже згадувалося, що дискусія навколо 
рішення Романа була пильно відстежувана й аналізована меншими братами. 
Можливо, вже тоді, у цій ситуації формувалися майбутні плани: 

Ласкавий Пане Графе!
Після довших розважань і не без вагання я постановив урешті написати цей 

нинішній лист до Вас, Ласкавий Пане.
У міру того, як думаю про Романа і про все, що він сам говорив про себе, або 

що я сам знаю від посторонніх людей, приходжу до чимраз глибшого висновку, що 
думка, якою він є наскрізь пройнятий, вступити до Чину, походить дійсно від Бога.

Хоча я впевнений у тому, що ніколи не мав наміру, щоб його до того намовляти, бо 
таке почесне, але водночас і трудне покликання, якщо воно не має бути збезчещене, 
повинно мати свій початок не в людях, а в Бозі, — то все-таки тепер, коли я 
прийшов, — може, й до хибного, — але, в кожному разі, до щирого переконання про це 
покликання, то з Романом — поскільки я був би далі у контакті, я не міг би інакше 
поступати, а тільки підтримувати й плекати оте покликання.

Може, хтось назвав би навіть браком розваги мою щирість і простоту, з 
якою до Вас, Пане Графе, пишу, але це було б для мене чимсь осоружним, якби 
я скривався з моїми думками до Вас і про Вас, якого я пізнав у тяжкій для Вас 
хвилині ще краще й навчився цінити, а пізніше, — признаюся щиро, — я пристав 
цілим своїм серцем до Вас і до Ваших дітей.

Жадав Ти, Пане Графе, щоб я, — наскільки мені дозволить моя совість, — не 
підтримував Романа в його постанові щодо Чину, а радше щоби я відмовляв його, 
перестерігав перед таким рішенням. Я обіцяв тоді, коли не мав ще виробленого 
погляду про правдивість його покликання. Тепер я не міг би вже дотримуватися 
такої обітниці. За ніщо в світі я не хотів би в будь-якій християнській родині 
стати причиною незгоди, тим більш я не хотів би вживати свого впливу, щоб 
ослаблювати Ваш вплив, бо Ваші діти знайдуть легко іншого, якщо не в рівній 
мірі прихильного, то принаймні рівно совісного сповідника, але батька можуть 
мати тільки одного. Не маю права нікому, хто лише зажадає від мене сповіди, 
відмовити йому тієї прислуги; а проте, щоб не давати до цього притоки, не бачу 
в цьому випадку ніякого іншого виходу, лиш щоб від дому Ласкавих Панства — не 
серцем, ані молитвою, але своєю особою, поскільки на це дозволяють світові 
товариські форми, — відійти на так довго, аж поки справа Романа зовсім не 
виясниться. Я буду доручувати Господу Богу цю справу, й то тим більше, чим 
менше матиму докладних відомостей про її дальший розвиток.

За ласкавих Панства теж не перестану молитися, щоби Ви вірно й совісно 
досліджували покликання Романа, але так, щоби Ви не відмовлялися від тієї 
пожертви, якої — я впевнений у цьому — Бог вимагає від Вас, і не схотіли 
вивихнути покликання Вашого сина.

Зі щирим проханням, щоб Ви, ласкаві Панство,  зберегли й надалі для мене у Ваших 
серцях і пам`яті хоч трохи місця, остаю Ласкавого Пана Графа найнижчим слугою

о. Генрик Яцковський ТІ
Краків, 25 серпня 1883 р. 

[Молодість і покликання… — С. 58–59]
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Роман вступить до монастиря 
пізніше — після здобуття наукового 
титулу доктора права та військової 
служби. Така воля його батька. Однак 
рішення вже  прийняте, і вся сім’я 
змирилася з цією волею, живучи в 
очікуванні, що настане мить, коли син 
і брат вступить до монастиря східно-
го обряду, поступово розчиняючись 
у русько-українському світі. Про те, 
що ці наміри й далі були живими 
в душі Романа, свідчать факти зі 
студентських часів. Так під час 
навчання у вроцлавському університеті задекларував приналежність до 
русинів, підписуючись у документах терміном «Ruthenus».

[Wspomnienia o metropolicie Andrzeju Romanie Szeptyckim spisane dla dzieci i wnuków mej 
ukochanej siostry Jadwigi Szeptyckjej //  Harvard  Ukrainian Studies. — Volume XV. — Number 1/2. — 
June 1991. — С. 127]

Цікавою є також наукова діяльність Романа у католицькому студентському 
«Товаристві Гозія», на одному із засідань якого він виголосив реферат на тему 
«Брестська Унія»,

[Czas. — № 53. — 6 березня 1885 р. — С. 4]

у цьому часі також виголосив два реферати на теми «Східна Церква та її 
значення» та «Католицизм і любов до Вітчизни».

 
[Dziennik Poznański. — № 175. — 4 серпня 1885 р. — С. 3; «Товариство Гозія» — середовище 

студентів у часи перебування на навчанні у Вроцлаві Романа Шептицького, назване іменем 
Станіслава Гозія (1504–1579), польського політика, духовного, поета та одного з лідерів контрре-
формації у Європі]

У навчальному році 1883/1884 Казимир залишається сам у гімназії: старші 
брати Олександр та Станіслав продовжують навчання у гімназії № 3 ім. Яна ІІІ 
Собеського, яку відкривають на честь 300-річчя битви під Віднем  1683 року. 
Тоді європейська армія на чолі з військами Речі Посполитої та українськими 
козаками під проводом короля Яна ІІІ Собеського завдала нищівної поразки 
турецьким військам. 

Після завершення навчання 1884 року, на Зелені свята, Казимир і Станіслав 
отримали з рук єпископа Янішевського (Ян Хризостом Янішевський (1818–
1891) — польський католицький духовний, патріотично налаштований полі-
тик і громадський діяч] тайну Миропомазання. 

[«Листи Софії Шептицької». — Т. ІІІ. — С. 98; цит. за: Отець Климентій Шептицький. Життєпис… 
— С. 33]

Список учнів IV класу, в якому вчився Казимир Шептицький, 
складений згідно з успішністю. 

Така інформація кожного року публікувалась адміністрацією 
гімназії у щорічниках, посилання на які даємо у тексті

1885
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Урочистість відбулась у костелі На-
вернення св. Павла, який і нині стоїть у 
Кракові на вул. Страдомській, 4. 

 Улітку брати гостювали у бабусі — 
у селі Дев’ятниках, що нині у Жида-
чівському повіті Львівської области. 
Серед спогадів, які залишились про 
Казимира, є і згадка про це перебування:

Після смерти у Відні мого прадіда 
Петра (мова про Петра Павла графа 
Шептицького — І. М.) у Дев’ятниках 
мешкала моя прабабуся Ружа з Косецьких. 
Давніше  тут росли мій дідусь Ян і Його 
сестра — тітка Михася Коморовська, 
моя хресна мама. Стрики, коли ще були 
хлопцями, приїжджали туди на вакації, а 
старий слуга Роман Тарнавський пильну-
вав їх коло млина, коли купались. 

[Ян Сильвестр Шептицький. Те, що пам’ятаю про отця Климентія (Стрийця Казя) // Блаженний 
архімандрит Климентій (Казимир граф Шептицький). Листи до рідного брата Станіслава графа 
Шептицького та родини / за ред. І. Матковського, Ю. Бойка. — Львів, 2018. — С. 15]

Наступні 1885 і 1886 роки минули порівняно спокійно для родини 
Шептицьких. Періодично мама Софія перебувала в різних куточках Європи на 
лікуванні, затримуючись під час дороги у Кракові. Шостий клас Казимир закін-
чив  1885 року з другим результатом у класі, а сьомий — із п’ятим.

 [Sprawozdania szkolne gimnazjum Nowodworskiego / św. Anny w Krakowie za rok szkolny 1885; 
Sprawozdania szkolne gimnazjum Nowodworskiego / św. Anny w Krakowie za rok szkolny 1886]

Літом уся родина збиралась у Прилбичах. Після повернення на навчання до 
Кракова мама записала Казимира на танці до п. Боровської.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 11]

У кінці 1885 року Шептицькі цілий місяць пробули в Опатії, курортному міс-
ці в Хорватії, де їх застали Різдвяні свята. 

Після повернення до рідних країв, у березні 1886 року, в Відні важко 
захворів син Станіслав, який у цей час навчався у Військово-технічній академії 
на артилерійському відділі. По одужанні сина Софія Шептицька знову їде 
на лікування, але вже в Італію — в муніципалітет Горіцію. Сюди також при-
їжджає і Казимир. Тут разом з мамою та старшими братами Романом і Олек-
сандром святкують Великодні свята. Літо — знову в Прилбичах. Шкільну 
науку Казимирові восени 1886 року переривали дві події — радісна і трагічна. 
Першого жовтня родина Шептицьких урочисто відсвяткувала срібне весілля, 

Костел місіонерів на Страдомі у Кракові. 
Картина невідомого автора, намальована 

у другій четвертині ХІХ ст. 
(Знаходиться у фондах Muzeum Narodowe w Warszawie)
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тобто двадцять п’ять років подружнього життя Яна Кантія і Софії. До Прилбич 
з’їхалася вся рідня, крім Станіслава, який був на навчанні. Під час Літургії у 
костелі у Брухналі з цієї нагоди сини Роман і Казимир прислуговували біля 
вівтаря.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 34]

Другою подією стала раптова смерть 11-го листопада Аделі Дефорель 
(Маздуні). За ці роки вона стала не тільки членом родин Шептицьких і Фредрів, 
але також приятелькою для багатьох осіб з цього кола. Маздуню поховали у 
Прилбичах. 

[Джерело наведених вище відомостей: «Отець Климентій Шептицький. Життєпис...». — С. 35–36]

Весною 1887 року Шептицькі всією сім’єю вибрались до Кракова. Є відоме 
фото Шептицьких, зроблене тут у квітні 1887 року. Разом із батьками присутні 
п’ять синів: ще малий Леон біля мами, поважний Станіслав, поруч сидить 
задуманий Роман, поза батьковими плечима гордий — Казимир і поруч 
вдивляється в далечінь Олександр, який сидить біля батька. 

Сім’я Шептицьких: Софія з Фредрів графиня Шептицька, Леон біля мами, поважний Станіслав, 
поруч сидить задуманий Роман, поза батьковими плечима — гордий Казимир 

і поруч вдивляється в далечінь Олександр, який сидить біля батька Яна Кантія. 
Краків, 1887 р. (Опубліковано в: Богословія. — 1926. — Т. ІV. — кн. 1/2)

(Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» (Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)

1886
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Із цього періоду залишились два листи Казимира до брата Станіслава. Їх 
майже повністю зацитуємо для читачів:   

Краків, 07.05.1887 р. 
Станіславові Шептицькому — Відень, Маріягільф — 

Військово-технічна академія 
Найдорожчий Стасю! 
Завтра день захисника Польщі

 [Йдеться про день пам’яти святого Католицької Церкви Станіслава зі Щепанова, яке вшанову-
ють 8-го травня — І. М.] 

й Твої Іменини. Відтак тільки щойно, повернувшись зі школи, сідаю за столик, 
щоб здалека надіслати Тобі побажання, яке, напевно, буде одним із найщиріших 
і найсердечніших, що цього дня отримаєш: Божого благословення на цій доро-
зі, яку собі обрав. Бо це так для кожного з нас потрібне, щоб у цьому житті 
на світі перед нами світив Божий промінь, і тоді в кожній професії ми будемо 
щасливі. Не матимеш, імовірно, серед віденців дуже веселих Іменин, але радіймо 
надією, що в серпні ми побачимося. 28-го червня складатиму атестат зрілости 

Рудольф Габсбург з 
дружиною Стефанією Саксен-Кобург-Готською 

на шпальті німецькомовної преси

Повідомлення у пресі 
(Czas. — № 147. — 1 липня 1887 р. — С. 1) 

про візит Рудольфа Габсбурга з 
дружиною до гімназії святої Анни
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(жахливо пізно), але що ж зробити. Говорять, що під час іспиту прийде на хви-
линку ерцгерцог Рудольф, який у той час буде в Кракові… Цими днями ми очікує-
мо Маму. Папá в Прилбичах, але перед 15-им хоче приїхати до Тебе у Відень. У нас 
нестерпна спека, і тут мусиш томитися над шкільною книжкою. Цілую Тебе, 
коханий Стасю, тисячі й тисячі разів. 

Люблячий Тебе брат Казимир Шептицький

Прилбичі, 08.07.1887 р. 
Станіславові Шептицькому — Відень, Маріягільф —

 Військово-технічна академія 
Коханий Стасю! 
Маю вдосталь вільного часу і звертаюся найперше до Тебе, з ким (стидно 

й сказати) вже давно не обмінювався письмово навіть кількома словами. 
Але повір, що вже й не знаю, коли мав таких декілька завантажених тижнів. 
Спочатку, ясна річ, для матури, а водночас для промови, яку виголосив до Ру-
дольфа в нашій гімназії. Бо директор, який усе своє подальше орденське буття 
вважав залежним від цього візиту, безперервно мене викликав, просячи пора-
ди в різних дрібницях, немовби то було, принаймні, desaffairesd’Etat (з франц. — 
управляти державними справами — І. М.). При тім весь час не приховував своїх 
сумнівів, чи моя промова буде належним способом лояльна. Сьогодні все вже ми-
нуло. Рудольф і Стефанія в гімназії були — я промовляв. Ерцгерцог якийсь час 
потім зі мною розмовляв, далі — два дні пізніше — матура, яку склав з відзнакою, 
а тепер сиджу в Прилбичах у кімнаті Ромця, віддаючись кореспонденції. Папá 
ще у Львові — супроводжує з багатьма іншими Наступника Трону до кордону з 
Буковиною, де з ним уже попрощаються. Про прекрасне його саме прийняття не 
пишу Тобі нічого — віденські газети, напевно, переповнені цими описами. Мама, 
ясна річ, у Прилбичах і, дякуємо Господу, здорова. Олесь у Хшанові, а Ромцьо — 
в Крехові. Розкидані ми достатньо. Я зараз ще на відпочинку, але скоро берусь 
до справи і маю велику надію на читання, щоб узагалі ті вакації відбулися з 
користю. Вже немає паперу. Антоній стоїть мені над головою, кажучи, що вже 
пошта від’їжджає. Цілую Тебе тисячі разів. Бог з Тобою. 

Відданий брат — K. Шептицький

Із 28-го червня 1887 року в Галичині з візитом перебував Рудольф Габсбург 
(1858–1889), ерцгерцог та австро-угорський престолонаслідник. Під час візи-
ту йому товаришувала дружина Стефанія Саксен-Кобург-Готська (1864–1945), 
дочка бельгійського короля Леопольда ІІ. У Кракові пара затрималась до 30-го 
червня. У програмі візиту була також зустріч з учителями та учнями гімназії св. 
Анни, яка відбулась у перший день перебування у Кракові (Sprawozdania szkolne 
gimnazjum Nowodworskiego / św. Anny w Krakowie za rok szkolny 1887. — С. 83-
84.). Про цей епізод згадує Казимир у листі до брата Станіслава. Про промову, 
яку виголосив Шептицький німецькою мовою на честь наслідника престолу, 
написала більшість газет у Галичині. Преса також занотувала факт пізнішої 
розмови між Казимиром і Рудольфом Габсбургом.

[Czas. — № 147. — 1 липня 1887 р. — С. 1]

1887
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Через два дні Казимир складає матуру — екзамен зрі-
лости. Із тридцяти трьох учнів у загальному рейтингу був 
шостим і одним з восьми, хто склав матуру із відзнакою. 

[Sprawozdania szkolne gimnazjum Nowodworskiego / św. Anny w Krakowie za 
rok szkolny 1887. — С. 90]

6-го серпня 1887 року закінчує навчання на правничому 
відділі у Вроцлаві старший брат Роман. 11-го серпня разом 
із батьком Яном Кантієм Шептицьким він їде до Хирова, 
щоб ознайомитися з колегією єзуїтів — комплексом споруд 
Хирівської єзуїтської колегії, однією з найкращих шкіл у 
Європі зі статусом гімназії. Після тижневого перебуван-
ня тут син і тато Шептицькі прибули до Добромильського 
монастиря святого Онуфрія Великого. Роман Шептицький 
прагнув ознайомитися з життям василіян та побачити 
обитель, до якої готувався останні кілька років. 

Із 28-го серпня до 1-го вересня  1887 року в Німеччині, 
у м. Трірі, тривали Католицькі Дні (Deutscher Katholikentag). Сюди після закін-
чення гімназії їде Казимир у товаристві священика Стефана Павліцького (1839–
1916) та Станіслава Старовейського (1866–1928), шамбеляна Папи Лева ХІІІ і 
громадського католицького діяча.

Із цього часу залишилася низка листів Софії Шептицької до Казимира, в 
яких уже присутній мотив його покликання до монашого життя. 

До Казимира Шептицького — Трір 
Прилбичі, 25. 08. 1887 р.
Одержала Твою поштівку із Відня, писала до Нюрнбергу, але гадаю, що ви ско-

ріше переїхали через те місто. Ось лист для Вільруа — прошу Тебе, обов’язково 
постарайся поїхати до них — вони були такі добрі для нас, для Юрія (очевидно, 
мова про сина Юрія, який помер у 1880 р. — І. М.), спеціально приїхали для нас із 
Бланкенберґу, це так близько від Трева — цілий новий світ відкриється тобі 
під час цієї візити…. Розкажи їм про Ромця, вони усе знають, знають також 
Олеся... Прошу Тебе туди поїхати, а далі спробуй переконати отця Павліцького 
повертатися через Дрезден і Юркув та Котовецько — повір мені, Тобі більше 
потрібні люди, аніж будь-яка наука. Недавно Ґаррет сказав мені, що Тебе 
давніше дуже любили в школі, а далі від двох років хлопці трохи віддалилися, 
«бо думний (гордий — І. М.), ніхто йому не догодить — доторкнутись його не 
можна». Дорогенький мій… чи не справджуються мої пророцтва? Світ звузиться 
і стане малим поганським храмом замість великої будівлі величного світу 
Христа. «Будьте між собою, як брати». Господь дає Тобі, дорогенький, любити у 
Ньому світло правди —  щоденно  прошу Його про це...

[«Листи Софії Шептицької». — Т. ІV. — С. 51а]

Окремо слід наголосити на винятковості постаті священика Павліцького. 
Він належав до польського Ордену Змартвихвстанців, які в ці часи свою 

о. Стефан Павліцький 
(1839–1916)
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основну ціль діяльности вбачали у приготуванні католицького клиру на 
східних теренах від Речі Посполитої; з 1882 року працював на посаді професо-
ра Ягеллонського університету в Кракові, здобувши собі тут славу богослова 
та філософа. Його приїзд до міста супроводжувався словами тогочасного Папи 
Римського, який так сказав: «Magnum lumen vobis mitto» («Посилаю вам сильне 
світло»). У 1905–1906 рр. був ректором Ягеллонського університету. 

Біограф о. Климентія та його племінник Ян Казимир Шептицький згадує, 
що до Німеччини учасники виїхали після 19-го серпня і по дорозі заїжджали у 
величні німецькі міста. 12-го вересня паломники були ще у Мюнхені, про що 
свідчить лист Софії Шептицької:

До Казимира Шептицького — Мюнхен
Прилбичі, 12. 09. 1887 р.

Від мого останнього листа до Трева я Тобі більше не писала, бо завжди 
виникала якась перешкода, пропадала відповідна нагода. Дорогенький, не знаю, 
як Тобі сказати, чим є для мене і взагалі для нас усіх Твої милі короткі поштівки 
і, скажу більше, й усі наступні, які приносять мені радість, бо гадаю, що та ціла 
мандрівка буде вирішальною для Тебе, показуючи Тобі  абсолютну необхідність 
за всяку ціну взаємовідносин із усім тим, що живе й думає, — молоді повинні 
завжди всюди й у всьому робити перший крок. Тільки Божа Ласка сягає першою 
— людська ніколи, треба її собі вижебрати, а пізніше нею чинити другим добро…

[«Листи Софії Шептицької». — Т. ІV. — С. 51a]

Священик Павліцький описав 
з’їзд католиків і кілька місяців 
пізніше спогади були опубліковані 
(Kongres katolicki w Trewirze // 
Przegląd Polski. — Зошит VI. — 
грудень 1887 р. — С. 458–478).  
Недослідженим залишається питан-
ня про вплив о. Павліцького на 
Романа й Казимира Шептицьких. Із 
листів Софії Шептицької довідуємо-
ся, що вже в гімназії о. Павліцький 
спілкувався з Романом. Після по-
вернення з Німеччини на Казимира 
чекатиме навчання на правничому 
відділі Ягеллонського університету 
і, очевидно, стосунки між ним 
та о. Павліцьким триватимуть. А 
тим часом дитячі роки і шкільні 
обов’язки минули. Наступний період 
у житті молодого Шептицького — 
студентський. 

Результати екзамену зрілости учнів класу, 
у якому навчався Казимир граф Шептицький

(Sprawozdania szkolne gimnazjum Nowodworskiego 
/ św. Anny w Krakowie za rok szkolny 1887. — С. 90)

1887
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Святі Кирило і Мефодій приносять Папі Адріяну ІІ мощі святого Климента І Римського. 
Фреска ХІ ст. в базиліці святого Климента в Римі

(Опубліковано в: Kłosy. — № 1167 від 29 жовтня 1887 р. — С. 301)
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Краків, 06.11.1887 р. 
Станіславові Шептицькому — Відень, Маріагільф — Військово-технічна академія 

Коханий Стасю! 
Вже давно чиню негідно через те, що не писав до Тебе і ніяких від Тебе ані про Тебе я 

не маю вісток. Маючи вільний час, висилаю ці декілька слів до Відня, щоб Тебе сердечно 
обняти. Докладних відомостей про нас Тобі не дам — етнографія нашої сім’ї була б у 
цей момент важкою. Про Ромця, напевно, так само нічого не знаєш, як і я, блукає собі 
десь між Києвом, Москвою, Вільнюсом і Варшавою — докладність ця, з мого боку, не-

велика, але нічого не знаю більше. Папá з Олесем тепер або в Лящові, або в Любліні, або 
у Варшаві. Мама тільки одна і Леось, про яких точно знаю, що залишаються тепер у 

Прилбичах. Але зимові плани про Рим і подорож ще дуже туманні. 
Я записався на право, де неймовірно докучливі лекції, але що ж робити? 

Сумніваюся, чи коли-небудь право може бути потішніше. А Ти що ж поробляєш? 
Науки маєш, напевно, вище вух, чи ніжиш лекції до наднормових іспитів? Якщо Тобі час 

дасть змогу, напиши декілька слів до мене. Цілую Тебе, коханий Стасю, від усього серця. 
Бог з Тобою. 

Відданий брат K. Шептицький

РОЗДІЛ IV

СТУДІЇ  У ЯГЕЛЛОНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ТА ПОКЛИКАННЯ ДО 
ЧЕРНЕЧОГО ЖИТТЯ

Із осени 1887 року Казимир навчається в Ягеллонському університеті на 
правничому відділі, або, властиво, на відділі права та адміністрації, і називає 
себе в графі «національність» — поляком (сигнатура актів у архіві університету: 
S II 478 A). Перш ніж продовжити цю тему, кількома словами схарактеризуємо, 
в яких обставинах тривало навчання тодішнього студентства. У рік вступу 
Казимира деканом був Фрідріх Цоль (1834–1917), професор і керівник ка-
федри римського права. Крім наукової кар’єри, проф. Цоль займався активною 
політичною діяльністю. Із 1883 року — посол Галицького крайового сейму 
— і це був тільки початок його політичних успіхів. Пізніше,  1891 року, він 
буде удостоєний місця у Палаті Панів Австро-Угорської імперії, а згодом 
очолить Ягеллонський університет як ректор. Фрідріх Цоль стане науковим 
керівником Казимира Шептицького під час навчання у докторантурі. Того ж 
1887 року на чолі факультету стає Франц Каспарек (1844–1903), уродженець 
Самбора, професор кафедри австрійського права. Талановитий науковець і 
адміністратор, Каспарек за рік буде обраний ректором університету. Варто 
згадати ще одного декана відділу права в ті часи:  Станіслава Мадейського 
(1841–1910), який очолював факультет у 1889–1890 рр. Як і колеги-науковці, 
Мадейський був завзятим політиком і, крім довголітнього перебування у 
стінах Галицького крайового сейму, протягом 1893-1895 рр. виконував функції 
міністра до справ релігії та освіти в австрійському уряді Альфреда Віндіш-
Ґреца (1851–1927). На правничому факультеті викладали не лише спеціальні 
дисципліни, а й історико-філософські та політичні. Низка імен видатних 
науковців-правників і одночасно галицьких політиків, які навчали в кінців 
80-х років ХІХ ст. у стінах Ягеллонського університету, на цьому не завершуєть-

1887
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ся. Без сумніву, період навчання був одним 
із найважливіших у процесі становлення 
Казимира. Однак він розпочинається із 
внутрішньої кризи в душі студента. Перш 
ніж продовжимо нашу розповідь про 
Казимира, коротко подамо нарис того, що 
діялось із його старшим братом Романом. 
Саме ця сторінка в історії Шептицьких має 
для нас важливе значення, оскільки Роман 
їде на Схід і вперше знайомиться з Великою 
Україною, Києвом, прибуває до Москви, де 
пізнає росіян, які працюють у подібному 
напряму, до якого готується й він — майбут-
ній владика Католицької Церкви русько-ві-
зантійського обряду, який спробує розділи-
ти її на дві гілки: українсько-візантійську і 
російсько-візантійську, яку колись доручить 
в опіку о. Климентію, а нині ще студентові 
першого курсу. 

Після відвідин василіянського монастиря 
у Добромилі Роман поїхав на Велику Укра-
їну та в Росію. Це була перша подорож у 
ці краї і це було перше, значною мірою, 

більше знайомство з української культурою. Йдеться про архітектуру, постаті, 
інтелектуальні розмови. Майбутній Митрополит Андрей навіть бере участь у 
засіданні товариств української інтелігенції у Києві. Українці в Галичині в цей 
час себе називають русинами, тоді як термін «українець», назва «Україна» були 
загальнопоширеними над берегами Дніпра. Тут варто зацитувати два листи 
Романа до мами Софії Шептицької, написані в цей період та пізніше опубліко-
вані в її авторській праці під назвою «Софія з Фредрів Шептицька. Молодість і 
покликання о. Романа Шептицького». Дадуть вони читачеві змогу безпосеред-
ньо відчути колорит цієї подорожі з перших уст, без переказу третьою особою:

5 – 9 листопада писав:

Виїжджаю з Києва завтра рано, їду до Москви; маю доволі часу й ця подорож 
дуже манить мене. Все вдається мені чудово; свята Катерина не покидає мене.

Юрій Шембек виїхав перед першою.

[Граф Єжи (Юрій) Шембек нар. 1851 р. в Устю на Поділлі. Студіював у Кракові й Відні, де вивчав 
історію польської літератури та право. Вважається, що Роман Шептицький мав вплив на прийняття 
ним рішення стати священиком. Шембек на 30-ому році життя вступив до семінарії в Саратові. 
Після закінчення теологічних студій працював тут професором Богословії. На гроші роду Шембек 
у Волгограді збудував костел святого Миколая. У 1901 р. був іменований полоцьким єпископом 
(Архиєпископ митрополит могилівський і адміністратор Апостольської Мінської єпархії в 1903–
1905 рр.). У 1904 р. після візиту в Рим привіз для Олексія Миколайовича Романова, наймолодшого 
російського сина імператора Миколи II Романова, картину — подарунок Папи Римського — І. М.]

Фрідріх Цоль (1834–1917)
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Розмови, які точилися між нами, залишили мені урочі  спогади, ми зрозуміли 
одне одного одразу під час першої зустрічі, і то зрозуміли так, як небагато хто.

Київ зробив на мене добре враження; тут зустрічається багато поляків, з 
якими познайомився, і деякі з-поміж них дуже мені сподобалися.

Прошу щодо мене цілком не турбуватись, в Москві є теж поляки, з якими 
познайомлюся, тож ніде не буду осамітненим. Купив тут декілька книжок. Між 
іншими я познайомився з проф. Антоновичем, дуже вченим істориком і дуже 
цікавою людиною. 

[Володимир Антонович герба Андро де Буї (1834–1908) — український історик, етнограф, 
визначний громадський діяч та просвітник. Походив зі шляхетської родини, яка подібно, як 
і Шептицькі, ідентифікувалася з польською культурою. Однак у ранньому віці зацікавився 
українською культурою та традиціями і почав себе ідентифікувати з українством.  Крім знайомства 
з проф. Володимиром Антоновичем, Роман зблизився з українською громадою Києва та ходив на 
її засідання. У своїх пізніших споминах Митрополит Андрей згадуватиме про відвідини в Києві 
музею Духовної Академії. Тут він також вів розмови на тему ікон із тогочасним кустошем, а пізні-
шим відомим та видатним істориком української літератури та українським громадським діячем 
Миколою Петровим (1840–1921), за походженням — росіянином — І. М; лист опубліковано у: 
Młodość i powołanie… — C. 126–127]

Москва, 12 листопада 1887 р.

Щойно двадцять чотири години після мого приїзду пишу до Мами. Але важко 
орієнтуватися швидше, й поки не знається міста, не має охоти навіть писати. 
Щоби Мамі дати доказ, що взагалі я не є самотній у Москві, скажу тільки, що за 
тих 24 години я познайомився з професором царського університету, в якого був 
на обіді, з професором університету Брідішеном, росіянином, з університету, з 
отцем Врублевським, яким був запрошений на чай і з яким мав довгу розмову, 
Кропивницьким — русином, дуже цікавою людиною. Але місто? Зробило таке 
особливе, таке дивне враження, що не жаль тридцятигодинної подорожі 
швидким поштовим диліжансом. Всілякі можливі східні стилі: арабський, 
турецький, навіть китайський, і це все на візантійському тлі! Усе тут суворе 
— часи Івана Грозного вписались у чудові будівлі Кремля.

[Антін Врублевський — крилошанин могилівської капітули (1832–1894), професор морально-
го й пастирського Богослов’я в Петербурзі; Марко Кропивницький герба Сас (1840–1910) — укра-
їнський видатний драматург, письменник — І. М.]

Час до часу відживають болючі спогади 1812 року — дзвіниця пошкоджена 
вибухом (...) тут був у розташуванні генерал Даву (Louis Nicolas Davout або 
D’Avout, Davoust — І. М.) (...) Ця церква збудована у виявленні подяки після битви 
і т. д., і т. д. А все-таки я ще нічого не бачив — ні палацу, ані дуже цікавих музеїв. 
Піднявся на вежу Івана — звідти видно тисячі й тисячі більших і менших 
веж: червоних, зелених, синіх, золотих і срібних. Із Карамзіном у руці можна би 
пізнати всю російську історію — багато дечого навчитися, а все-таки немає 
охоти залишатися тут довше. Хотілося би побачити чимшвидше те, що можна 
побачити, й чимскоріше втекти, залишаючи св. Катерині це тяжке завдання 
конверсії, яка надійде! Це відчувається, і такими є сподівання.

1887
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Моя подорож запланована на вівторок або на середу. Не знаю, чи варто 
би поїхати ще до Петербургу, чи ні? Маю надію, що буду мати можливість це 
зробити. Все залишаю св. Катерині. Іду спати, вже пізно, а треба вранці скоро 
встати, Служба Божа завтра о 8.30. Сподіваюсь, що в понеділок висповідаюсь, 
зрозуміло, що це не є перший раз після мого від`їзду. Дякую Богу за цю подорож, а 
Вас усіх передаю під опіку св. Катерині. До побачення — незабаром!

«Młodość i powołanie… — C. 127–128]

Москва, 17 листопада 1887 р.

Мама дивується, що ще один лист із Москви. Причина того ось яка: мені 
не хотіли тут зміняти купонів «Заставних листів польського королівства». 
Це спонукало мене зрезиґнувати із запланованого Петербургу. Намітив виїзд 
до Смоленська й на Литву 16-го, але декілька нових, дуже цікавих знайомств 

Родинний дім Шептицьких з челяддю
(Опубліковано в:  Богословія. — 1926. — Т. ІV. — Кн. 1/2)

(Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» (Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)
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задержало мене тут. Я щойно вернувся від о. Врублевського, який зрадів, що я 
ще затримався тут. Говорив із ним чотири години, попиваючи чай. Це людина 
великого розуму і знає тут багато людей.

Але хто це отой, задля якого я залишився тут? Соловйов, людина, про яку ще 
перед двома роками говорилося так багато у католицькій Росії. Нині не скажу Мамі 
нічого більше — вартувало було приїхати до Москви, щоби познайомитися з ним. 

[Володимир Соловйов (1853–1900) — російський філософ і письменник, богослов. Мав 
українське коріння — його мати була племінницею Григорія Сковороди. Соловйов був борцем за 
з’єднання християнських Церков із виразним нахилом до католицизму. У 1880-их роках написав 
і опублікував ряд творів, у яких пропагував ідею возз’єднання Західної та Східної Церков під 
главенством Папи Римського. Найважливішим із них є «Росія та Вселенська Церква» (Париж, 
1889). Цей російський філософ мав великий вплив на слов’янську та російську думку, а також на 
сучасну релігійну філософію й поезію — І. М.]

У неділю увечері виїжджаю з Москви, в понеділок затримаюся у пп. Храпо-
вицьких (Вітебська губернія), там залишуся один або два дні й звідтіля поїду 
через Вільно до Варшави.

Сподіюся, що у Вас всіх усе гаразд, хоча ще ніколи не був аж так довго без 
вісток від Вас. Огортає мене туга, й це мене навіть втомлює й пригнічує, і 
хоча жалкую, що не міг поїхати до Петербургу, — хвиля, коли мені сказали, що 
у Москві не можна поміняти цих купонів, не була злою. Щасливий, що покидаю 
цю тяжку атмосферу й що скоро повернуся в католицький світ. Чи Мама знає, 
що там є таке у повітрі, у воді, не знаю ще в чому, — щось, від чого росте серце. 
Люди — світу не вистачить. Я хотів би принести їм цю атмосферу, Свята 
Катерина мені допоможе. Завтра рано при св. Трапезі помолюся за Вас, це 
зблизить мене до Вас.

Погода непогана — їзда саньми прекрасна. Образ, який змальовує смерть св. 
Йосафата в Рум`янцевському музеї — Семирадський — Верещагін — сучасна 
російська школа дуже цікава. Троїцька Лавра — центр північного та східного 
православ’я, 60 верст від Москви, це мішанина кольорів — червоних, зелених, 
синіх, срібних, золотих, рожевих тощо. Релігія форм, більш холодна, ніж у Києві, 
співи — які радше нагадують громовицю в день бурі, ніж пташиний спів у 
гарний, літній день.

Свята Катерина мені допомагає, я відчуваю Її близько себе. Нехай вона 
охороняє та потішає Маму також. Прошу їй сказати від мене, що коли вона 
подорожує зі мною до Москви, то це ще не є причиною, щоби забути про Прилбичі. 
Прошу її запросити, щоби вона разом із Мамою вислухала Службу Божу, знаю, 
що вона це зробить.

[Młodość i powołanie… — C. 129]

Безперечно, що подією, яка заполонила серця та думки родини Шеп-
тицьких, було приготування Романа до вступу в монаший василіянський чин. 
А знаємо, що сам він і події навколо нього мали великий вплив на братів. 
Минуть роки і Софія Шембек (1884–1974) напише про винятковість цих 
стосунків:

1887
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Так як найстарший Роман пере-
вищував чотирьох братів зростом, так 
теж мав з молодих літ якусь моральну 
вищість, яка йому надавала над ними 
певний авторитет — авторитет 
святости. Знали, що Бог його покликав 
до Себе на службу, винятково клопітку і 
тяжку, і цьому довірились. Якось ми раз 
говорили про оскарження, які витикали 
поляки, що його не розуміли, Митро-
политові Андрею. Олександр коротко 
відповів: Трудно, Бог покликав Ромця — 
мав у цьому Свій намір.

[Bogdan Zakrzewski. Fredroviana w pamiętnikach 
prawnuczki // Pamiętnik Literacki: czasopismo 
kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury 
polskiej. — Т. 85. — № 2.— 1995 —С. 174]

Та Бог покликав не одного Романа. 
Таке ж покликання відчував і Казимир, 
який у листі до матері Софії Шептицької 
пише про це. На жаль, ця епістолярна 
спадщина невідома, але збереглися 
листи матері, яка відписує синові. 
Перш ніж зацитуємо їх, варто навести 
фрагмент, написаний Софією з Фредрів 
23 вересня 1887 року до родини Попелів, 
у якому йдеться про шлях, що його долає 
покликаний до служби Богові, перш ніж 
до служби приступити:

Ромтух повернувся з Добромиля, весь овіяний цим повівом (йдеться про 
весняний вітер у повітрі, хоча в цей час була осінь — І. М.), і сказав мені: «За 
чотири роки перший раз мені життя усміхнулось (чотири роки — період навчання 
з моменту, як Роман заявив про свій намір вступити у монастир — І. М.)» — тільки 
тепер розумію неначе дорогу, яку ми подолали, розумію, що між покликанням до 
служби Богу а її отриманням лежить цілий край, який треба пройти покутуючи, 
щоби бути очищеним і освяченим — і дві дороги ці, покутно-підносячі, ведуть 
через цей край. 

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. —C. 54]

Про цей шлях Софія Шептицька пише до сина Казимира, зазначаючи, що 
його слід долати важкою працею і навчанням. Ось ще кілька фрагментів з  
листів, що свідчать: розмова між Мамою та Сином не обмежувалась обміном 
думками у листах:

Патріярх Антіохії Владислав Залеський, 
майбутній Митрополит Андрей Шептицький, 

майбутній Митрополит Могилевський 
Юрій (Єжи) Шембек. 

Фото зроблене у 1888 р.
(Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich»
 (Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)
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Прилбичі, 07. 11. 1887 р.
До Казимира Шептицького — Краків

Одержала Твій гарний лист, написаний після повернення із Рущі, хотіла б 
надіслати Тобі листа із порадами, як організувати Твої вечері, сніданки та обі-
ди, а також із порадами, як використати і одночасно мати користь із того 
всього, що Тобі дає, мій коханий, Господь, —  настав час сівби, ось у чому  в цю 
хвилину полягає Божа воля. Освячуватися у пізнанні, вчитися  пізнавати у лю-
бові світ і людей, їх любити, пізнаючи їх все більше й більше, так, щоби врешті 
одного дня досконало їх полюбити, помагати їм своєю любов’ю, не користаючи 
із цієї любови. У цю хвилину воля Господня полягає в тому, щоби Ти підкорив 
свій дух, серце, душу усім тим вправам, які здатні, наче гімнастика, розвинути 
їхні сили, втомлюючи Тебе, трохи вгамовуючи те, що буде або може бути 
шкідливим у цій втомі. Чи Ти пригадуєш собі те, що якось я говорила Тобі, коли 
Ти був маленький, так, немов би вже тоді якимось другим зором я побачила, 
як Ти дійшов до того стану, в якому знаходишся нині. Я казала Тобі, що Твоя 
природа вимагає од Тебе заглиблення у роботу — у світ, і людей, і працю, і те, 
що буде обтісувати, а відтак і шліфувати — і пізнавати злидні салонів і злидні 
вулиці, і невдячність та велич людських сердець. Тобі треба багато вчитися, 
багато боїв провести у світі й зі світом, і коли мускули будуть сильні, груди 
— здорові, голова — холодна та вільна, а серце — чисте й очищене, тоді все це 
Господу принесеш і спитаєш: «Господи, що хочеш, щоб я учинив?». Тоді я не так 
розвивала свою думку, як сьогодні, нині я відповідаю на слова Твого листа, у 
чому сьогодні полягає воля Божа, — полягає, дитино, з певністю, у формуванні 
Йому відважного, розумного, мудрого слуги, який пізніше міг би бути вжитий 
для будь-якої роботи як правдивий християнин. У Твоїм віці, дитино, навчання 
це полягає у охочому виконанні праці, у пошуку світла й науки, в оберіганні  в собі 
Божих задатків, щоб їх повів світу не заморозив — не заморозив ні чистоти, ні 
любови. Богдан Залеський каже: «Зі сну рости, Князю молодий»…

[Юзеф Богдан Залеський (1802–1886) — польський поет і громадський діяч, представник 
«української школи» у польському романтизмі. Софія Шептицька цитує поезію «Люлі-люлі 
немовляті Івоні» — І. М.]

…Я, дитино, Тобі кажу сьогодні у найглибшому значінні, яке вмію дати цьому 
слову: «З праці рости» — це до повної зрілости завдання Твоє. Нагадай собі чудо-
вий гарний уривок із життя св. Ігнатія: «Для Бога — про Бога не думати». А потім 
праця, праця, праця — любов, любов, любов — покора, покора, покора — у цій великій 
довірі, що Боже зерно не згине, а що чим більше нашої полови забере вітер, тим 
краще. Дитино моя, ще ніхто ніколи «на забій себе не жертвував Господу Богові» 
— даремне, але як Він Єдиний вміє нас розп’яти, щоб освятити правді, — так Він 
Єдиний вміє ужити нас, пам’ятай про це. Він краще за нас знає, де і чим можемо 
служити, — довірся цьому і тому, що виразні накази мудрого Господа, якщо їх захоче 
дати, надслухаймо, щоб їх почути, але не перериваймо праці, ні не тривожмося Його 
мовчанням. У свою годину скаже, чого хоче, — у простоті та вірності працюючи, цієї 
години чекаймо, щоб на неї заслужити…

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — C. 51; переклав з французької проф. Я. Кравець]

1887
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Прилбичі, 19. 11. 1887 р.
До Казимира Шептицького — Краків

Коротка відповідь на одне слово із Твого листа. Не маю часу на довший 
лист. Уранці Причастя, далі відвідини однієї сімнадцятирічної дівчини, 
виснаженої ранами, які пожирають її, — лише гнійна купа. Ось такий мій 
ранок, після моїх молитов, любий (у яких Тобі належить така велика і чудова 
участь), — відповідаю на Твоє слово «хтозна, чи це усе не завдає мені більше 
болю, аніж добра». Дорогенький, якщо Ти вкладаєш у це своє серце, так, це 
завдає болю — однак, якщо внутрішнє й реальне життя врівноважуються, а 
цим є праця й бачення людських злиднів, якщо Ти порівнюєш салон із бідним 
житлом, марноту салону із мудрістю правди, якщо Ти думаєш замість того, 
щоб дати себе засліпити, — це найкращий спосіб дозріти для Бога. Нехай перші 
хвилини нас трохи приголомшують, змушують нас захитатися, це не дивно, 
не страшно — із Божою допомогою треба шукати своєї рівноваги, піднімати 
голову вище ароматної атмосфери салону, дивитися, порівнювати, судити, 
глибше вивчати салон і вулицю — віддаватися бідним і багатим товаришам, 
після княгині Ізи згадати собі тітку Дуню і Маздусю — після салонів пригадати 
собі про костел у Брухналю, про злидні Мужилович — навчитися іти всіма 
дорогами, ступаючи за нашим Господом, як ступає пес слідами свого господаря, 
— треба, любий, щоби ніщо не було зайвим, одночасно вчитися, молитися, 
пізнавати світ і відвідувати св. Вінкентія. 

[Йдеться про товариство, засноване на честь святого Вінсента де Поля (1581–1660), засновника 
згромадження Отців Лазаристів і Згромадження Дочок милосердя. Організація виникла  1833 року, 
заснована Антуаном Фредеріком Озанамом (1813–1853) — французьким істориком літератури та 
філософії, громадським діячем та пізнішим блаженним Римо-Католицької Церкви. Поступово Това-
риство набрало характеру міжнародного католицького руху, який ставив перед собою за завдання 
працю серед бідних. Шептицькі також належали до цієї організації, про що свідчить інформація в 
газеті «Przegląd Polski». — № 276. — Т. 96. — Зошит ХІІ. — Червень 1889 р. — С. 559. У Кракові був 
центральний осередок Товариства, на чолі якого стояв Павло Попель (1807–1892)]

І ще одна річ: отець Павліцький чудовий для Твого духу — але так само, як 
Ромцьо ніколи навіть не спробував скористатися ним для своєї душі, — Тобі слід 
поговорити про свою душу з кимось іншим. Отця Яцковського ніколи тут нема — 
піди до отця Марії або до того, хто найкраще Тобі надається. У тій атмосфері, 
яка розпочинається для Тебе, треба часто відчиняти вікна. Можливо, було б 
найкраще писати час від часу отцеві Яцковському — неймовірно добре звіритися 
таким чином перед кимось іншим і водночас собі самому. Знаю, що він завжди 
Тобі відповість і не знайдеш кращого від нього — не про Тебе, але про Христа в 
Тобі йдеться — на цю думку всіляка тривога нав’язування себе мусить зникнути. 
Отець Яцковський прибуває сюди у суботу ввечері, можливо, добрий Господь 
дасть мені спокійний понеділок, але, якщо приїде Папá, а це можливе, не зможу 
багато порозмовляти, та врешті Господь знає, що я потребую. Як тільки Папá 
поїде на Сейм, я приїду до Тебе, дорогенький, а поки що нехай Господь охороняє 
Тебе, я вірю у це, і якраз говоритиму із Отцем про його поступування листом, 
який дуже для Тебе потрібний. — Господь з Тобою, відваги і довір’я — для того, 
чим Ти є, Господи мій, в Тобі надія моя. Шукай бідних  товаришів і навіть бідних 
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духом, сповнення покірністю є найкращим ліком проти зла, яке може чинити 
світ. В ім’я Отця, Сина і Духа Святого… Не відповідай докладно на цей лист, а 
лишень уважно прочитай його, мій любий, Ти зможеш його подужати…

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — C. 51 b; переклав з французької проф. Я. Кравець]

Прилбичі, 22. 11. 1887 р.
До Казимира Шептицького — Краків

Дуже гарний лист від Ромця з Москви — чудова візита отця Яцковського 
від неділі звечора до п’ятої години вчора — ніколи ще не діставала стільки від 
Бога — говорили про Тебе — він вважає, що я маю рацію щодо Тебе і схвалює 
листування — до побачення, мій любий. Не дочекаюся, коли Тебе обійму, 
говоритиму з Тобою, благословлятиму і підбадьорюватиму Тебе, а якщо буде 
потрібно, сваритиму і дам прочухана…

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — C. 51 d;  переклав з французької проф. Я. Кравець]

Прилбичі, 03. 12. 1887 р. 
До Казимира Шептицького — Краків

Тепер скажу Тобі, що останні новини від Тебе трохи мене стривожили — мені 
не подобається бажання втечі; дорогенький, це викликає у мене враження, що 
хтось чи щось наступило тобі на мозолю — і знову відроджується розмазня. 
— Скажу Тобі на це єдине слово: «Те, що наступає нам на ноги, це не є ніколи 
виною людей, мій дорогенький, а виною важких стіп нашого самолюбства, яке 
завжди хоче, як довго ми живемо, — стати між нами і справжнім добром —  
зайняти місце нашого Господа у нас самих. — Наш Господь любить і молиться 
через нас за тих, хто завдає нам лиха, — вони втрачають самолюбство, якщо 
не приносять йому радости, — дорогенький, не забувай про це. Окрім того, 
думаю, поки Ти не маєш занять — французька, англійська, багато речей, яких 
Ти тут не знаходиш, набагато кращі для Тебе, аніж самоізоляція отут. Людей 
і людей, дитино, потрібно Тобі — що менше Тобі гладко і звично йде, що менше 
лестощів і потягів знаходиш, то більш украй потрібно їх (людей) для добра 
Твоєї душі, щоб у собі не замкнулась і не закохалася в собі замість інших. Це 
єдина причина, яка схиляє мене до проекту Папи (йшлося про довший виїзд 
сина за кордон — І. М.), так, зрештою, тим разом виразного, що важко мені 
не вбачати в ньому Божої волі. Поговори і з Ромцем — знаю, що і він буде такої 
думки, що і я — щодо потреби душі. Наука є ніщо — вчися витримки й любови 
людей по-Божому, а не по-своєму — то найважливіше для кожного, а для Тебе 
зокрема…

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — C. 51 d;  переклав з французької проф. Я. Кравець]

На Різдвяні свята до Прилбич з’їхалися всі сини, крім Станіслава. Але 
одразу по закінченню свят Казимир повертається до Кракова, куди вслід 
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за ним їде й мама. Софія Шептицька прибула 18-го січня 1888 року, про що 
листом повідомила чоловіка Яна Кантія, додавши, що Казимир збирається на 
бал до сім’ї Бадені.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. —С. 57]

Вже наступного дня написала йому до Прилбич ще одного листа, в яко-
му описує свої побоювання з тієї причини, що краківське середовище може 
негативно вплинути на молодого Казимира. 19-го січня товариський ве-
чір було організовано у кам’яниці «Під Ягням», яка збереглась і донині 
на краківському Ринку за номером «28». У ці часи будинок належить сім’ї 
Потоцьких. Шептицька застерігає свого чоловіка, що невластиве трактування 
ще молодого Казимира з боку заміжньої чи «нерозумної панни», особливо «у 
світі легковажности», може вразити його молоду натуру.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 57]

І додає: «Казик веселий і добре виглядає. Пильнує занять. Надбав собі 
шапокляк, лаковані туфлі і дуже елегантно виглядає — і у фраку, і в пальто». 
У листі з 23-го січня Софія Шептицька зазначає, що у Кракові дивуються, що 
Казимир буває на світських прийомах, адже «першокурсникам з правничого 
відділу Попелю, Сапізі, Собанському батьки заборонили бувати».

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 57] 

Окрім відвідин знатних краківських сімей, Казимир Шептицький кілька 
разів запрошував своїх подружок та друзів до дому Водзіцьких, де мешкав. Со-
фія Шептицька в дальших листах до знайомих згадує про юрмища гостей — 
знайомих Казика, яких він скликав на прийняття. 

На початку лютого 1888 року Роман пише з Риму до матері Софії Шептицької 
про своє перебування у Вічному Місті, куди він поїхав після повернення 
з України та Російської імперії. У кінці листа додає: «а якщо Казьо міг би 
теж приїхати — це було би для нього як сяйво, спрямування, шлях і уділ у 
майбутньому житті...»

[Молодість і покликання… — С. 129]

Місяць пізніше Шептицькі прибули до Риму, якраз 4-го березня, щоби 
тут відсвяткувати іменини Казимирів. У подорожі був Казимир Стефанський 
(1860–1904), приятель родини та, з недавньої пори, вчитель найменшого 
Леона. Уже в цей час Стефанський прийняв рішення посвятити себе ордену 
оо. Ісусівців, і до Риму він приїхав також на запрошення Романа. Його буде 
висвячено у 1895 році. Служитиме у Хирові, де викладатиме грецьку та німець-
ку мови. Здобуде звання професора і очолить тут Єзуїтську колегію.

Під час перебування родини у Римі 8-го березня тут помирає кардинал 
Володимир Чацький герба Свинка (1834–1888), великий приятель Шептицьких. 



107

Ієрарх належав до тих, що не 
схвалювали переходу Романа у 
східний обряд, бо дуже любив дітей 
Яна Кантія та Софії Шептицьких. 
Описуючи звістку про смерть карди-
нала, Софія Шептицька зазначала, 
що всі в Римі, і особливо Роман, 
були надзвичайно вражені смертю 
духовного, а для Романа це «був 
важкий і болючий удар, який на нього 
зіслав Господь».

[Молодість і покликання… — С. 139]

24-го березня папа Лев ХІІІ при-
йняв Шептицьких на авдієнції. Ка-
зимира в цей час вже не було в Римі, 
оскільки після своїх іменин поїхав 
подорожувати Італією. Властиво, 
виїхав 6-го березня разом із групою 
молоді і о. Павліцьким у подорож 
Північною Італією. У листі до чоловіка 
Яна Кантія з 12-го березня Софія 
Шептицька згадувала, що «отримала 
від Казика картку з Удіне».

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 62]

Відтак на авдієнцію пішла Мама 
з синами Романом і Леоном та 
Казимиром Стефанським. 

Тут слід зацитувати фрагмент 
розмови між Левом ХІІІ та Софією Шептицькою, оскільки в ньому йдеться про 
посвяту Романа апостольській діяльності: 

Нібито слідуючи очима за думкою Святішого Отця, додала не слова, але 
вираз того, що наростало в моєму серці у зв’язку з покликанням моєї дитини:

...Щодо нього, Святий Отче, — він готовий пролити кров як мученик, якщо 
Бог забажав би цього, — ради Його святої справи. А я погоджуюся — тут, перед 
Тобою, бажаю цього так, як і він цього прагне!

«Ах!» — сказав торжественно, підіймаючи праву руку й кладучи її на моїй 
голові: «У цих словах відчувається ця польська віра, добра, сильна… з таким 
наставленням, — Пані може бути певна, — що вся родина Пані, тобто душа 
родини, Пані мене розуміє, правда? — що душа родини буде в Небі!

[Młodość i powołanie… — C. 151–152]

Перша шпальта польськомовної газети 
з повідомленням про смерть кардинала Чацького
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Згаданий момент надзвичайно важливий у контексті польського 
шляхетського месіянізму, великим теоретиком якого в ці часи був Адам 
Міцкевич, що надзвичайно глибоко розвинув цю філософську ідею в 
половині ХІХ ст. Це досить добре проаналізовано в польській історіографії, 
і ми зупинимось лише на тезі, що тема «України», «сакралізації степу» тощо 
займали в цьому вченні особливе місце. Сформувалась ціла «українська школа» 
у польському романтизмі, яка мала великий вплив на молодих Шептицьких. 
Мотив «месіянізму» також чуємо у розмові між Софією Шептицькою та Папою 
Левом ХІІІ. 

Казимир повернувся до Риму 28-го квітня — у середу Страсного тижня. 
Цього ж дня до вічного міста приїхали і батько Ян Кантій із сином Олесем. 
1-го квітня католицький світ святкував Великдень, відтак зібралась вся 
родина, за винятком Станіслава. Ян Кантій Шептицький також у цьому 
місяці був удостоєний авдієнції у Папи Римського. Разом з групою польських 
консервативних політиків з Галичини, та духовенством різних обрядів та 
трьома львівськими архиєпископами (польським, русько-українським та 
вірменським), 21-го квітня 1888 року він був прийнятий Святішим Отцем. 
Лев ХІІІ виголосив промову, яка своїм змістом стосувалася всіх прибулих 
галичан, і наголосив на пошануванні кожним своїх християнських традицій 
та їхній захист і примноження.

[Gwiazda Cieszyńska. —№ 18. — Rocznik 41. — 5 травня 1888 р. — С. 179]

Наступного дня, 22 квітня, Шептицькі виїхали з Риму.
Після повернення з Італії, в перервах між численними прийняттями 

друзів удома, Казимир інтенсивно вчився і, як стверджувала мама в листах, 
відповідально ставився до лекцій в університеті. 15 травня 1888 року він склав 
колоквіум (вид екзамену) з римського права.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 62]

До Прилбич вибирався на свято Пресвятої Євхаристії, яке цього року 
припадало на 31-го травня.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 68]
 
Тим часом 19-го травня того ж року в Кракові Роман захищає дисертацію 

і отримує титул «доктор права», а 28-го травня вступає до василіянського 
монастиря у Добромилі і приймає чернече ім’я Андрей. Окрім тата і мами, 
Романа супроводжував брат Леон. Що цікаво, польська преса з посиланням 
на русько-українські москвофільські газети повідомила факт вступу Романа 
Шептицького до монастиря ще за тиждень перед самим вступом — 20-го трав-
ня, додавши, що «є він визначений у майбутньому отримати митру львівських 
греко-католицьких митрополитів».

[Kurier Codzienny. — № 80. — Варшава. — 20 травня 1888 р.  — С. 3]
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Це вже була друга хвиля у польській 
пресі, присвячена цій темі. Першу ж 
здійняла проросійська московська га-
зета «Червона Русь», яка видавалась 
у Львові в 1888–1891 рр. і журналісти 
якої на шпальтах заявили, що Роман 
граф Шептицький готується єзуїтами 
посісти престол галицьких митрополи-
тів.

[Kurier Lwowski. — № 76. — 16 березня 
1888 р.  — С. 3]

На жаль, нам не вдалося знайти 
спогадів про перші відвідини 
Казимиром брата Андрея у Добро-
мильському монастирі. Можемо собі 
уявити, наскільки ця подія була для 
них зворушливою. 

Прилбичі, 24. 05. 1888 р.
До Казимира Шептицького — 

Краків

Гарне повернення і великий спокій на 
всьому і на всіх. Тато при нашій зустрічі 
виглядає дуже гарно… Fiat (з лат. — 
нехай станеться — І. М.) для всього. 
Ромцьо їде завтра увечері з Папою до 
Львова, я не їду —  прилучуся до нього 
в суботу увечері у Судовій Вишні, ніч у Перемишлі. У неділю біля восьмої ранку 
будемо в Добромилі. Тато не наважується туди їхати — був сьогодні вранці з 
нами на Святій Літургії. Прилбичі гарні, добре впорядковані — гарна погода — 
Вебер (мій вчитель) усміхнений.

Прилбичі, 26. 05. 1888 р.
До Казимира Шептицького — Краків

Вчора одержала плащ (інсиґнія прелата, яку Папá привіз з Риму для 
о. Узарського. Пробоща в Брухналі). Учора вранці Тато і Ромусь у Львові — з 
хвилини на хвилину повертаються — але сьогодні ополудні усі прямуємо до 
Подлубів (місцевість поблизу Прилбич — І. М.), де отець Лонцький (греко-
католицький священик, яким опікувалась родина Шептицьких, оскільки він 
належав до грона тих священиків, яких російська влада вигнала з Холмщини 
в Галичину — І. М.) вже давніше просив Ромця бути хресним його Наталки, 
— гадаю, що це не стане нам на заваді поїхати о четвертій з половиною до 

Портрет Папи Леона ХІІІ 
(з фондів цифрової бібліотеки Polona)
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Перемишля — якби воно відклалося на завтра, я Тобі зателеграфую, бо знаю, як 
Тобі залежить на тому, аби знати день і годину. Це важкі дні. Не хоче Господь 
Ісус, аби пожертва була легкою, як Хрест Його власний легким не був, — може, 
для того, аби на вартості нічого не втратила. Але помагає й двигає внутрішньо 
і зовнішньо на кожну хвилю. 

Прилбичі, 27. 05. 1888 р.
До Казимира Шептицького — Краків

Ми усі — Тато, я і Ромцьо — від’їжджаємо о четвертій з половиною — 
так найбільш по-Божому для всіх. Очевидно, що завтра ввечері повернемось. 
Папі конче в тих днях потрібна допомога. Дитинко моя, прошу Тебе, як тільки 
зможеш, приїдь на Божого Тіла, п’ятниця, субота і неділя (у 1888 році празник 
Пресвятої Євхаристії святкували у четвер 31-го травня — І. М.). Господь Ісус 
двигає, але завжди це тяжкі дні, а нас двоє і Дух між нами. Ромтух вільний і 
ясний, але і йому подих цих хвиль не легкий. До побачення, хлопченя моє золоте.

[Всі три листи цитуємо за: «Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — C. 67 а; переклав з французької 
проф. Я. Кравець]

Того літа батько Ян Кантій Шептицький пережив ще одне випробування: 
довідався про покликання Казимира до монастиря і наміри сина його 
здійснити. Софія Шептицька з великою тривогою та у таємниці 28-го червня 
написала листа до своєї близької подруги Софії Попель (1846–1926), католиць-
кої діячки, просячи про молитву. Передаємо фрагмент листа:

Рим. Площа святого Петра (з фондів цифрової бібліотеки Polona)



111

Чи знаєш, що Казик був хворий на щось, 
пов’язане з жовчем? Не був удома, як приїхав 
Ясь, а на столі лежали записки, які під час 
хвороби робив. Те, про що Ясь інтуїтивно був 
майже переконаний, стало перед ним. Я не 
могла заперечити. Можеш собі уявити, коли 
повернувся, якою була ця розмова, під час якої я 
отримала листа… Пишу це, щоб ти молилася, 
Зосько. Але не є так чорно, як бувало в справі 
Романа: Мати Божа бачить, що не можу. Хоч 
Господь Ісус не хотів чекати з відкриттям 
цього бідакові. Відчувала’м, що йде хрест цьо-
го тижня. Звідусіль, властиво, його я споді-
валась. Амінь (властиво «Fiat» — І. М.)… Ісус 
такий добрий… Господь з Тобою, Зосько. Якщо 
б Казьо був у Рущі (місцевість під Краковом, де 
мешкали Попелі. Сьогодні знаходиться в ме-
жах Кракова — І. М.), або ні, тільки молися, а 
цю картку спали…

[«Листи Софії Шептицької». — Т.  IV. — С. 70–71]

Можемо припустити, що весь липень 
і половина серпня у прилбицькому домі 
точилися дискусії про майбутнє Казимира. 
Чому мова йде про половину серпня? 

14-го серпня у Прилбичах поховали маму 
Яна Кантія Шептицького — Ружу Терезу 
Евеліну з Косецьких герба Равич. Але перш ніж 
коротко опишемо цю сумну подію в родині, 
процитуємо уривки з листів Софії Шептицької 
до Софії Попель, які дадуть змогу частково 
побачити, що відбувалось із Казимиром після 
вступу Романа до монастиря:

Прилбичі, 23 липня 1888 р.
п. Софії Попель

Ясь був страшенно сумний і зденервований ремінісценціями про Ромця, бояз-
ню і гнівом щодо Казя. Казик, біднятко, наляканий, «що зробив щось погане» — 
що з чимось — і то чим?... — мусить критись — що його обсервують в домі 
і в костелі, під час забави і дискусії. Не міг бути вільним. А все це лагодити, 
двигати, розвеселяти з гарячкою, кашлем і трясінням від невралгії кінцівок….

…Не знаю, чи, попри хвилі спокою, справа Казика не є тяжчою від Ромтуха 
(Романа — І. М.)? Насамперед так, майже фізично, з жалю мені роздираєть-
ся серце, коли Ясіско (Ян Кантій, тато — І. М.) вдається до мене з проханням, 

Повідомлення у польськомовній пресі про те, 
що граф Шептицький вступив до новіціату 

василіанського монастиря у Добромилі

Повідомлення у польськомовній пресі про 
смерть Ружі з Косецьких Шептицької, 

бабусі Казимира Шептицького

1888
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Учасники «четвергових» зустрічей. Гроно галицьких консервативних політиків, які збиралися у Кракові
 у Павла Попеля герба Сулима і дискутували над минулим, сучасним і майбутнім. 

До цієї групи належали також юні брати Шептицькі: Митрополит Андрей і о. Климентій.
На фото сидять зліва направо: Константин граф Пшездецький, Павло Попель, Станіслав Томкович, Владислав 

Лущкевич, о. Євстахій Скороховський, Людовик граф Дембіцький. 
Стоять зліва направо: Франц Ґурський, Тадеуш Земенцький, Роман граф Шептицький (Митрополит Львів-

ський), Мар’ян Соколовський, Альфред Ромер, Едвард Янчарський, Казимир Моравський, Павло Попель.
(Опубліковано в: Paweł Popiel, Rodzina Popielów herbu Sulima z przydomkiem Chościak: 

rys historyczny. — Kraków, 1936)

Головний корпус (Collegium Novum) Ягеллонського університету в Кракові 
(з фондів цифрової бібліотеки Polona)
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щоби перешкодила цьому … сама 
ще не маю таких певних зовнішніх 
даних, як про тамтого [йдеться 
про Романа, брата Андрея— І. М.], 
і пробую словами. Але так діяти, 
як хоче Ясь, ані не можу, ані не 
вмію. Тепер мені хлопчина трохи 
вивільнився. Але були жахливі 
хвилі. Коли почую його сміх, то мені 
видається, що мені відкривається 
небо — і, як перед Господом, ясно 
мені, що Господь Бог хоче мати 
його Своїм, так ясно, що зараз моїм 
усім завданням виправляти не те, 
що вважає незгідним із Божими 
замірами, а, врешті, щоб найлегше 
далі долати бурі, слід дати Господу 
Богу всю свободу дій.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. —С. 
73–74]

Бабуся Шептицька, яка в цей 
же час мешкала у Дев’ятниках, що 
у Жидачівському повіті, поїхала в 
околиці Надвірної до своєї дочки 
Михайлини графині Коморовської. 
Тут захворіла — і все наявне у Прилбичах сімейство Шептицьких вибралося 
до Гаврилівки, до Коморовських. Після останньої Сповіді і Святого Причастя 
Шептицькі повернулися додому. 7-го серпня, у віці 80-ти років, Ружа Шептицька 
померла. Була похоронена в чернечому габіті, оскільки після смерти чоловіка 
вступила до світського ордену св. Франциска (терціярів). 

Після такого багатого на емоції та бурхливого літа, радісного та сумного, 
сповненого роздумами та дискусіями, Казимир Шептицький продовжує 
навчання вже у місті Мюнхені, яке в ці часи було складовою частиною 
Королівства Баварії, а з 1871 року на окремих правах належало до об’єднаної 
Німеччини. Про несподівану зміну планів щодо місця навчання свідчить 
факт, що Казимира Шептицького було обрано бібліотекарем Студентського 
товариства філаретів, про що краківська преса повідомила 17-го липня того 
року.

[Czas. —№ 161. — 17 липня 1888 р. — С. 2]

Тобто у середині літа не було мови про те, щоби перервати навчання у 
Кракові. Очевидно, що рішення прийняте під час дискусій про покликання 
Казимира Шептицького піти у монастир. 

Повідомлення у польськомовній пресі про те, що 
Роман граф Шептицький отримав науковий ступінь 

доктора права

Повідомлення у польськомовній пресі про те, що 
Казимир граф Шептицький вибраний бібліотекарем 

студентського Братства

1888
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Печатка Мюнхенського університету Людвіґа-Максиміліана

Символи Ягеллонського університету в Кракові

Символ Віденського університету

Емблема «Інституту політичних досліджень» у Парижі



115

Краків, 27.10.1888 р. 
Станіславові Шептицькому — адреса попередня 

Коханий мій Стасю! 
Пишу до Тебе замість Мами, яка, приїхавши сюди, отримала невралгію, а, крім 

цього, ще й приплентався такий малярійний стан, яким уже перехворіла колись 
давніше і який, дасть Господь, швидко мине, але, незважаючи на це, на шлюбі Мами не 

буде. Ми одні — Олесь і я — репрезентуємо Шептицьких. У неділю я їду негайно через 
Відень у Мюнхен в університет, бо і так дуже вже спізнився і без потреби сиджу на 

шлюбі. Олесь ще якийсь час тут лишиться. Опісля поїде до Галле, а лише потім осяде 
в Городиславичах, але ці всі плани ще можуть змінитись. Папі про слабість Мами не 

пиши, бо його це б стривожило, а тут нічого надзвичайного. Обнімаю Тебе, дорогий 
Стасю, від усього серця від себе, від Мами і від Олеся. Бог з Тобою. 

Твій K. Шептицький

РОЗДІЛ V

СТУДЕНТ МЮНХЕНУ, ПАРИЖУ, ВІДНЯ, КРАКОВА
ТА «ДОКТОР ОБОХ ПРАВ»

На початку жовтня 1888 року Казимир Шептицький відбув до Мюнхену, 
де продовжив навчання у Мюнхенському університеті Людвіґа-Максиміліяна. 
Слід зазначити, що у Мюнхені Казимир провчився тільки один семестр.

[Amtliches Verzeichnis des Personals der Lehrer, Beamten und Studierenden an der koniglich 
bayerischen Ludwig-Maximilians-Universitat zu Munchen, Winter-Semestr 1888/89. — С. 93]

Неподалік, у місті Галле — у землі Саксонія-Ангальт, в Галле-Віттенберзь-
кому університеті ім. Мартіна Лютера протягом 1887–1888 рр. — навчався 
старший брат — Олександр граф Шептицький. Після навчання Олександр мав 
оселитись і перенести свою діяльність до Городиславич — місцевости у Поль-
щі, розташованій у ґміні Рахані Любінського воєводства Томашівського повіту. 
У кінці ХІХ ст. ці терени перебували в межах Російської імперії. Власником 
села був Едвард граф Фредро, наймолодший брат Олександра графа Фредра. 
Після Едварда графа Фредра маєток успадкував Ян Кантій Шептицький, а 
пізніше його син — Олександр граф Шептицький. Останнім власником села 
до 1944 року був онук Олександра графа Шептицького — Ян Казимир граф 
Шептицький (1907–1994). 

Цього ж місяця у Кракові відбувся шлюб Юліяна Толлочка герба Побуг 
(1864–1922) з Емілією графинею Бадені герба Боньча (1869–1954), про що 
Казимир згадує у листі. 

17-го листопада Казимиру виповнилося дев’ятнадцять років. Цього дня 
графиня Шептицька написала йому листа до Мюнхену, зміст якого передаємо:

Прилбичі, 17. 11. 1888 р.
До Казимира Шептицького — Мюнхен — Нойгаузерштрасе, 10

Моє дитятко, нині закінчуєш дев’ятнадцять років — у Віґілію св. Станіслава 
Костки. Була тут Свята Літургія і Свята Євхаристія і багато прохань, а ще 

1888
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більше пожертвувань за Тебе, щоб Ти, моє дитятко, якось зміг заплатити за Ласки, 
які Тобі надані. Дивно сильно у течії цієї ласки чуюся — чую вітрило човна, вітром 
розп’яте, яке мчить човном. А насподі таке виразне відчуття, що скільки сил 
молитвою можу співпрацювати. Це найважливіші повідомлення про мене. 

Вчора епізод, такий безглуздо зворушливий, знову з тією пташиною 
(волове очко), яку тут принесли, що навіть якби не було щось у нім милого, 
навіть Тобі я б не оповіла про нього. Але це змусило мене думати про велику 
спільність істот, створених нашим Господом, таку спільність, яка, напевно, 
буде в раю, і таку, якою вона, мабуть, буде на Небі, — ось чому я говорю тобі 
про це. Передучора, близько вечора, принесли цього маленького колібрі — 
вчора вранці він літав тихесенько по всіх покоях, не виявляючи найменшої 
дикости, але не їв ні конопляного сім’я, ні вівса, ні хліба — збирав на фіранках 
подохлих мух і дріботів ніжками, як маленька мишка. Щойно ми сіли за стіл, він 
прилетів, далі примостився на обрусі між мною і Дусею, його маленьке пір’ячко 
наїжачилося  — по обіді Дуся пішла на прохід, маленький влаштувався біля печі 
в салоні, у сонячному промінні. Я хвилинку спостерігала за ним — він ступав 
уперед в міру того, як  переміщалося сонячне проміння. Потім я всілася у свій 
шезлонг — через якусь мить він підтюпцем наблизився до мене, посвистував, 
немов би щось мене запитував — заліз під шезлонг, а далі трохи злетів і сів 
на покривало мого ліжка. Я встала, так нахилилася, що обличчям торкнулася 
його — він сидів спокійно, я поклала на нього руку, він полетів, сів на паркет і 
почимчикував до печі, під бронзову решітку. 

Я повернулася до своєї роботи — через хвилину, посвистуючи, я покликала 
його — він відразу ж відповів — а далі, через секунду — утретє — учетверте 
— ледь чувши мій голос, він відповідав — уп’яте він більше не відповів; за 
якусь хвилину я встала, побачила маленьке тільце, повернене до мене не так, 
як я залишила його; притулився до стіни — уже застиг — що скажеш на це 
моє дивацтво — після тих коротких звуків, які мені відповідали, я взяла це 
малюсіньке застигле тільце, притулилася до нього щокою і з великою сльозою 
в очах і великою потребою людини до безконечности я дивилася на свого 
Христа — сльоза, потреба, погляд — дуже добре знаю, що це було молитвою: 
Нехай прийде Царство Твоє, де вже не буде смерти, розлуки, права кари за гріх 
Адама, а тільки життя, життя, життя Христа… Не вмію Тобі передати, яке 
це щось було прекрасне, хоч страшно зворушливе  у цій малості, що світилась, 
як крапелька роси на самотній травичці. У цих годинах цілковитої самотности 
й тиші, аж страхітливої, коли і Леоська при мені немає… от, шкода паперу на 
таку дрібницю… Закінчую, моє дитятко, благословляючи Тебе і Богу Тебе в цих 
днях віддаючи. Молись за Стефанського і напиши до нього. Нехай св. Станіслав 
Костка Вам обидвом випросить ласки — щоб Ласці бути вірному. До побачення, 
Котуню мій…

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 79А; з французької частину листа переклав проф. Яре-
ма Кравець]

Із листа Софії Шептицької до Софії Попель, написаного 25-го листопада, 
дізнаємося про деякі факти з перебування Казимира на навчанні в Мюнхені:
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Казик lance в Мюнхені. Запанібрата з нунцієм, до якого раз і назавжди 
запрошений на чай. Має з поляків Плятерів, Казя Любомирського і ще повно 
німців з католицького середовища. Пізнав професорів і католицьких провідців, 
із найкращих домів молодь. Рухається  трохи a la Ромтух, і страшно цим 
послуговується.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 79-80]
 
Із інших листів, написаних 7-го і 13-го листопада цього року, довідуємося, 

що Казимир тут вчиться рисунку. Софія Шептицька просить його в першому 
листі особливу увагу звернути на «орнаменти, особливо лінії», повторюючи це 
прохання кілька днів пізніше: 

Прошу Тебе, обов’язково бери уроки рисунку, навіть якщо вивчатимеш лише 
лінії орнаментики, — Ти не знаєш, як це може стати Тобі у пригоді.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 79 а; 79 b]
 
На жаль, лише можемо здогадуватися, що саме Софія Шептицька мала на 

увазі, пишучи, що «орнаменти можуть стати у пригоді». 
Із навчання Казимир повернувся додому на Різдвяні свята, про що згадує 

мама в листі до Софії Попель.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 83]

Таким бачив Мюнхен Казимир граф Шептицький 
(поштівка з фондів цифрової бібліотеки Polona)

1888
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Відтак, у Баварії Шептицький провчився тільки один семестр — третій. 
Перші місяці 1889 року Казимир був ще у Мюнхені і до Кракова повернувся 
десь перед 22-им березня. Цією датою заадресовано листа Софії Шептицької, в 
якому пише до подруги, що «Казик приїхав здоровий, добре виглядає і щораз 
ясніший».

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 87]

В іншому листі до Софії Попель мама порівнює синів Романа й Казимира, 
зазначаючи, що в «останньому листі (Роман — І. М.) пише мені, що йому 
легше у зовнішньому русі і зміні не тратити внутрішніх взаємовідносин з 
Богом. Моє бідачисько. Йому завжди видається, що його чекає так коротка 
дорога, а я думаю, що правдива ще не розпочалась. Так би’м була рада цей дух 
влити в Казика щодо його вільного порозуміння з людьми. У Казику є багато 
несміливости й дразливости, поконаної, але не менше наявної».

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 88]

У Кракові Казимир кинувся не тільки у вир навчання, але й громадської 
роботи в лавах студентської католицької організації. Про це довідуємося з 
преси, яка повідомляла про велику акцію, що відбулась у столиці імперії. Із 30-
го квітня по 2-ге травня 1889 року у Відні пройшов католицький з’їзд. У часописі 
«Przegląd Polski» (№ 276 за червень 1889 року), що був головним  друкованим 
органом галицьких консерваторів, до яких належав і Ян Кантій Шептицький, ця 
подія описана до найменших дрібниць. Тут також опубліковано тексти виступів, 
які пролунали у Відні. Поляки були представлені на з’їзді численною делегацією 
галицьких політиків та духовенства, серед яких були й Шептицькі: Ян Кантій 
та Казимир. Автор так подає одну з головних цілей польської католицької місії: 

…При цьому ми мали властиві нам цілі, а передовсім публічне підтвердження 
суворого переслідування уніятів і небезпеку, яка загрожує всій Католицькій 
Церкві у Росії, про що в журналістиці, навіть католицькій, так глухо. Ми 
остерігались, що нам будуть ставити малодушні труднощі під прикриттям 
важливих, а відтак делікатних політичних поглядів. Нині, після повернення з 
Відня, можемо ствердити, що наші побоювання частково були слушними, але 
дуже невеликою мірою.

[Przegląd Polski. — № 276. — Зошит ХІІ. — Червень 1889. — С. 530] 

Доповідь на тему переслідування греко-католиків і наступу на Католицьку 
Церкву в Росії перед присутніми журналістами виголосив Владислав 
Хотковський герба Остоя (1843–1926) — польський духовний, декан 
теологічного відділу Ягеллонського університету і в 1891–1892 роках його 
ректор.

[Текст доповіді опубліковано у польській пресі, зокрема у газеті «Czas» за 5 травня 1889 року]
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2-го травня, на закінчення з’їзду, німецькі 
католицькі аристократи запросили у Відні 
найповажніших гостей на святкову вечерю. 
Обидва Шептицькі були присутні. Перед 
вечерею у столиці імперії відбулися загальні 
збори Товариства святого Вінсентія де Поля, 
на яких Казимир Шептицький відзвітував 
про діяльність Товариства у Галичині. На 
засідання прибули зі всіх куточків імперії 
як представники духовенства, так і світські 
особи. Виступ молодого Шептицького над-
звичайно зацікавив присутніх, оскільки він 
розповів про діяльність комітетів (т.зв. кон-
ференцій) св. Яна Кантія, які діяли у Галичи-
ні в рамах Товариства святого Вінсентія де 
Поля. Юнак був активним учасником конфе-
ренції у Кракові і під час виступу було пред-
ставлено як студента правничого відділу 
Ягеллонського університету. Казимир вказав 
на зв’язок комітету св. Яна Кантія у Галичи-
ні з Францією, звідки походила ця традиція. 
Також розповів про вплив, здійснюваний 
через конференцію на університетську 
молодь у Кракові та Львові. Цікавими 
були згадки про ініціятиви, які члени 
Товариства реалізовували в інтернатах 
при учительських семінаріях. У доповіді 
йшлося і про такі стратегічні проекти, як вирішення питання дешевого житла 
для ремісників, вплив конференції по малих містечках та селах, опіка над 
міськими котельнями, які обігрівали бідняцькі квартали у містах і що було 
справою одного з членів Товариства, який в той же час належав до терціярів 
св. Франциска. Голова зборів і Товариства граф Сальм після гучних оплесків на 
схвалення такої діяльности виголосив промову на честь доповідача.

[Czas. — № 104. — Краків, неділя 5 травня 1889 р. — С. 2; Przegląd Polski. — № 276. — Зошит 
ХІІ. — Червень 1889. — С. 559]

Вдалося нам знайти й інший приклад діяльности Казимира Шептицького 
у студентському середовищі. 15-го травня того ж року було обрано нове 
правління із університетської молоді студентської читальні бібліотеки 
Ягеллонського університету. З цим була пов’язана низка ініціятив, які 
мали на меті активізувати молодь та зацікавити її друкованим словом. 22-
го травня в бібліотеці організовано вечір, присвячений вшануванню свята 
Конституції З травня, а за чотири дні — 26-го травня — відбувся інший 
подібний захід, присвячений пам’яті Юліуша Словацького. 23-го червня 
студенти вечором пам’яти вшанували постать Оскара Кольберга (1814–1890), 

Святий Вінсентій де Поль 
(графіка ХVIII ст. з фондів цифрової 

бібліотеки Polona)

1889
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видатного  польського етнографа, фольклориста і 
композитора, дослідника польської та української 
культури. Особливістю заходу було й те, що на ньому 
був присутній сам Кольберг. Казимир Шептицький в 
рамах програми виступив на вечорі з рефератом на тему 
«Якими є останні слова антисемітизму».

[Kurjer Lwowski. — № 191. — Львів, п’ятниця 12 липня 1889 р. — С. 
1-2]

 
До Прилбич Казимир повернувся в кінці липня, 

успішно склавши поточні іспити.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 91A]

2-го липня 1889 року батька Яна Кантія Шептицького, 
як польського кандидата, було обрано до Галицького 
крайового сейму. Виборча кампанія супроводжувалась 
авантурами серед українців, оскільки місцеві українські 
виборці відмовлялися голосувати за українського 
кандидата Стефана Трухима, а підтримували 
кандидатуру Шептицького. Окрім політичної діяльності 
Шептицький-батько  в останні роки ще й виконував 
почесну функцію охоронця культурної спадщини 
у Перемишлі та околицях. Достеменно не відомо, у 
якому році граф Шептицький був призначений на цю 
посаду, а першу згадку в пресі знаходимо 1886 року 
(Kurjer Lwowski. — № 229. — 19 серпня 1886 р. — С. 
2), і підтвердження цього — кожного наступного року. 
Ця інформація, як не дивно, доносилася до мешканців 
і польською пресою поза межами Галичини (Dziennik 
Poznański. — № 69. — 25 березня 1887 р. — С. 4).

У вересні, після повернення з Городиславич, з 
маєтку Олександра, було прийняте рішення про те, що 
наступного року Казимир навчатиметься у Франції. 
У листі до Софії Попель від 7-го вересня 1889 року  
Шептицька-мати писала, що «по довгих нарадах, із 
підтримкою Ромтуха Казик отримав his heart’s desire 
(мрію свого серця — І. М.), — весь рік проведе в Па-
ризькому університеті. Отець Мар’ян, Ромтух, єпископ 
Пузина, отець Яцковський — всі погоджуються на те, що 
має право цього прагнути.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 92]

[Мар’ян Ігнатій Моравський (1845–1904) — католицький священик, ісусівець. Професор бого-
слов’я у Ягеллонському університеті в Кракові; йдеться про кардинала Яна Дукляна — Маврикія 
Павла Пузину герба Оґінець (1842–1911) — І. М.]

Повідомлення у польськомовній пресі 
про вечір пам’яти Оскара Кольберга та 

відчит Казимиром графом Шептицьким 
реферату на тему 

«Якими є останні слова антисемітизму»
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У цьому ж листі Софія Шептицька продовжує:

Казик щораз більше рука в руку з Ромцем 
йде. Часто, коли падаю, так мене підносить, 
що мені видається, неначе тамтого чую. 
Так дивно подібні, а не є подібні до себе, що 
в очах темніє, коли хочу розрізнити, де 
поєднуються, де розділяються ті дві нитки 
тканини, рівнобіжно  тим разом біжучи…

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 92]

З початком жовтня діти виїхали з Прилбич 
хто куди. Паризькими студіями, про які так 
мріяв Казимир, було навчання в Інституті 
політичних досліджень, а властиво L’École 
libre des sciences politiques, або ж L’Institut 
d’études politiques de Paris. Заснований 1872 
року, Інститут швидко став одним з провід-
них навчальних закладів, який готував по-
літиків, державних чиновників. Елітарність 
завдячувала належності до системи 
французьких шкіл, названих «Grandesécoles». 
Як і в той час, так і нині «Grandesécoles» є 
спеціалізованою вищою школою, система 
навчання в якій суттєво різниться від 
університетської. Згідно з засадами, курс 
таких шкіл має обмежену кількість студентів, 
і його програма передбачає вузькоспеціальне 
навчання з вибраного напрямку. Диплом 
такої школи дає перепустку в науку, політику, 
дипломатію чи великий бізнес. Випускники 
ставали провідними фахівцями різних 
державних і бізнесових структур Європи. 
Згаданий інститут, куди поїхав навчатись 
Казимир Шептицький, нині є одним з найкращих навчальних закладів Європи.  

Першу згадку про паризький період у житті Казимира знаходимо у листі Софії 
Шептицької до чоловіка Яна Кантія, написаного 11-го жовтня 1889 року:

Твого листа Казик не застав, бо рано хлопчисько виїхав на два дні до 
Добромиля — з Олесем домовились, що 15-го на вечір, або 16-го зранку вирушать 
з Кракова. 

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 94]

У поясненні до листа брат Казимира Шептицького Леон, під час опрацю-
вання, додав, що йдеться про відвідання братами, особливо Олександром, у 

Опис перебігу виборів у Яворівському повіті, 
під час яких руські (українські) виборці 

відмовились голосувати за свого кандидата, 
а підтримали кандидата від виборців-поляків 

Яна Кантія Шептицького 
(Czas —№ 151. — 5 липня 1889 р. — С. 1)

1889
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Парижу, мистецької виставки. Натомість 
Казьо залишався на весь навчальний рік в 
Інститут політичних досліджень. В Пари-
жі юнак селиться на вул. Бонапарта, 49 (rue 
Bonaparte) («Листи Софії Шептицької». — 
Т. IV. — С. 106). Наступна мамина інформа-
ція у листі до чоловіка від 23-го листопада 
1889 року повідомляє, що Казимир відписав 
з Парижу, де впорядкував свої справи після 
приїзду, та «дивно ясно здає собі справу з 
цього всього, що його оточує, і в двох словах 
охарактеризував французів.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 97]

У Парижі Казимир Шептицький стає 
членом Міжнародного Товариства соціяль-
ної економіки, заснованого 1856 р. відомим 
французьким мислителем та соціологом 
Фредеріком Ле-Пле (1806–1882).

[Historique, liste des membres, travaux de la société, 
publications [Texte imprimé] / Société internationale des 
études pratiques d’économie sociale fondée en 1856 par F. 
Le Play...— Париж. — 1896. — С. 55]

Збереглась інформація про його дату 
вступу у гроно провідних європейських 
науковців цього напряму — 11 листопада 
1889 року.

[La Réforme sociale [Texte imprimé] / publiée par un groupe d’économistes avec le concours de la 
Société d’économie sociale, de la Société bibliographique, des Unions de la paix sociale, et sous le patronage 
de M. F. Le Play. — № 97. — 1 січня 1890 р. — С. 54] 

Часопис «La Réforme sociale», друкований орган Товариства, кожного року, 
багато років поспіль, серед своїх членів подавав Казимира Шептицького. Ос-
танній раз такий запис зазначався  1910 року.

[Тут же. — Т. ІХ. — Січень-червень 1910 р. — С. 34]

Це дає підстави стверджувати, що у Парижі Казимир Шептицький закінчив 
курс соціальної економіки.

З цього періоду збереглось 19 листів Софії Шептицької до Казимира в 
Парижі, які плануємо опрацювати та опублікувати у майбутньому. Зберігся та-
кож лист Казимира до брата Станіслава, написаний після іменин і привітань, 
які отримав від родичів у Парижі. 

Спільне фото біля головного входу в
 Інститут політичних досліджень у Парижі, 

де вчився Казимир граф Шептицький. 
Поч. ХХ ст.
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Париж, 08.03.1890 р. 
Станіславові Шептицькому — 

Краків 
Дорогий мій Стасю! 
За побажання, які надіслав Ти 

мені на іменини, дуже я Тобі дякую 
і вибачаюся, якщо у відповідь на 
них буду такий малослівний. Але за 
хвилину мушу виходити, а ще сьогодні 
хочу відправити лист. Звідусіль 
доходять до мене вісті про Твої успіхи 
у краківському світі й про те, який Ти 
там répandu (з фр. «всюдисущий» — І. 
М.). Вельми радію через це, хоч і при-
пускаю, що час від часу мусить Тобі це 
набридати, але, однак, знайдеш собі в 
цьому якусь користь. У кожному випад-
ку, приємніше між своїми і там, де Тебе всюди з відкритими обіймами прийма-
ють, аніж самому вкручуватися в якесь товариство, і то між іноземцями. Скажи 
Леосеві, що цими днями напишу йому окремого листа, бо сьогодні вже не маю часу, 
і окремо йому подякую за його дуже добросердний лист. Обнімаю Тебе сердечно. 

Твій Казимир

Звістку про повернення з навчання до Прилбич знаходимо у листі Софії 
Шептицької до чоловіка Яна Кантія з 24-го червня 1890 року: 

Казик пише до Тебе [тобто до свого батька — І. М.], дякуючи за гроші 
і додаючи, що «якби я осів на мілину — напишу або зателеграфую». Нині або 
завтра їде через Брюгге до Остенде [Бругге — місто у Бельгії, столиця Західної 
Фландрії; Остенде — курортне місто у Західній Фландрії (Бельгія)], щоб «хоч 
раз викупатися у морі». Має затриматись у Брюсселі, Левені, Берліні. Також за-
верне і до Сім’янич, але напишу йому, що їх немає вдома.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 126]

[Сім’яничі — село в Польщі, розташоване в ґміні Ленка-Опатовська Кемпінгського повіту 
Великопольського воєводства. Належало Петрові графу Шембекові (1843–1896), зем’янинові, 
учаснику Січневого повстання польської шляхти, і Марії з Фредрів Шембековій (1862–1937), 
батькам майбутньої дружини брата Казимира Леона графа Шептицького — Ядвіги з Шембеків 
Шептицької (1883–1939). Ядвіга і Леон були останніми власниками Сім’янич]

Ян Казимир Шептицький, син брата Олександра, у біографічному нарисі 
«Отець Климентій Шептицький» зауважив, що «застереження» про осідання на 
мілині виявилось пророчим, бо на початку липня дорогою з Парижу в Берліні 
залишився зовсім без грошей».

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 48]

Фрагмент вул. Бонапарта (Медична академія) у Парижі. 
Неподалік проживав майбутній о. Климентій 

(поштівка з фондів цифрової бібліотеки Polona)

1890
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Опираючись на згадану працю, зацитуємо лист Софії Шептицької з 2-го 
липня 1890 року, написаний тими днями до Казимира:

Прилбичі, 02.07.1890 р. 
Казимирові Шептицькому — Берлін

Любий! 
Вчора — Твій лист, а потім — крик розпачу.
Ще вчора ввечері післала гроші на телеграф до Судової Вишні…

Ті гроші не прийняли… Отож о 6-ій ранку виїдуть до Яворова, щоби вислати 
якнайшвидше. Це буде катастрофа, якщо Ти змушений будеш чекати… (тут же).
І кілька днів Казьо сидів у Берліні без центиська, — прокоментував справу брат 
Леон, який пізніше опрацьовував листи. 

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 127]

Польські дослідники Станіслав Стемпень та Магдалена Новак, опираю-
чись на документи, доводять, що у період 1889/1890 Казимир Шептицький 
також навчався у Віденському університеті. Оскільки володіємо беззапереч-
ними доказами про перебування у цей час Казимира у Парижі, а авторитет 
згаданих науковців є беззаперечним, то тільки зауважимо, що це питання 
слід додатково і глибше вивчити у майбутніх розвідках, присвячених дослі-
дженню життя бл. свщм. Климентія.

[Див.: Magdalena Nowak. Edukacja Kazimierza Szeptyckiego // Arystokrata ducha. Życie i dziedzictwo 
błogosławionego ojca Klemensa Szeptyckiego (1869-1951).  — Вроцлав, 2018. — С. 143–178; Stanisław 
Stępień. Na niwie gospodarczej i duchowej… Droga życiowa bł. Klemensa (Kazimierza Marii Szeptyckiego) 
// там само. — С. 179–232]

Після повернення Казимир перебував у Прилбичах та у Дев’ятниках, 
дворику на Жидачівщині. У цей час маєтком завідують управителі, а саме 
помістя стоїть після смерті бабусі Шептицької пусткою. 

Із початку жовтня Казимир продовжує навчання на правничому відділі 
Ягеллонського університету. Мама Софія Шептицька, брат Леон, який вчився 
у гімназії імені Яна Собеського ІІІ, та Казимир знову мешкали у палаці 
Водзіцькийх на вул. Святого Івана. Сюди часто приходив і брат Андрей (Роман), 
який з 1890 року вчився у Кракові в колегії оо. Ісусівців на філософських 
студіях. У неділю всі сходилися часто до помешкання на обід. Після обіду 
сідали біля старої машинки до чорної кави й, як давніше, — дискутували. 
До товариства приходили старі краківські друзі, які активно долучалися 
до дискусії. В одному з листів до Яна Кантія Шептицького Софія писала, що 
«часами більше дискутують з Казиком, ніж з Ромцьом».

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — 14 листопада 1890 р. — С. 133]

В іншому — повідомляла, що Казимира обрано відділовим у студентській 
бібліотеці (академічній читальні), де, «як знаєш, завжди стикаються різні 
середовища».

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 134]
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Останнє зауваження є надзвичайно цінним, 
оскільки свідчить, що перш ніж Казимир мав 
розпочати реалізацію свого покликання служити 
Богу, родина готує його до публічної діяльності.

У цей час Ян Кантій Шептицький займається 
політичною діяльністю у Галичині та стартує 
на виборах до місцевої ради. У жовтні 1890 р. 
його обирають головою ради у повіті з цен-
тром у Яворові. 

Восени 1890 року Казимир Шептицький 
опублікував у часописі «Przegląd Polski» на 
«вимогу о. Павліцького», як писала Софія 
Шептицька у листі до чоловіка Яна Кантія 
21-го листопада («Листи Софії Шептицької». 
— Т. IV. — С. 134), коротку статтю-рецензію 
на драму Жоржа Дюруї (George Duruy — 1853–
1918) «Ні Бога, ні пана» («Ni Dieu, ni maître»).

[Przegląd Polski. — Т. 98. — ІІ квартал (жовтень, 
листопад, грудень). — 1890 р. — С. 525–527]

Твір опубліковано у 1890 році французькою 
мовою у Парижі. Автор драми був сином відомого французького історика 
та державного діяча Віктора Дюруї (1811–1894). Перш ніж передати зміст 
рецензії, прагнемо пояснити значення та зміст назви літературного твору. «Ні 
Бога, ні пана» («Ni Dieu, ni maître») — нині це девіз анархістів, однак обмежитися 
цим було б замало. У час написання драми під такою назвою це гасло тільки 
розпочинало у Франції свою історію. Його виникнення пов’язують із діяльністю 
Луї Оґюста Бланкі (1805–1881), відомого французького революціонера та 
комуніста-утопіста. Незадовго до своєї смерті, 1880 року, він засновує у Парижі 
часопис з однойменною назвою, який проіснував до 1885 року. Основною 
тематикою видання було поширення лівих ідей та утвердження матеріалізму 
й атеїзму у французькому суспільстві. Після смерті Бланкі його однодумці 
продовжували започатковану ним діяльність,  навколо якої постала політич-
на теорія та практика революційного руху, відома історикам як «бланкізм». 
Ідея швидкого державного перевороту, зміцнення влади диктаторськими 
методами, повалення буржуазного ладу тощо — усе справило великий вплив 
на пізніший більшовицький рух і мало наслідок в історії народів усього 
світу. Однак 1890 року, коли була опублікована драма під цією назвою, вплив 
однойменного гасла й бланкістів здавався нереальною фантастикою.

Казимир Шептицький статтю підписав як «Ph». Як бачимо, зацікавлення 
писати на суспільно-політичні теми знайшло свій початок у Парижі й мало 
продовження після повернення до Кракова. У згаданому нами листі Софія 
Шептицька пише, що Казик «часто пописує. Проте не питаюся що». Рекомендує 
своєму чоловікові не згадувати про це у листах: «З ним треба поводитись, — 
пише, — як з мишею, делікатно рухатись, щоби не сполошити». 

Титульна сторінка видання «Ні Бога, ні пана» 
(«Ni Dieu, ni maître»)

1890
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Щоби ввести читача в суспільну ситуацію в тогочасній Франції, Казимир, 
перш ніж розпочати аналіз твору, переповідає фрагмент передмови. У ній автор 
драми пише про свою розмову з паном Х, членом товариства  драматургів. Панові 
Х. не подобається драма, оскільки автор у ній сюжетом, висловлюваннями тощо 
протиставляється фальшивій атмосфері клубів і будуарів. Натомість пропонує 
глядачеві реальне життя зі своїми великими релігійними й соціальними 
проблемами. Пан Х. дивується, коли чує, що драма має на меті заторкнути 
виховання у Божому дусі або без Бога, терпіння, смерть. Для нього все це є 
клерикалізм, який добрий у проповідях, але без жодного драматургічного 
інтересу. Він наперед бачить, що буржуа будуть позіхати, шкодуючи своїх 
витрат на квиток. Він бажає відшліфованих форм, випробуваних ефектів і 
понад усе цінує «findesiècle» («кінець століття») — феномен у культурі, який 
характеризується безтурботністю, ейфорією від майбутнього, переживаннями 
про кінець світу і страхом перед смертю тощо. «Адже театр,  — каже пан Х., — це 
підприємство, як і інші. Театр повинен бути далеким від думки стати ментором 
публічності, мусить бути її невільником, який тільки тоді сприймає виставу, 
коли вона забезпечить йому повний зал. Відтак автор, — підсумовує Х., — 
мусить відійти зі своїм манускриптом, для якого в сучасних театральних залах 
немає місця». 

Казимир Шептицький не коментує цього уривку вступу і продовжує статтю 
коротким переказом змісту драми. Сюжет простий. Головний персонаж П’єтро 
Ногаре́, син хлопа (селянина) і великий прихильник революційних дій, узяв 
собі за звичку повторювати фразу «ні Бога, ні пана». Сповідуючи цю філософію, 
будучи знаним лікарем, викидає монахинь зі шпиталю, а дружині забороняє 
охрестити дітей. Дбаючи тільки про наукове виховання своїх нащадків, 
спричиняє в них небувалий розвиток самолюбства, а метою їхніх амбіцій стає 
реалізація миттєвих забаганок. Свою другу дружину головний герой вважає 
надзвичайно побожною, з чого постійно насміхається.

Ногаре́ є типом атеїста-ентузіаста. Він дотримується засад посвяти в 
медицині, з піднесенням говорить про науку, зі сльозами на очах згадує своїх 
професорів. У драмі зображено й інший тип атеїста, яким є наречений дочки 
Ногаре́: лікар-цинік, представник молодого покоління, що відкидає шляхетні 
норми як непотрібний позитивізму баласт. Із дочкою планує оженитися з 
огляду на її посаг, батькову славу і його пацієнтів.

У якийсь момент Ногаре́ захворів, і розпочинаються клопоти. Він втрачає 
пацієнтів, хитається його фінансовий стан та відвертаються діти, яким не 
потрібен хворий і бідний батько. Голову полонять думки про смерть та страх, 
який щораз більше накочується на нього. Із іншого боку, його не зраджує 
давній товариш Мейнард, який  піддається розчаруванню у вольтеріянських 
ідеях. Дружина всю себе посвячує для того, щоби зарадити життєвому краху 
чоловіка. У цей момент настає еволюція його поглядів. Головний герой починає 
розуміти, що тільки релігія переборює страх смерти, а самопожертва його 
віруючих друзів протиставляється егоїзмові тих, хто відвернувся від нього, 
вибудувавши філософію свого життя на засадах атеїзму. Біля ліжка Ногаре́ 
з’являться священик, якого він попросив покликати. Так закінчується останній 
акт драми. 
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Шкодуємо, що автор, — пише Казимир Шептицький, — своєму творові дав 
форму драми. У стиснених рамах чотирьох актів п’єси йому неможливо було 
виділити як слід психологічний процес, який відбувався в душі головного героя. 
Уся ця боротьба, яка мала закінчитися тріюмфом віри, відбулася за сценою. 
Ногаре́ тільки про неї тут і там згадує, через що зовнішні випади й нові фази 
внутрішньої вдачі, характеру так гладко укладаються і без перешкод, що це 
аж видається неправдоподібним. А в кінці ще один закид, який у загальному 
мусить зустріти цю книжку. Її головною думкою є те, що до життєвої правди 
насамперед доходиться дорогою хреста, що терпіння є засобом усесильним, аби 
пронизати загадку екзистенції. Думка ця, без сумніву, не є новою. Ідучи слідами 
Христа, цілі покоління голосять цю засаду і реалізують її в житті. Усілякі 
постаті, які в історії залишили незатертий слід і безліч маленьких, витоптали 
тернисту стежку, поливаючи її своєю кров’ю і потом. Пан Дюруї нічого нового 
не сказав, але закид банальности його задуму був би дуже несправедливим. 
Оминаючи вже навіть, що думка, яка так вічно живе, вже не може бути 
банальною, якщо її автор добре проведе, то треба взяти під увагу обставини, 
серед яких цей твір постав, і тоді не буде підстав говорити, що ця річ давно 
заїжджена. Франція є батьківщиною Вольтера і його глузування, яке з часом 
переросло в матеріалізм і позитивізм та найглибше в ньому запустило коріння. 
Твір пана Дюруї у християнському суспільстві, або такому, де опозиція проти 
християнства щойно починається, може видаватися банальним, але не є 
банальним там, де лукаві принципи цілих генерацій спричинилися до морального 
безпліддя  широких мас. Там ця правда стається новим відкриттям, сенсацією, 
за які багато зголоднілих душ може вхопитись із заполом неофітів. Тому зі 
щирою радістю ми повинні привітати цю драму як одне зі щораз частіших 
сьогодні об’явів релігійного відродження у прекраснім французькім краю. Ph.

25–27-го листопада 1890 року в Галицькому крайовому сеймі було до-
сягнуто польсько-українського політичного порозуміння, яке було назва-
но «Новою ерою». У листі від 29-го листопада Софія Шептицька пише до 
чоловіка Яна Кантія про те, що у Кракові всі «зворушені руським питанням». 
Безперечно, що йдеться саме про цю подію. Далі у листі вона зазначає, що ця 
новина стосувалася також і Казимира. Залишимо це для майбутніх досліджень, 
оскільки немає інформації, яким чином Казимир міг бути до цього причетний, 
а тут лише процитуємо фрагмент листа, який буде помічний кожному, хто 
зацікавиться цим аспектом:

…Так само молодь (йдеться про зворушення і запал від новини — І. М.). 
Кажуть, що Казик на чолі, — тому маєте хоч цю потіху. Нині знову я піддалася 
вивести себе в поле через Казика, а трохи через обставини — і з цього зробився 
обід на 10 осіб: Томкович (Станіслав Томкович (1850–1933) – польський іс-
торик та журналіст, багатолітній редактор польськомовної газети «Час», 
яка видавалась у Кракові), Маньковський, о. Мар’ян Скроховський, Здзіслав 
Собанські і Владислав. До Казика така процесія, як бувала до Ромтуха, що йому 
перешкоджає. Але має і свої добрі сторони.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 136]

1890
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Софія Шептицька виїхала з Кракова до Прилбич у переддень св. Миколая, 
тобто 5 грудня (за григоріянським календарем). Сини приїхали пізніше, зокрема 
Казимир — 18-го грудня. 31-го грудня 1890 року на урочистому родинному 
засіданні був підписаний важливий сімейний документ. Коментуючи останній 
лист Софії Шептицької, написаний у цьому році, син Леон так про це згадував: 

Під час цих свят ми всі урочисто підписали відредагований Митрополитом 
(а тоді монахом братом Андреєм — І. М) родинний акт, який знаходиться у 
прилбицькому архіві.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 137]

Тут слід додати коментар племінника братів Шептицьких Яна Казимира 
Шептицького, який він додає у біографії о. Климентія: «Очевидно, під час 
знищення дому й архіву разом з ним пропав і цей документ».

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 49]

Також із цього місця передамо й коротку замітку автора з приводу 
підписаного в Прилбичах сімейного документа: 

Підписали «сімейний акт, або, як би сказати сьогодні, ідейну декларацію і 
наскрізь застосовану в нашому житті. Того дня також відбулося заснування 
т.зв. Родинної Ради, яка при кожній нагоді численнішої зустрічі членів родини у 
Прилбичах «радила» і під час якої цей акт урочисто відчитувано (тут же).

Свята в родині Шептицьких пройшли традиційно, як у східній частині 
Галичини, яка різнилася від інших частин Польщі тим, що після католицьких 
свят усі разом брали участь в українських різдвяних дійствах. Для передання 
колориту дамо фрагмент листа, в якому Шептицька описує Софії Попель руські 
(українські) Різдвяні свята:

Вчора я думала про Вас — як би ж Ви любили наш руський Новий Рік. Зі всього 
села громадками по 10 чи 5 діток, хлопці окремо, дівчата окремо, приходять, 
неначе подорожні, з торбою і палицею, закликаючи: «На щастя, на здоров’я, 
на той Новий Рік». А відходять, ще голосніше гукаючи: «Най ся родить тут 
пшениця, жито!..» — і т. д., і т. д. Із самого рана, як хмари горобців, нападають 
— по хатах дістають малі булки з разової муки, які окремо печуть, або пироги. 
Маю для них з п’ятдесят книжок польського і руського Апостольства, в яких 
всі образки ми розмалювали з хлопцями a la Rubens, образки, горіхи… Стільки, 
стільки, стільки Христа Господа переходить перед очима в цих, може, 200 лич-
ках, які здебільшого променіють, але, як горобці, насправді зухвалі, коли бачать, 
що вільно. А в деяких теж такі сумні, яких часом старша сестра принесла, щоб 
теж мало собі Новий Рік.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 139]

Після свят більшість сім’ї вибралась до Кракова продовжувати навчання. Ян 
Кантій Шептицький у цей час урядує у Яворові у повітовій раді, готує вибори 
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до австрійського парламенту. У половині 
лютого 1891 року Софія Шептицька з 
Казимиром відвідує родину Шембеків у 
Сім’яничах. Тут, у домі своєї дочки Мімі, 
доживає віку брат Софії Шептицької 
— Олесь. Це була їхня остання зустріч, 
оскільки через кілька місяців Олесь помре. 
Після повернення до Кракова Софія пише 
листа до Прилбич чоловікові, в якому 
оповідає про стан справи з Казимиром. 
Очевидно, після закінчення навчання 
у Кракові він мав намір іти у монастир. 
Батьки, однак, були іншої думки і 
пропонують йому написати наукову 
роботу та отримати ступінь доктора права, 
як це зробив старший брат Роман, — монах 
Андрей. Отож у листі Софія Шептицька від 
28-го лютого 1891 року писала:

Я здорова, але не можу сказати, щоби 
мені було легко на серці — і Сім’яничі, і 
справа Казя на ньому занадто тяжіють. 
Він (Казимир — І. М.), коли я приїхала, 
говорив мені, що, з огляду на Твій лист, 
«наразі нічого іншого мені не залишається, 
як послух». Я вже не знаю, скільки 
разів, може, з ним зарізко говорила — 
передовсім на першому плані зараз, — щоб 
не відмовлявся від докторату. Думаю, 
що, може, краще було б, щоби Ти згадав про Рим після докторату. У цьому він 
має рацію, що у Кракові так само наука мусить недобре йти, через ці розриви 
годинними візитами його відвідувачів, так якби він кожного дня бачив усе 
товариство від пані Адамової аж до  Соболевської, — користі з цього ніякої. Та 
нехай з цього права принаймні залишиться користь від титулу «доктор права»

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 143]

У лютому 1891 року в Кракові серед студентської молоді організовується 
Марійська дружина, серед поляків названа Sodalicja Mariańska. Метою цієї хри-
стиянської організації було поширення ідей поєднання християнського життя 
з навчанням, шкільним чи університетським. На чолі такої організації стояв 
священик, що опирався на вибраний орган управління з числа членів, який 
очолював префект.  Першим префектом обрано Казимира графа Шептицького 
(цю інформацію знаходимо в часі святкування десятиліття з нагоди заснування 
організації, в якому брав участь Казимир граф Шептицький).

[Czas. — № 31. — 7 лютого 1901 р. — С. 2]

Графіка Артура Ґроттґера «З колядою» 
(з фондів цифрової бібліотеки Polona)

1891
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У четвер 15-го травня 1891 року, писав Леон граф 
Шептицький у коментарях до листів мами Софії, біля 
7-ї години помер син Александра графа Фредра і вуйко 
Казимира. Тіло перевезено з Сім’янич до Рудок — до 
родинної каплиці, де і поховано 21-го травня.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 143]

На похороні зібралася вся родина. Коротку перерву 
в навчанні зробив і Казимир. Опісля Казимир із 
братом Леоном повертаються до Кракова, а Софія 
Шептицька занепадає на здоров’ї і залишається у 
Прилбичах. Наступні два місяці Казимир опікується 
своїм молодшим братом. У листі від 6-го липня 1891 р. 
Шептицька писала до Софії Попель, що «дивно, скільки 
багато дали йому (Леонові — І. М.) ці два місяці під ви-
нятковою опікою Казика»

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 152]

Незабаром Шептицьким небеса послали ще одне життєве випробування — 
тим разом біда вчепилась Романа-Андрея. У червні, після смерті вуйка Олеся, 
Роман-Андрей по закінченні своїх краківських справ вирішив провести літо, 
або вакації, як це називали у Галичині, у Добромилі —  у стінах монастиря. У 
цей час з місією в Галичині перебуває французький єпископ Фелікс Журдан 
де ля Пассардієр (1841–1913), який у часі понтифікату Папи Леона ХІІІ 
відіграє важливу роль у стосунках між Ватиканом та Росією, а також є палким 
прихильником Сходу й унії між католиками та православними. Під час візиту 
єпископ прагнув також поїхати на Буковину, де діяв монастир старовірів-
монахів у Білій Керниці (нині це Глибоцький повіт Чернівецької области). У 
цій подорожі його супроводжував брат Андрей — Роман граф Шептицький. 
Після повернення 3-го серпня молодий Шептицький раптово захворів на тиф. 
Батько Ян Кантій дізнався про хворобу сина у Перемишлі й негайно перевіз 
його до Прилбич. Найкращі лікарі з Кракова та Львова опікувалися недужим, 
оскільки перебіг хвороби був надзвичайно складним. У листі за 25-е вересня 
1891 року до Казимира Софія Шептицька пише про побоювання, що недуга 
сина  може перейти в туберкульоз.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 156]

Тільки на початку жовтня стало зрозуміло, що організм переборов 
захворювання. 17-го жовтня разом із мамою брат Андрей їде на реабілітаційний 
курорт у Закопане. Поселяються «на віллі Сужицьких, у лісі за Кузьніцом — 
навпроти вілли др. Халубінського»

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 51]

Єпископ Фелікс Журдан де ля Пассардієр 
(1841–1913)
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Із Закопаного Софія Шептицька пише низку листів у Краків до Казимира. В 
одному з них, датованому 12-им листопада, вона згадує про його покликання 
піти у монастир і дискусії, які точаться навколо цього вже якийсь час:

Ось майже рік, як ми більше не розмовляли, любий, попри все зло, яким 
Ти вважаєш мовчання. Мені здається, що воно залишається Твоїм ворогом, 
частіше переможним, аніж переможеним. Усе це додалося до того, що у Твоєму 
повсякденному житті протилежне Твоїм смакам, Твоїй природі, Твоєму 
покликанню. Тому, ймовірно, саме це покликання таке суворе й важке; усе це 
може легко, за браком повітря, за браком цього слова й людської думки, якій, 
однак, Господь так часто дає змогу керувати нами, може бродити хибно, повір 
мені. Тепер о. Яцковський у Кракові. Протягом місяця або двох Ти міг би бути 
постійно і прямо під його рукою, що є і укріплювальною, і пояснювальною дією, 
аніж те, як бачитися і говорити раз на рік… 

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 50–51]

18-го грудня 1891 року Казимир Шептицький з відзнакою склав ригоросум 
(rigorosum) — усний докторський екзамен (Листи Софії Шептицької. — Т IV. 
— С. 166). Поряд із письмовою частиною — дисертацією — успішність під 
час ригоросума була підставою для присвоєння наукового титулу. Цього дня, 
18-го грудня, Софія Шептицька написала Казимиру листа, який заадресував 
Роман — брат Андрей, додаючи титул «докторові обох прав».

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 168]

Мама пише до Казимира: «Дякую, люба дитино, за поштівки, написані 
тоді, коли Ти поглинутий роботою. Сьогодні ранком ми пішли до церкви. За 
Твою інтенцію змогли помолитися на Святій Літургії. Нехай частка Бога буде 
найбільшою в цьому екзамені й усьому. Із биттям серця чекаємо на вісті про 
іспит та прибуття».

 [«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 168]

Як свідчать архівні дані, 18-го грудня 1891 року Казимир складав іспит 
з австрійського цивільно-процесуального права, австрійського права 
і кримінального кодексу, комерційного права і векслевого. Цей іспит 
Шептицький склав на «відмінно».

[AUJ, Liber rigorosorum c.k. facultatis iuridico-politicae WP II 520, Nr 451; AUJ, Liber promotionum 
Universitatis Jagellonicae, S II 519, 1872-1893, № 1-1634, № 1548]

Різдвяні свята та Новий рік родина відсвяткувала у Закопаному. Одразу 
після свят прийшли радісна новина. 14-го січня 1892 року поручник Станіслав 
граф Шептицький піднесений до гідності цісарського підкоморія.

[Czas. — № 10. — 14 січня 1892 р. — С. 3]

1892
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Павло Попель герба Сулима
(1807–1892)
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Казимир, не чекаючи закінчення зимових ферій, повертається до Кракова, 
щоб із представниками краківської аристократії та професурою організувати 
благодійний вечір з метою збору грошей для дітей, які голодують через важке 
матеріяльне становище. Акція відбулася 10-го лютого у готелі «Саському» за участі 
багатьох знаних галицьких політиків, меценатів та краківської професури.

[Czas. — № 23. — 29 січня 1892 р. — С. 2]

4-го березня Казимир відсвяткував свої іменини. Серед побажань у цей 
день отримав маминого листа, написаного у Закопаному 2-го березня:

Казюхна моя! Скільки ж то років, як ті мої побажання, не раз в рік, а день по 
дню, від моменту, як прокинулась, і до сну, на голівку Твою сиплю побажання… 
24-ий йде рік, а чи ті побажання є серед тих, які Бог вислуховує, — знатиму це 
тільки тоді, коли всі разом сама у Його Ніг за вас складу. Чого бажати нині, коли 
мені темніше, ніж колись в Тобі? Скільки ж то місяців, щоб не сказати років, ми 
не розмовляли між собою про Тебе, моя дитино. Молитва ніколи не є сліпою, 
коли дістається рук Божих. Але інакше я б сказала, що сліпою молитвою молюся 
за Тебе, але молюся щораз більше, щоби Тебе Господь цілком випроводив із себе, 
перш ніж проголосиш, що Його воля над Тобою. Поки ми в собі, так безнастанно 
себе сприймаємо за Нього. Від цього — борони Тебе Боже.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 176A]

За кілька днів після цього помирає Павло Попель — польський політик-
консерватор, публіцист та письменник. Шептицькі були надзвичайно тісно 
пов’язані з цією сім’єю. У його домі в Кракові (палаці Водзіцьких) довгі 
роки мешкали, а Казимир часто провадив із ним політичні дискусії. Ян 
Кантій Шептицький з Казимиром 9-го березня, через три дні після смерті, 
приїхали до Рущі під Краковом, щоби провести в останню путь свого 
сердечного приятеля.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 178А]

Великдень того року, який припав на 17-е квітня, Казимир пробув у 
Закопаному, куди також приїхав і батько, щоби підлікуватись після зимової 
хвороби. Із цього періоду збереглася фотографія: Ян Кантій Шептицький 
сидить біля вілли, а поруч із ним стоять дружина Софія, син Роман (брат 
Андрей) та Казимир, який примостився на ганку. Листом від 27-го квітня 
Софія Шептицька повідомляла сина Леона, що Казик склав докторський іспит 
на відділі права у Ягеллонському університеті.

[«Листи Софії Шептицької». — Т.  IV. — С. 180]

Щоправда, архівні дані подають, що екзамен відбувся 28-го квітня 1892 року. 
Того дня Казимир складав іспит з політичних наук, загального права і австрійського 

1892
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Ян Кантій граф Шептицький, Софія з Фредрів графиня Шептицька, 
Казимир (о. Климентій) граф Шептицький, о. Андрей (Роман) граф Шептицький 

в Закопаному. Квітень 1892 р. 
Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» (Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)
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публічного права, а також з права народів 
(jus gentium). Як і попереднього разу, ко-
місія ствердила відмінні знання і оцінила 
відповіді найвищою оцінкою «відмінно».

[AUJ, Liber rigorosorum c.k. facultatis iuridico-
politicae WP II 520, № 451; AUJ, Liber promotionum 
Universitatis Jagellonicae, S II 519, 1872-1893, № 
1-1634, № 1548]

Родина виїхала із Закопаного 
у половині травня. Софія з сином 
Леоном і Казимиром залишились у 
Кракові. Шептицький-батько поїхав до 
Прилбич, а Роман 17-го травня 1892 р. з 
Кракова повернувся в Добромильський 
монастир.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 181]

Увесь травень і червень Казимир 
готувався до захисту дисертації. 27-го 
червня в листі до Софії Попель мама 
писала, що «кує свій докторат» («Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 184). 
Третій докторський екзамен майбутній о. Климентій склав 15 липня і цього 
разу слід було продемонструвати свої знання з римського права, канонічного 
права і німецького права. Відповіді на третьому іспиті не були такими ж 
блискучими, як у попередні рази, і в підсумку оцінені як «задовільні». 

[AUJ, Liber rigorosorum c.k. facultatis iuridico-politicae WP II 520, № 451; AUJ, Liber promotionum 
Universitatis Jagellonicae, S II 519, 1872-1893, № 1-1634, № 1548]

Захист відбувся 16-го липня. Днем пізніше газета краківська «Czas» (№ 162. 
— 17 липня 1892 р. — С. 3) опублікувала повідомлення про успішний захист 
дисертації, а ще кількома днями пізніше вся польська преса, зокрема  «Gazeta 
Narodowa» та «Gazeta Lwowska», повідомили, що Казимир Марія граф Шептиць-
кий отримав в Ягеллонському університеті науковий ступінь доктора права.

[Gazeta Lwowska. — № 162. — 19 липня 1892 р. — С. 3; Gazeta Narodowa. — № 172. — 19 липня 
1892 р. — С. 2; AUJ, Liber rigorosorum c.k. facultatis iuridico-politicae WP II 520, № 451] 

Тут слід звернути увагу на суттєву деталь, яка полягає в тому, що Казимир 
Шептицький отримав науковий титул «доктора обидвох прав» — лат. Iuris 
Utriusque Doctor. Цей науковий титул присуджували фахівцям із канонічного 
та світського права. На жаль, нам не відомо, чи Казимир писав дисертаційне 
дослідження, чи ні. Система освіти в ці часи давала можливість отримати 
науковий титул з права без письмової роботи. Ані теми дисертації, ані її змісту 
нам не вдалося віднайти. Liber promotionum Universitatis jagellonicae № 1548 за 

Повідомлення у польськомовній пресі 
про участь Казимира графа Шептицького у 

католицькому з’їзді в австрійському місті Лінці

1892
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1892 рік подає таку інформацію: «Ca-
simirus Maria Comes Szeptycki, oriundus 
Przyłbice in Galicia, hodie doctor iuris 
renuntiatus est, Cracovie die 16 men-
sis Julii anni 1892»; підписано: ректор 
Хотковський, декан Кшимуський, 
науковий керівник Фрідріх Цолль. 

[Цю інформацію знаходимо у статті 
польського дослідника Марека Тилько: Marek 
Mariusz Tytko. Studyci. Odrodzenie zakonu przez 
metropolitę Andrieja Szeptyckiego // Dzieje 
Podkarpacia. — Краків, 1999. — Т. 3. — С. 56; 
Владислав Хотковський герба Остоя (1843–1926) 
— польський католицький духовний, історик 
Церкви, професор і ректор Ягеллонського 
університету в Кракові; Едмунд Кшемуський 
(1852–1928) — польський правник, професор 
права Ягеллонського університету в Кракові, 
декан правничого відділу та ректор в 1903–
1904 рр.]

Підтвердження цього знаходимо не тільки в одному з цитованих вище листів, 
але й у замітці преси. Так цитована газета «Czas» за 17-е липня у повідомленні 
подає науковий титул  «доктора» зі словами «прав». Ще одне повідомлення 
знаходимо у цій же газеті за 10-е серпня 1892 року, де описується католицький 
з’їзд у австрійському місті Лінці. Зустріч європейських католиків розпочалася 
9-го серпня і в її роботі взяли участь тисячі представників духовенства та 
світських осіб із багатьох країн. Серед учасників є і Казимир Шептицький, 
якого названо «недавнім студентом, якого лавром обидвох прав оздоблено».

[Czas. — № 182. — 10 серпня 1892 р. — С. 2]

Про участь Казимира у католицькому з’їзді згадує також мама в одному з 
листів («Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 183), пишучи, що вибирається 
туди з о. Павліцьким. Під час перебування Казимира на зібранні католиків у 
Кристинополі (нинішньому Червонограді) його брат Роман (Андрей) складає 
вічні обіти у Святоюрському монастирі оо. Василіян. Це відбулося 14-го серпня.

[Czas. — № 182. — 10 серпня 1892 р. — С. 2]

Із цього періоду є надзвичайно важливе повідомлення, яке знаходимо 
у листах Софії Шептицької за 19-е серпня цього року, написаного до Софії 
Попель: 

Казик береться на кілька років до маєткових справ, як це освідчив Татові, 
бажаючи бути Йому допомогою. А вміє нею бути, моє бідацтво.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 183]

Повідомлення у польськомовній пресі про отримання 
священичих свячень 

братом Андреєм (Романом графом Шептицьким)
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За місяць, 19-го вересня, Софія Шептицька напише зрозуміліше пояснення 
про плани Казимира:

Казьо офірував себе Татові в службі на якісь три роки в управлінні лісами. 
Отож, згідно з радою досвідчених, усю зиму буде вивчати французьку теорію з 
цього напрямку, а практику відбуватиме по кілька місяців у краї і за кордоном 
у лісництвах, які добре функціонують, при нагоді, посвячуючи себе службі, 
повторив, що від своїх задумів пізніше не відступить.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 183]

На цей період в житті Казимира випадає ще одна знаменна подія. 25-го серпня 
1892 року Романа Шептицького — брата Андрея — висвячують на іподиякона, 
а за два дні, 27-го серпня, на свято Успення Пресвятої Богородиці, він отримує 
дияконські свячення. У листі до Ядвіги Ростворовської Софія Шептицька 
розповідає, що в неділю Ромтуха висвятять на священика.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 185]

У неділю 28-го серпня у Перемишлі в єпископській катедрі під час Святої 
Літургії, яку служив єпископ Юліян Пелеш (1843–1896), брата Андрея було 
висвячено на священика.

[Ця подія відбилася також і в пресі. Інформація про священичі свячення: Czas. — № 200. — 1 
вересня 1892 р. — С. 3; Gazeta Lwowska. — № 200. — 2 вересня 1892 р. — С. 3; Gazeta Narodowa. — 
№ 209. — 31 серпня 1892 р. — С.2]

Казимир з батьками брав активну участь у всіх заходах, пов’язаних з 
отриманням його старшим братом Тайни священства.  

За двадцять три роки, 1915-го, саме цього дня, на свято Успіння Пресвятої 
Богородиці, Тайни священства буде удостоєний і він, але вже не як Казимир 
граф Шептицький, а брат Климентій.  

.  

1892
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Абсолюторія, отримана Казимиром графом Шептицьким після закінчення університету 
(з архіву Ягеллонського університету в Кракові, додана до наших студій 

проф. Станіславом Стемпнем з Перемишля)

1892
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Мідіорит Адріяна Колаерта (1560–1618), на якому зображені перші апостоли: 
брати Святий Петро і Святий Андрей Первозванний та Святий Яків Зеведеїв. 

Зображення символізує єдність Христової Церкви, різні гілки якої очолили зображені Святі: 
Апостол Риму, Апостол Константинополя та Апостол Єрусалиму
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З 12 квітня 1895 року 
Казьо як відроджений від свого повернення з Добромиля — у Львові сказав мені: 

«Тільки нехай Мама нічим не хвилюється про мене, тільки дякує Богу й молиться 
далі. Я нічого сам ще не знаю: де? коли? як? — нехай відтак Мама про це не думає». Мій 
Боже! Коли ж Господь хотів, щоб неначе були натреновані гімнастикою у мені кожне 

відчуття — кожна жилка, яка з Тобою мене єднала, — а чи ж не всі б’ють пульсом 
Твого серця, мій солодкий Ама? Він каже «спокійна», бо вважає, що лякаюсь Василіян 

для нього, — і правда, що коли зважую Твоє життя, бачу це укохане зблідніле Твоє 
обличчя ,— питаю: «І цей так під водою має плисти, аби, може, два разом утопились?» 

З 13 квітня 1895 року
А з другої сторони, так сильний спротив мене спокушає — що не можу не прагнути 
того, що Тобі було би потішним, — і з цього позволити собі не хочу! Відтак з кожної 

сторони хрест або хрестики — чи, мабуть, ласка ламання своєї волі волею Господа — 
Служба.  

[Зошит IV Листів до отця Андрея Шептицького Чину святого Василія Великого. Моєму 
найкоханішому синові віддати після моєї смерти]

РОЗДІЛ VI

ДІДИЧ НА ДЕВ’ЯТНИКАХ

За якийсь час Казимир поїхав вивчати теорію лісівництва, про що Софія 
Шептицька повідомила сина Леона у листі від 23-го вересня та подругу Ядвігу 
Ростворовську (1934–1905), дочку Павла Попеля, у листі від 26-го вересня. 

Казик поїхав, — пише до Ростворовської, — на практику з лісівництва, спо-
чатку на пару місяців до Кшешовіц (Кшешовіце (пол. Krzeszowice) — місто у 
Польщі, розташоване 25 км на захід від Кракова — І. М.), із веселим та відважним 
серцем і з тим піднесенням, яке, здається, як електрична іскра, урухомлює все, 
чого діткнеться. Думка посвятити себе Богу ясніша, ніж будь-коли, — та не 
хочу ні питати, ні дізнаватись.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 188 – 189]

У Кшешовіцах було одне з найкращих лісництв у Галичині, великі угіддя 
якого належали родинам Потоцьких і Шембеків. Неподалік містечка  — 
урочище Копце, де стояла лісничівка. Саме тут часто можна було зустрі-
ти Казимира Шептицького. Із цього моменту походить також перша знана 
історія з полювань, якими було переповнене життя молодого Шептицького 
до моменту зречення від світського життя. Ян Сильвестр Шептицький, 
племінник Казимира й син його брата Леона, у спогадах, які додаємо до 
життєпису, згадував, що у Дев’ятниках були ікла «прекрасного дика з 
Кшешовиць з того періоду, коли стрик був там на практиці».

[Cпогади подаємо у додатках]

1892
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Але це вже було після того, як о. Андрей Шептицький відслужив свою 
першу Літургію в Прилбичах 11-го вересня 1892 року. Беручи до уваги також 
покликання Казимира до служіння Богові, приміція — чи перша Літургія, яку 
мав відслужити його брат, була для Казимира чимсь більшим, ніж родинна або 
християнська урочистість. 

 До торжества готувалася вся сім’я, і кожен її представник мав свої функції 
у цьому. Детальний опис залишився в тогочасній пресі, а також у пізніших 
спогадах Софії Шептицької.

У неділю о 5-ій год. рано усі вже заметушилися. Служби Божі відправлювали 
в церковці й у нашій родинній каплиці. Усі, хто де тільки міг, сповідався й 
причащався під час Служб Божих. Для нас спеціяльно, себто для батьків і 
чотирьох братів, наспів дозвіл із Риму, щоби о. Андрей дав нам латинське св. 
Причастя. Вереснева мряка опадала росою й ясне сонце піднімалося чимраз 
вище на небі (...)

Біля 10-ої години вранці дорогою з церкви до двірського городу, що була 
обсаджена молодими соснами, вийшли процесією священики й народ по молодого 
священика.

Біля фіртки на городі процесія затрималася й тільки священики увійшли 
до дому, де на галерії ми всі зібралися. Тоді Роман клякнув перед нами, як пан 
молодий перед вінчанням, прохаючи благословення. Відтак одягнено його в 
ту величаву василіянську мантію, а він спустив на очі каптур, що сповіщав 
смерть цьому світові. Два молоді Василіяни, так само одягнені, станули по обох 
сторонах, за ними духовенство і ми.

Стежкою, по якій ганяв ще дитиною, по якій візком його возили під час 
недуги, тепер, коли сонце своїми проміннями неначе хотіло його вітати й 
благословити, а пташки радісний гимн співали, — ми підходили до фіртки. 

Кшешовіце. Фото з фондів цифрової бібліотеки Polona
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Там, під биття дзвонів 
і майоріння в повітрі 
хоругов, чекала на нас 
процесія та запровадила 
до спеціально збудованого 
з цієї нагоди намету.

Височів високий, бі-
лий, за церквою посеред 
старезних лип, над 
гробівцем прадідів. 

Вівтар, піднесений 
на кілька східців угору, 
прикрашений квіттям, 
зажеврів світлом. Над 
ним була приміщена 
римська Дароносниця, а 
ще вище ікона Богома-
тері, перед якою вже не-
одне покоління молило-
ся. Приміціянтові мали 
дияконувати колишній 
парох із Брухналя — 
холмський уніят, про 
якого я кілька разів 
згадувала, бо любив 
Романа наче сина, а 
всього дому нашого 
був вірним приятелем, 
священик Станіслав Лон-
цький та теперішній його 
наслідник о. Яремкевич.

Нашим гарячим бажа-
нням було, щоби на цю 
першу Пожертву наша 
дитина, вимолена стільки 
слізьми, заки приступить 
до Господнього Вівтаря, 
мала ризи, як «шлюбна 
сукня королеви». Альба 
моєї роботи давно чекала 
цього дня. Східний фелон і дальматика були виготовлені з тяжкого білого дамасту 
й підшиті багряним шовком — барвою Ісуса Христа — а облямовані таким самим 
оксамитом та золотими мережками. У середині фелону — золотим гаптом 
вишитий у променях грецький монограм Спасителя. За старим звичаєм, на довгій 
єпітрахилі на самому низі — герби жертводавців: Фредрів і Шептицьких.

Опис у пресі приміції о. Андрея 
(Романа графа Шептицького). 

Czas. — № 210 
від 14 вересня 1892 р. — С. 2.

1892
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Перш ніж розпочав Службу Божу, дав 
нам Святе Причастя і тоді в світлах і 
відблисках білого намету, білого фелона, 
які неначе вогники блимали довкруги цієї 
голови, такої молодої, такої поважної 
й прегарної в безмежній любови й своїй 
покорі, а в Божій силі, яку вона зображувала, 
підніс високо Божого Агнця й, задивлений 
в Нього, виголошував слова: «Господи, я 
недостойний...». Відшукала на його обличчі 
вираз, тепер весь у Христа перемінений; 
ясніючий, як у небі сяятимуть страждання 
землі, той самий вираз, який то лице мало 
вже одного разу, — тоді, коли вважав, що у 
власній пожертві не вистачить йому сил.

Може, мені лише так здавалося, але я 
знаю, що в сльозах щастя, які напливали 
тоді до його очей, пригадалися мені 
відразу тамті — сльози терпіння — 
чотири роки тому раз зауважені.

Не передати словами, яка була ця 
Служба Божа, якою його зосередженістю 
була, всіх зосередженість. Ті сонячні 
проміння, що проблискували крізь по-
лотно й так дивно літали у повітрі, оця 
мовчанка люду, а при співі птахів — його 
голос дужий, дзвінкий, спокійний, що ніс 
Всевишньому молитву з Жертвою… бо 
Вона: «ТВОЯ ОД ТВОЇХ, ТОБІ ПРИНОСИМО 
ЗА ВСІХ І ЗА ВСЕ».

Не передати враження, яке робили ті старенькі священики, що як диякони 
прислуговували зі схиленими головами молодому монахові, й ті безконечні 
два ряди полотнянок, поміж які проходив, схиляючись і роздаючи Тіло й Кров 
Господа.

Після Служби Божої ми вклякали перед вівтарем, а він благословив по 
черзі, кладучи руки на наші голови, й ті руки, освячені Господньою Жертвою, 
ми цілували. Благословив спершу матір, батька, братів; благословив пробоща, 
який охрестив його; благословив отця Яцковського, який від шкільної лавки 
до монастирської фіртки навчав його душу «правд життя». Благословив 
отця Щепковського, який виховав його в Христі на слугу вівтаря, благосло-
вив тих, що йому й тим чинили, яким і він добро чинив; благословив рідних, 
приятелів, товаришів, старих офіціялістів та господарів, які пам`ятали його 
від дитинства; благословив слуг і нарід, і маленьких дітей у білих сорочинках, 
яких їх йому матері передавали... А далі й далі з білого фелона й білого намету, 
як ясні душечки, літали повітряні світельця, щезали й знову верталися до 
благословенної голови нашої дитини — Христового Священика.

Благословення. Геліогравюра авторства 
Артура Ґроттґера  (1837–1867)
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Того дня 11-го вересня 1892 р. увечері 
біля Прилбицької церковці ми закопали 
місійний хрест, щоби повсякчасно 
пам`ятав нарід, скільки на тому місці 
Бог роздарував ласк, скільки провин від-
пустив, що дав, що обіцяв...

Як цей хрест селу, так я родині цей 
пам`ятник залишаю, їй на пожиток, а 
моєму Господеві на хвалу.

Амінь.

[«Młodość i powołanie…». — C. 180–182]

Після урочистостей Казимир Шеп-
тицький відбув в околиці Кракова 
вивчати лісову справу. У цей період 
життєві дороги братів розходяться: 
той вирушає у світ русинів-українців, 
а той розпочинає кар’єру польського 
аристократа, дідича, австрійського 
політика та галицького громадського 
діяча. Попри те двома братами керує 
покликання до служби Господу, 
яке вони повинні здійснювати, як 
відчувають, не серед народу, з якого 
зродились і серед якого виховалися 
та зросли, а з-поміж сусідів, таких 
же католиків, тільки іншого обряду, 
східного. Один із них, Роман — о. Ан-
дрей, — вже ступив на цей шлях. 
У іншого — Казимира, цей шлях 
тільки визріває, хоча піти братовими 
слідами рішення вже прийняте. На жаль, щодо цього періоду можемо тільки 
здогадуватися про те, що своє покликання Казимир прагне реалізувати серед 
ченців східного обряду. Мине кілька років — і підтвердження нашим здогадам 
ми отримаємо у маминих листах. А тим часом…

Того року Казимир із братами полював у Прилбичах, у Дев’ятниках, 
імовірно, і в Карпатах. На Різдво 1892 року в родинному домі бракувало тільки 
о. Андрея. 

У день Божого Народження, — писала Софія Шептицька у листі від 4-го 
січня 1893 року до Софії Попель, — під час першої Святої Літургії на світанку 
з Казиком, Олесем і Леоськом ми приклякнули до Святого Причастя, в кишені я 
мала лист Ромця.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 193]

Дворик Шептицьких у Дев’ятниках. 
Фото з фондів цифрової бібліотеки Polona

1892
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Опис католицького з’їзду в Кракові (Czas. — № 151 від 6 липня 1893 р. — С. 1–2)
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Далі в листі вона оповідає, чим діти займалися на зимові свята.

…Мали гарне і вдале полювання тут і в Дев’ятниках, ковзанку на ставі, 
візити Чосновських з братами й отцем (Пузиною — допис Леона Шептицького), 
пізніше Рунів (Руньо Андрій Максиміліян граф Фредро (1859–1898), племінник 
Софії Шептицької, син її брата Яна Олександра графа Фредра — І. М.), а пізніше 
знову полювання, відтак думаю, що було забавно. Хоча в «антракті» Казик мені 
раз сказав: «Часом так досить маю цього всього», — але і Його Ісус по-Своєму 
формує. 

Після повернення з Кшешовиць Казимир Шептицький входить у володіння 
маєтками родини на Жидачівщині, в селі Дев’ятники. Нагадуємо, що до остан-
нього цей двір належав матері Яна Кантія Шептицького, яка померла 1888 року. 
Сюди молодий дідич перебирається десь у половині травня 1893 року. Як 
зазначає його брат Леон в коментарях до маминих листів, перший лист Софія 
Шептицька пише до Дев’ятників 30-го травня. Слід тут зазначити, що в ці роки 
існує правило, що преса публікує інформацію про приїжджих, які зупиняються 
в готелях. Така інформація є  і про Казимира Шептицького, який ночує у львів-
ських готелях. У всіх випадках зазначено, що він приїхав з Прилбич.

[Kurjer Lwowski. — № 254. — 13 вересня 1893 р. — С. 6; Kurjer Lwowski. — № 302. — 10 жовтня 
1893 р. — С. 6; Gazeta Lwowska. — № 290. — 21 грудня 1890 р. — С. 6. Перший раз про прибуття до 
Львова з Дев’ятників преса повідомляє аж у липні 1894 року [Kurjer Lwowski. — № 190. — 11 липня 
1894 р. — С. 6]

5-го липня 1893 року у Кракові відбулося католицьке віче, в якому участь 
взяли Ян Кантій Шептицький і син Казимир.

[Листи Софії Шептицької. — Т. IV. — С. 202]

Такий захід в Галичині відбувався вперше, і за взірець йому стали католицькі 
з’їзди, які проводились у Австрії та Німеччині. На чолі організаційного комітету 
стояв Анджей граф Потоцький (1861–1908), польський політик і близький 
товариш молодих Шептицьких. Це у його володіннях Казимир проходив лісову 
практику в Кшешовіцах. Захід не був польською національною католицькою 
акцією і в його роботі на рівних правах брали участь греко-католики русини-
українці та галицькі вірмени. Окрім мобілізуючої функції для католиків 
Галичини, завданням віча було виробити низку пропозицій для вирішення 
нагальних проблем у суспільстві. Реалізація покладалася на плечі політиків-
консерваторів у Галицькому крайовому сеймі. До найстаріших її представників 
належала група польської шляхти, серед яких і Ян Кантій Шептицький на чолі 
з князем Адамом Сапігою (1908–1903). Організаційно віче було поділене на 
секції: шкільна, католицького життя, промислово-економічна, сільськогоспо-
дарська, наукова, мистецька, музична, журналістська тощо, які проводили ви-
датні представники політики, громадського життя чи духовенства краю.

[Czas. — № 151. — 6 липня 1893 р. — С. 1–2]

1893
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Одразу після повернення з Кракова 
сім’я Шептицьких вирушила на Поділля, 
де в Сумівці (нині Бершадський повіт 
Вінницької області) 22-го липня відбули-
ся заручини сина Олександра з Ізабелою 
Собанською (1870–1933). Дату весілля 
визначено на 1-е жовтня. Казимир був 
присутній і на заручинах, і на весіллі. Ось 
як тогочасна преса описала цю урочистість:

1-го жовтня відбулися в Сумівці, 
Ольгопільського повіту, шлюбні урочис-
тості панни Ізи Собанської, дочки блаженної 
пам`яти Казимира, останнього вибраного 
маршалка ольгопільської шляхти, і Марії 
з графів Потурлицьких Собанської, з 
Олександром Шептицьким. У переддень 
шлюбу весільних гостей привіз окремий 
потяг з Князівства Познанського, Галичини 
і дальших кутків Поділля на залізничну 
станцію Тростянець-Подільський, звідки 
довгий караван фіякрів вирушив до 
Сумівки. Увечері всі учасники весілля в 
кількості понад сто осіб вже були зібрані 
у Сумівці. Крім обидвох родин молодих, 
були представники сімей: Потурлицьких, 
Шембеків, Чарнецьких, Мельжинських, 
Баденіх, Фредрів, Свейковських, Ледоховських, 
Грохольських, Бжозовських, Водзіцьких, 
Чарномських, Єловецьких, Маньковських, 
Бнінських, Ярошинських, Володковичів, 
Бонецьких, Руссановських, Залеських. На 
рано перед полуднем усе товариство 
згромадилося в залі в палаці, де з великим 
мистецьким талантом імпровізовано 
капличку. Тут молоду пару поблагословив 
священик Адам Потурлицький, вуйко панни 
молодої, і в прекрасній промові з історії двох 
родів, які поєднувалися, вказав укляклим біля 
підніжжя вівтаря на дорогу вірности Божим 
заповідям і католицькій традиції, як на 
найвірнішу запоруку щасливому майбутньому. 
Дружками були графиня Марія Баденянка і 
молоденька донечка Марцеліїв Собанських, 
а дружбами пан Ієронім Собанський і 
Станіслав граф Шептицький. Від вівтаря 

Опис весілля 
Олександра і Ізабели Шептицьких 
у згаданій газеті «Gazeta Lwowska»
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панну молоду відпровадили Ян граф Шептицький і Марцелій Собанський, а пана 
молодого — пані Марія Собанська і Софія Шептицька. Під час сніданку й обіду були 
підняті численні тости, серед яких найкращим був вірш Михайла Собанського 
«Кохаймося». Зі всіх сторін Польщі надійшло майже 300 телеграм. Перша, яку 
прочитано, була телеграма з благословенням Святішого Отця для молодої пари. 
Після полудня відбулося мальовниче хлопське подільське весілля, а коли настав 
вечір, після прекрасно виконаних штучних вогнів і ілюмінації парку смоляними 
бочками, розпочали під безкінечні звуки танці, які затягнулися до світа. Щойно 
на четвертий день почали гості роз’їжджатися, забираючи з собою якнайкращі 
спогади тих годин, що мов милий сон збігли, а подив зі знаного таланту пані дому 
приймати й пригощати стався ще більший.

[Gazeta Lwowska. — № 237. — 18 жовтня 1893 р. — С. 3]

Після весілля молода сім’я замешкала у Городиславичах. По Фредрах 
маєтки викупив, а частково одідичив Ян Кантій Шептицький. У ті часи 
Городиславичі входили до Російської імперії.

Після повернення з Поділля Софія Шептицька їде на кліматичне 
лікування в Ґріс (Південний Тіроль, нині Італія). Із цього моменту є низка 
листів Софії Шептицької до Казимира, які адресовані в різні місця: Прилбичі, 
Львів, Дев’ятники тощо. У цей час Казимир Шептицький активно допомагає 
батькові вести родинні справи. Різдво 1893 року і Новий рік святкував у 
брата Олександра у Городиславичах. Про це свідчать дані про приїжджих, які 
опублікувала львівська преса, зазначаючи, що Казимир Шептицький «прибув 
до Львова 9-го січня з Польського Королівства» (нагадуємо, що Королівство 
Польське — це автономна польська держава у персональній унії з Російською 
імперією в різні періоди ХІХ ст.).

[Gazeta Lwowska. — № 6. — 10 січня 1894 р. — С. 6; Gazeta Narodowa. — № 6. — 10 січня 
1894 р. — С. 3]

У Львові Казимир надзвичайно активний у світському житті, чого 
вимагають, ясна річ, родинні інтереси та товариство. Софія Шептицька від 
початку лютого кличе сина приїхати до неї. Діяльність сина викликає в неї 
неоднозначні відчуття. У листі до сім’ї Попелів 7-го лютого пише, «що вже 
бали закінчились і Казик, може, приїде». Фрагменти листів Софії Шептицької 
без коментарів для самостійного аналізу подаємо тут. Лише зазначимо, що ве-
лике місце в них займає тема його покликання до монашого життя. Прагнемо 
зацитувати лист, написаний Софією Шептицькою до сина Леона, а пізніше лист 
до Ядвіги Ростворовської, в яких знаходимо чергові штрихи до образу довгої 
дороги, яку Казимир долає в ті роки до реалізації свого покликання:

Ґріс, 13 січня 1894 р.
… Два великі тягарі впали з мого серця через листи Казя… щодо першого 

тягаря: я не знаю, чи Господь дасть мені справжнє щастя бачити його 
під наставництвом о. Яцковського, але він зрозумів мене добре. Ах, любий, 
маєш покликання чи ні, до того ж, якщо його не маєш і якщо хочеш жити як 

1894
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Ізабела з Собанських графиня Шептицька. 
Фото з фондів Muzeum Narodowe w Warszawie 

(Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» (Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)
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Олександр граф Шептицький. 
(Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» 
(Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)

1894
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справжній християнин у цьому світі, такому повному хибних шляхів, треба 
мати наставника. Цим відповідаю на одне слово, яке Ти мені сказав, що Казьо 
потребує наставника (йдеться про пропозицію, яку Леон написав у листі до 
мами — І. М.)… і особливо Казьо, котрий хоче слідувати за прикладом Ромця, 
і йому потрібен наставник… Як то все тепер виринає з душі, бо ж настільки 
співзвучне з проблемами Казя знаходжу в Ромця листах із 1886 року, як то він 
свою душу й усі свої дії складав до рук о. Яцковського.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 220-221; лист цитуємо за: «Отець Климентій 
Шептицький. Життєпис…». — С. 59–60]

Ґріс, 11 лютого 1894 р.
…Мій Казик, правда, не прагне львівського світу, але бідний Ясь не знає, як 

сильно діяв супроти себе самого, запроваджуючи його в казино, висилаючи 
його на бали тощо. «Цей час аніскільки не минув безплідно», — пише мені 
нині хлопець. Такою я є іншою в цій справі, ніж була в Ромцевій, — там така 
впевненість і, може, відвага, а тут мені цілком темно, і боюсь випробовувань, 
які на мене чекають.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 225., лист цитуємо за: «Отець Климентій Шептицький. 
Життєпис…». — С. 61]

22-го лютого до Ґрісу приїжджає Казимир, а згодом і батько Ян Кантій 
Шептицький. В мальовничих місцинах південного Тиролю обидва залиша-
ються з Софією Шептицькою аж до Великодня, який 1894 року святкували 
25-го березня. У кінці березня, одразу ж після свят, Казимир повертається в 
Галичину. Уже 5-го квітня мама, засумувавши за ним, пише чергового листа.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 232]

На початку травня Казимир знову вертається до Ґрісу, щоби супроводжувати 
Софію Шептицьку в зворотній дорозі. 5-го травня о 3-ій пополудні мама й син 
вирушили до Кракова.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 234]

Тут 11-го червня 1894 року наймолодший син Леон у гімназії ім. Яна ІІІ 
Собеського склав іспит зрілости — матуру. 

Приблизно в половині липня, як про це пише Ян Казимир Шептицький, 
син Олександра Шептицького,  Казимир їде в Городиславичі, щоби допомогти 
у маєтку братові Олександру, який із дружиною вибирається на Поділля, до 
батьків дружини Ізабели Шептицької.

Тут також перебуває Софія Шептицька, яка пише до Софії Попель про 
перебування в Городиславичах Казя, зазначаючи, що він, «здається, вже 
вийшов за межі, в яких могла досягнути його моя допомога».

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 234]
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24-го серпня 1894 року Софія Шептицька писала у листі синові Олександру 
до Сумівки на Поділлі, що в Прилбичах чекають на Казя.

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 60]

11-го вересня 1894 року львівська преса фіксує перебування Казимира в 
готелі «Жорж», зазначаючи, що до Львова прибув із Прилбич (Kurjer Lwowski. 
— № 254. — 13 вересня 1894 р. — С. 6). 15-го жовтня разом з батьком Казимир 
був на шлюбі маминої родички Марії Русилло-Волковицької герба Любич (нар. 
1870 р.), яка виходила заміж за Франца Йордана герба Тромби (1864–1956). 

Різдво 1894 року святкували у Прилбичах. За святвечірнім столом бракувало тільки 
о. Андрея, який приїхав до родини на Новий рік 1-го січня.

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 62]

1895 рік почався у родині Шептицьких традиційно: коляда, щедрівки, 
родинні переживання. 

Казимир запланував у цьому році відбути реколекції у Добромилі серед 
єзуїтів. 

Добромиль. Графіка Наполеона Орди (1807–1883)

1894
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Святий Казимир
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На руський Новий рік, 13-го січня 1895 року, Софія Шептицька ділилася 
своїми тривогами щодо планів Казимира:

Попри Шкільну Раду, від рана ледве дали мені щедрівники закінчити молитву. 
Я мала книжечки «Апостольство», оріхи, сушку, трохи медальйонів і ниток для 
вишивання з екзамену, відтак і мали добрий Новий рік. Спішно мені, але хочу 
відписати на Твій лист. Розмовляла з Казиком про замкненість перед людь-
ми, як Дембіцький, Скроховський і тому подібні, — замкнутись так в собі, що в 
кінцевому підсумку люди не будуть ані знати про все, що у ньому діятиметься 
з Ласки Божої. Розмовляли про віче і т.д. Навіть дійшла до того, що радила, аби 
відклав набік думку про покликання. Та нічого не могло у тім всім його зрушити. 
І це ясно. Зрештою, теперішні реколекції, однак, прагнув ще відбути влітку 
минулого 1893 року, коли я постійно хвора сиділа серед смерек.

[Це місце прокоментував Ян Казимир Шептицький у праці про о. Климентія (С. 63.), зазначаючи, 
що Софія Шептицька тоді лікувалась у Криниці, курортному місці у західних Бескидах, неподалік 
Кракова — І. М.]

Пізніше їдучи і повертаючись з Ґрісу минулої зими. Таким чином, два роки це 
собі планує і аж сміявся, що знову щось йому перешкоджає, тому це нічого но-
вого… Бог з Тобою, моє найдорожче старе, — будь спокійний про мене. Бачу з 
листа, що вже цей Сейм Тебе нервує, — вважай на любов Божу.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 244]

18-го січня Ян Кантій Шептицький на привітання дружини Софії сказав, що 
«його охоплює великий страх за Казя. Він уже готовий закінчити священиком. 
Вони його не пустять» (тут же). Того ж дня Шептицька описала це у листі до 
сина Леона.

Казимир поїхав все ж таки на реколекції до Добромиля, що і викликало 
тривогу батьків. Ні батько, ні мама не були ніколи проти його покликання. 
У молоді роки мама радила синові здобути освіту та життєвий досвід для 
реалізації покликання. Зараз же, підупавши на здоров’ї, Софія Шептицька 
побоювалася, що не зможе винести цього хреста. Так вона написала цього ж 
дня до подруги Ядвіги Ростворовської: 

Казьо в цій хвилині відбуває реколекції у Добромилі. А я — боюсь хреста, 
змагання, всіма страхами, відразами, млінням, що накочується. Здається мені, 
що нині вже немає у мені тієї сили на ту саму хресну дорогу, що десять років тому.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 245]

Батькові страхи не збулись і Казимир з Добромиля повернувся того ж 18-го 
січня. Одразу Софія Шептицька повідомила про це чоловіка, пишучи:

Мій найдорожчий, посилаю Тобі Ренею слово, яке Казиком не могла б 
передати. Повернувся надзвичайно задоволений зі своєї мандрівки. Не було, 
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ясна річ, можливості говорити при Рені, а пізніше Чосновському, але тільки 
мені сказав: «Добре мені все вдалось, нічого не змінилось. Повертаюсь до того 
самого життя, що і до цих пір». Відсвіжений і «зміцнілий». Відтак — дякувати 
Богу.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 245]

Наміри сина Софія Шептицька підтверджує також у листі до Софії Попель, 
який написала 30-го січня: 

Казьо після відбутих реколекцій сказав мені рішуче, що утвердився у своєму 
рішенні, проте «на зараз» вертається до сьогочасної праці.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 245]

У цьому листі Софія Шептицька переповідає, що Казимир лежить у 
Дев’ятниках, бо у половині грудня пошкодив собі ногу і рана раз-по-раз 
відновлюється. Племінник Ян Казимир Шептицький пише, що йшлося про 
сильний вивих у коліні — і частину січня та, із перервами, весь лютий 1895 року 
Казимир пробув у ліжку на Жидачівщині.

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 64]

Проте Софія Шептицька не переконана, що Казимир знайшов внутрішній 
спокій, хоч і тимчасовий, і продовжує тривожитися за сина, який розривається 
між своїм покликанням та справами родини Шептицьких, які його щораз 
більше втягують у світське життя. 25-го січня Шептицька пише про свої 
роздуми на цю тему до сина Леона. Це свідчення, що родина зорієнтована в 
намірах Казимира і від якось часу всередині триває дискусія навколо цього: 

Я зовсім одна і не можу думати, наскільки це Казикове усамітнення, 
здається, щось прояснило і скріпило в ньому, — отже, що воно провіщає нам, 
мій дорогенький! Звичайно, це ласка, і що менше світить вона з боку землі й 
людських суджень, то більшою є вона від Бога до нас, нас, слабких і знедолених, 
(від) Бога — великого й доброго, — Який радить вибрати нас серед слуг Його 
Дому, Його Двору, Його Родини. Я це відчуваю і розумію, але, — оскільки кожна 
справжня ласка позначена Хрестом, усе, що в мені людське, страхається цього 
Хреста. Бачити, як Казик останнім часом «дрейфує», втрачаючи щодня трохи 
з того, що Господь заклав у нього, або бачити, як він пускається у боротьбу та 
працю в ім’я Господа, — різницею між тим є цілий світ!.., більше, ніж різниця 
між димом і парою — так: дим з кадильниці коло підніжжя Божих вівтарів, 
пахощі якого здіймаються у святині, а чи пара локомотиву, що зі свистом 
утікає… і безслідно щезає… хоча й працювала для людей…

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 246. Лист цитуємо за: «Отець Климентій Шептицький. 
Життєпис…». — С. 64]
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У житті Казимира Шептицького  має місце ще один знаменний факт: 1895 р. гре-
ко-католицька громада Дев’ятників створила організаційний комітет для побудови 
церкви. Серед його членів і місцевий дідич Казимир Шептицький. Перший 
раз у першоджерелах про це знаходимо інформацію у листі Софії Шептицької 
до сина Олександра, написаного 18 лютого, під час хвороби Казимира. У цей 
час він відвідує Прилбичі і, як всі Шептицькі (згідно з твердженнями мами), 
що їздять ночами, спішить на 4-ту ранку до Судової Вишні на потяг, щоби 
встигнути на ранкове засідання організаційного комітету.

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 64]

На початку березня 1895 року Казимир Шептицький їде в далеку 
подорож Польським Королівством (у складі Російської імперії), Прусським 
королівством (у складі Німецької імперії) у батькових справах. Очевидно, 
йшлося про пошук ринків збуту для лісу та збіжжя. Казимир відвідує Ґданськ, 
Познань, родину Петра Шембека у Сім’яничах. Про його від’їзд із Галичини 
Софія Шептицька повідомляє сина Олександра у листі за 26-е лютого 1895 року. 
Пише:

Казик від’їхав у прекрасному настрої. А перед тим накрутив, що постійно 
згадую про смерть, отож прийшов зі словами: «Тільки, Мамо, треба жити, щоби 
молитися за нас, щоби говорити правду, як Ви нам це кажете. Я Вам завдячую, 
що віднайшов Господа Бога. Не треба вмирати!» Настільки не схожими на 
нього були такі розчулені слова, що я мало не розплакалась, але в моїй душі 
залишилася погідність…

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 64]

Після повернення до Галичини бачимо Казимира Шептицького серед 
жертводавців на відновлення римо-католицької катедри у складі палацового 
комплексу королівського замку Вавеля у Кракові.

[Czas. — № 84. — 10 квітня 1895 р. — С. 2]

Молодий граф активно продовжує займатися родинними справами. На 
початку липня їде на Волинь до представника знаного роду Плятер, щоб 
обговорити з ним справи, пов’язані з торгівлею деревиною, про що дізнаємося 
з листа Софії Шептицької до сина Леона, написаного 3-го липня.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 257]

У середині липня Шептицькі мали свято. Учитель їхніх дітей, зокрема сина 
Леона, Казимир Стефанський 17-го липня відслужив у Прилбичах приміцію — 
першу Святу Літургію. На урочистостях був присутній також Казимир.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 257]

1895



158

25-го вересня відбулися чергові вибори 
до Галицького крайового сейму. Вже вкотре 
в Яворівському повіті було вибрано Яна 
Кантія Шептицького, за якого одностайно 
проголосували як польські, так і русько-
українські виборці.

[Gazeta Narodowa. — № 267. — 26 вересня 1895 р. — 
С. 3]

Друга половина 1895 року була 
наповнена поїздками до Городиславич до 
брата Олександра, по Галичині, до Прилбич, 
Львова та Дев’ятників. Із одного боку, має-
ток на Жидачівщині вимагав часу та уваги, 
з іншого — батько Ян Кантій вже підупадав 
на силах і віддавав перевагу політиці та 
адміністративній роботі в повіті, поклавши 
свої господарські обов’язки на Казимира. Був 
ще один фактор, який втягував Казимира 
в інтенсивне ведення родинного бізнесу: 
справи в Олександра в Російській імперії 
та його доходи з маєтку не забезпечували 
сімейних потреб. Казимир також ангажується 
в допомогу цій гілці Шептицьких.

На початку 1896 року різко погіршилося 
здоров’я Софії Шептицької. Цей клопіт також 
впав на плечі Казимира. Син Леон у ті часи 
навчався в Берліні, Станіслав ніс військову 
службу, о. Андрей мусив дотримуватися 
монастирського уставу і в ці часи виконував 

служіння магістра новиків у Добромильському монастирі, а батько, як завжди, 
розривався між справами та політикою. Догляд за мамою став найважливішою  
справою для Казимира на весь січень 1896 року. У листах до невістки Ізабели 
13-го січня Софія Шептицька ось як згадувала про це: «Казик опікується мною, 
як нянька: читає, пильнує, поїть коньяком — то треба бачити, щоб зрозуміти, 
які в ньому цілі глибини лагідности та любови».

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 67]

Тут же Ян Казимир Шептицький додає, що після хвороби Софія Шептицька 
виїжджає на реабілітацію до Ловрано, містечка на півострові Істрії на березі 
Андріятичного моря. Казимир супроводжує маму в дорозі до Кракова. 
Незабаром до Ловрано приїжджають і Ян Кантій та син Станіслав. 

Навесні 1896 року польська молодь із Галичини, організована приятелем 
Казимира проф. Павліцьким, вибралася до Риму й була прийнята на аудієнції 

Титульна сторінка 
«Пам’ятної книги ІІ Католицького з’їзду, 

проведеного у Львові»
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Папою Римським. Об 11 годині й 15 хвилин, як опише пізніше подію польська 
преса, Святіший Отець прийняв молодь на чолі з краківським професором 
о. Павліцьким. Серед тих, хто був представлений Папі і отримав благословен-
ня, був і Леон граф Шептицький. 

У березні Казимир бере участь у реколекціях, про які відомо тільки те, що 
вони відбулись. Про це пише Софія Шептицька у листі до нього від 27-го березня: 

…Богу дякувати за Твоє усамітнення. Не знаю деталей, але знаю, що воно є. 
Любий, здається мені, що Божа Матір особливо молиться за Тебе, за те, чим  Ти 
є для своєї мами…

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 270. Лист цитуємо за: «Отець Климентій Шептицький. 
Життєпис…». — С. 67]

На Великодні свята, які того року припадали на першу декаду квітня, 
Казимир їде до Городиславич до брата Олександра. Звідти— знову в Галичину. 
Про допомогу, яку він надає батькові у веденні справ, дізнаємося з листа, 
написаного Яном Кантієм 2-го травня до сина Олександра з Ловрано: 

Казьо кидається на всі боки, заступаючи мене як у Прилбичах, так і в Дев’ят-
никах у всіх справах, яких завжди є достатньо; так що, бідака, не мав часу 
одвідати нас тут ані на пару днів…

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 68]

А за місяць родинне горе зібрало Шептицьких у Сім’яничах: 15-го травня 
помирає Петро граф Шембек (1843–1896), чоловік Мімі — Марії з Фредрів, 
племінниці Софії Шептицької. Мімі була надзвичайно близькою Шептицьким, 
оскільки з дитинства виховувалася в Прилбичах. Усі ці роки Шептицькі з 
року в рік приїжджали до Сім’яничів, де родина мешкала. На утриманні вдови 
залишилося троє дітей: дві дочки — Ядвіга, яка пізніше вийде заміж за Леона 
Шептицького, та Софія, яка згодом вступить до монастиря і прийме ім’я 
Марія Криста, а також син Олександр. Похорон відбувся 18-го травня. Коли 
всі роз’їхались, із Мімі залишилися Софія Шептицька та Казимир. Уже під час 
від’їзду Казимира в Галичину Софія Шептицька зорієнтувалася, що Мімі не дає 
собі ради в нагальних справах і одразу після смерти чоловіка стала жертвою 
шахраїв, тож просить сина допомогти владнати сімейні справи. Тут Казимир 
із матір’ю святкує Зелені свята, неділя яких припадає на 24-е травня. 25-го 
травня він виїжджає до Дев’ятників, а йому на заміну приїжджає брат Леон.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 270–271]

Увесь червень майбутній о. Климентій їздить з Прилбич у Дев’ятники і в 
зворотному керунку, як того вимагають господарські клопоти. 

Літом 1896 р. у Львові галицька аристократія та католицьке духовенство 
обох обрядів — римо- та греко-католицького — скликали ІІ Католицький 
з’їзд. Нагадуємо, що перший такий захід у Галичині було проведено 1893 року в 
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Кракові. Вибір року не був випадковий, 
оскільки надходила 300-та річниця 
Берестейської унії. Про характер при-
готувань свідчить те, що захід готу-
вався з березня 1895 року. Спочатку 
планувалося провести його поточного 
року, однак князь Павло Сапіга (Павло 
Ян Петро Леон Адам Сапіга герба Лис 
(1860–1934) — польський аристократ 
і син князя Адама Сапіги), якого було 
обрано головою організаційного 
комітету, зібрав спеціяльне засідання 
щодо цього питання і рішення було 
прийнято однозначне — з’їзд проводити 
1896 р. і пов’язати захід із урочистостями 
300-ліття підписання Берестейської 
унії. Термін проведення заходу був 
визначений на 7–9-е липня.

[Księga pamiątkowa Drugiego Wiecu 
Katolickiego, odbytego we Lwowie w dniach 7, 8 
i 9 lipca 1896. roku. cz. 1, Opis wiecu i rezolucye 
uchwalone. — Львів. — 1899. — С. 9]

Про наміри Казимира взяти активну 
участь у заході пише Софія Шептицька 
у листі від 6-го липня до сина Леона, 
переповідаючи йому, що Казик тільки-
но прочитав мені свій реферат, який 
уважаю дуже зрозумілим, сильним і 
дуже стислим. Дай Боже, щоб цей ре-
ферат видався таким і іншим. Завтра 
вранці він від’їжджає.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 277]

9-е липня 1896 року Казимир 
граф Шептицький виступив на засіданні економічно-рільничої секції 
з рефератом на тему «Про службу в господарствах рільничих». Однією з 
причин зацікавлення фільварковою службою була дискусія, піднята в 
суспільстві під час спроби позбавити цей прошарок суспільства права 
голосу. З іншого боку, французький досвід Казимира Шептицького 
представляв йому виразну картину, на прикладі Франції, що може статися 
у суспільстві, якщо не вирішувати соціяльні проблеми різних його груп 
та прошарків. Отож Казимир вказує на небезпеку соціялістичної агітації 
в суспільстві й пропонує повернутися до патріярхальних відносин на 
шляхетському дворі та по сільських фільварках.  

Dziennik Poznański. — № 97. — 29 квітня 1897 р. — С. 2. 
Повідомлення у пресі про заснування в Галичині 

з ініціятиви Казимира графа Шептицького 
страхового фонду для працівників шляхетських

 дворів,  фільварків, хатніх слуг
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Зростаюча агітація соціялістичних партій серед верств рільничих 
небезпечна особливо для челяді та слуг; збільшення можливостей для агітації 
цих верств, які навчилися читати, не вміючи відрізнити правди від фальші 
й омани, які щораз більше подають в різних друках і часописах; значні різні 
браки, які стаються у службових взаєминах по селах, а, особливо, загальний брак 
заінтересованости цими стосунками,— заявив Казимир граф Шептицький у ро-
боті секції, — є підставою для католицького з’їзду прийняти наступну ухвалу:

Наполегливим старанням усіх католицьких рільників, які залишаються 
у службових відносинах, чи це як службодавці, чи як слуги, повинно бути, 
щоби службові відносини по наших селах наближалися щораз більше до засад 
католицької церкви, зокрема, щоб замість розуміння службових відносин як 
чисто приватно-партнерського договору, малося на увазі обидвома сторонами 
його етичний аспект. Відносини службові є розширенням поняття сім’ї, а 
взаємні права й обов’язки службодавців та слуг взоруватимуться за аналогією 
до відносин голови родини і її членів.

[Księga pamiątkowa Drugiego Wiecu Katolickiego, odbytego we Lwowie w dniach 7, 8 i 9 lipca 
1896 roku. — Cz. 2, Referaty. — Львів, 1899. — С. 263]

Виступ Казимира Шептицького відбився великим відгомоном у Галичині. 
Позитивно був оцінений також селянською інтелігенцією, про що засвідчує 
замітка у часописі «Związek chłopski», офіційному друкованому органі в Гали-
чині політичної партії польських селян: 

…Маючи на увазі зростаючу агітацію соціялістичних партій серед верств 
рільничих, челяді та слуг, належить відносини службодавця і слуг вважати 
не тільки за правно-приватний договір, але і за відносини родинні, — аби 
службодавець дбав про піднесення обичайности й освіти слуг, дбав про їхнє 
здоров’я, помагав у хворобі й різних випадках, врешті, про те, аби слуга не 
марнував тяжко зароблений гріш, але щоб навчився ощаджувати; і навзаєм: 
служба аби виконувала свої обов’язки чесно й сумлінно.

[Związek chłopski. — № 24. — 1 вересня 1896 р. — С. 7-8]

Реферат опублікований того ж 1896 року окремою брошурою під назвою 
«Czeladź i słudzy» («Челядь і слуги»), про що засвідчує Кароль Естерайхер у 
«Bibliografia polska XIX wieku» (Bibliografia polska XIX. stulecia: lata 1881–1900 / Karol 
Estreicher, T. І. — Краків, 1906. — С. 276). Брошура була передруком із католицького 
часопису «Sodalis Marianus», який видавали львівські католицькі організації.

[Про публікацію в «Sodalis Marianus» знаходимо в місячнику «Przewodnik bibliograficzny». — 
Краків, 1 травня 1897 р. — № ХХ. — С. 82]

За три роки, 1899-го, реферат було надруковано в пам’ятній книзі з нагоди 
ІІ Католицького віча у Львові під назвою «Księga pamiątkowa Drugiego Wiecu 
Katolickiego, odbytego we Lwowie w dniach 7, 8 i 9 lipca 1896. roku. — Cz. 2, 
Referaty».
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Рік пізніше, у 1897-му, «Gazeta Lwowska» з посиланням на часопис «Ruch 
Katolicki» повідомляла, що 28-го квітня у Львові буде засновано інституцію, 
метою якої буде страхування челяді й слуг із фільварків, а також працівників 
рільництва. Страхування гарантувало виплату свого роду пенсії після 
досягнення працівником відповідного віку. Також передбачалося страхувати 
працівників на випадок їхньої непрацездатности. Газета мовчить, але можемо 
здогадуватися, що йдеться про непрацездатність, яка виникла внаслідок про-
фесійної діяльности застрахованого. Ця специфічна й новаторська на ті часи 
інституція засновувалась галицькою шляхтою на заклик учасників католицького 
віча у Львові. Ініціятором цієї шляхетної думки, як писала преса, був Казимир 
Шептицький, який запропонував ідею під час виголошення на з’їзді реферату на 
тему «Про службу в господарствах рільничих».

[Gazeta Lwowska. — № 95. — 28 квітня 1897 р.  — С. 4]

16-го липня Софія Шептицька з сином Казимиром вибралися до 
Городиславич відвідати Олександра («Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — 
С. 278). Нещодавно в нього народилася донечка, яку 18-го липня охрестили, 
давши ім’я Софії Марії Станіслави (1896–1917). Це була друга онука 
Шептицьких-батьків та друга племінниця братів Шептицьких. Старша Марія 
Тереза Софія (1894–1976) в цей час уже мала два роки. 

Софія Шептицька з хрестин повернулась у кінці липня, після десятиденного 
перебування у сина Олександра. Невідомо, скільки часу тут лишається Казимир, 
але вже на початку серпня він у гостях у Дев’ятниках приймає маму, яка п’ять 
днів «на господарстві Казя», як сама пише в листах, почувається прекрасно.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 279]

У кінці серпня Казимир і Леон гостять у Ніздерцю на березі Сяну, яке 
належить родині Скшинських, двоюрідних братів і сестер Софії Шептицької.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 279]

У середині листопада Казимир, як пише мама в листі до сина Леона від 12-
го листопада 1896 року, іде в Городиславичі, а звідти 18-го в Петербург, щоб 
допомогти Олександру отримати підданство у Російській імперії.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 280]

Цього літа Олександр отримав відмову, а підданство йому було надзвичайно 
необхідне, щоби повністю увійти у володіння маєтком та оминути обмеження 
у правах, якими законодавство наділяло осіб без громадянства. У згаданому 
листі Софія Шептицька описує кумедну ситуацію, що сталася з Казимиром 
на самому початку подорожі. Екіпаж, який привіз його на потяг до Судової 
Вишні, повернувся з його портфелем і документами, оскільки Казьо забув їх 
забрати з собою. Станіслав, який у цей час перебував у Прилбичах, не довго 
думаючи, скаче на коня і навпростець доганяє потяг на станції Кам`янобрід. 
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Яким же було здивування Казимира, коли до вагону увійшов брат Станіслав 
із його портфелем та документами!

Та все ж, Софія Шептицька не перестає думати про покликання Казимира 
і шлях, який він через світське життя обрав для його сповнення. «Цілковитим 
каменем на моєму серці лежить задум Казя, який весь час у камені виковує 
свою дорогу, —  пише до Софії Попель 21-го листопада».

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 282]

Із Петербургу Казимир Шептицький повертається наприкінці листопада, 
а наступного року, в серпні, Олександр отримує підданство російського царя.

[Kraj. — № 33. — 15 (27) серпня 1897 р. — С. 18]

Так закінчується 1896 рік, останнім штрихом якого стають Різдвяні свята, 
традиційно продовжені ще й святами східного обряду майже до кінця січня. 
Сини, численне гроно родичів, друзів та знайомих — усі переходять позмінно 
в цей період через Прилбичі й гостину Софії та Яна Кантія Шептицьких. 

X, Ядвіга Шембек (пізніше Шептицька), Леон Шептицький, Олександр Шембек, 
Марія з Фредрів Шембек, Юлія Моравська, X, Андрій Максимілян Фредро, 

Софія (с. Криста) Шембек, Северин Скшинський, Ігнацій Моравський, 
Францішек Чосновський на полюванні. Грудень 1897 р. 

Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» (Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)
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Із лютого до початку травня Казимир  у постійних роз’їздах між Прилбичами 
та Дев’ятниками, Городиславичами, Львовом. Весною різко погіршилося 
здоров’я Яна Кантія. Далася взнаки також довголітня клопітна робота на 
посаді голови Яворівської повітової ради. До Великодніх свят стан батька ще 
був терпимим, а після Великодня, який того року припадав на 18-е квітня, 
ситуація стала загрозливою. Та погода в Галичині була такою паскудною, що 
родина ніяк не наважувалася везти батька на лікування у Карлсбад, курортне  
місто в Німеччині в землі Баден-Вюртемберг. 

У кінці квітня ім’я Казимира графа Шептицького не сходило зі шпальт 
преси у зв’язку з заснуванням у Галичині страхового фонду для працівників 
шляхетських дворів, фільварків, хатніх слуг тощо. Як вже згадувалося, заснуван-
ня такого фонду було ініціативою Казимира, оголошеною на ІІ Католицькому 
віче у Львові. Серед засновників були також Шептицькі. 

[Dziennik Poznański. — № 97. — 29 квітня 1897 р. — С. 2; Gazeta Lwowska. — № 95. — 28 квітня 
1897 р.  — С. 4]

8-го травня все ж Казимир із татом вирушили з Прилбич в дорогу на 
лікування. За два дні Софія Шептицька отримала від Казимира поштівку 
зі звісткою, що подорож триває щасливо. Того ж дня обидвом написала до 
Карлсбаду листа, зазначаючи, що хоче мати всю інформацію про стан здоров’я 
і перебіг лікування чоловіка, а також подала опис подій у Прилбичах.

У листі від 11-го травня до Софії Попель Шептицька коротко описує 
труднощі сім’ї, які тягнуться від зимових свят, спричинені хворобою чоловіка. 
Із листа не випливає однозначно про Казимирову допомогу в цей час, однак 
Софія зауважує: так виснажена, що спить у своїй кімнаті у кожну вільну 
хвилину, даючи до зрозуміння, що єдиною допомогою для батьків є власне він.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 291]

Можемо припустити, що в Карлсбаді також лікування з батьком проходить 
і Казимир, хоча в листах Софії Шептицької безпосередньо про це не йдеться. В 
одному з листів до мами Казимир висилає своє фото, зроблене популярною в 
той час технікою платинотипії, з якого мама «не може натішитись».

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 292]

20-го травня до Дев’ятників приїхав Олександр Шептицький, щоби 
проконтролювати Казимирове господарство на час його відсутності. До 
сімейних справ також долучається й Софія Шептицька, про що свідчать листи 
з цього періоду. За весь час після навчання це перше тривале перебування 
Казимира поза домом, не обтяжене бізнесовими й господарськими справами 
родини Шептицьких. 12-го червня син і батько від’їжджають з Карлсбаду до 
австрійського курортного містечка Ґмундену, де перебувають три тижні.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 292]
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Серед домашніх справ, а також новин із 
Галичини, які Софія Шептицька описує рідним у 
листах до Ґмундену, є один надзвичайно цікавий 
від 23-го червня: 

…Аж мені роз’яснилося на серці вчора на вигляд 
ваших маленьких фотографій, але прекрасних, 
які не знаю хто вчора мені надіслав з Карлсбаду. 
Казик досконало на них виглядає, а може, Папá ще 
й краще. Впізнаю одного Залеського, але не маю 
поняття, хто ця пані, в яку Казик так вдивляєть-
ся.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 292]

У листі до Ізи Шептицької, дружини Олек-
сандра, від 23-го липня 1897 року довідуємось, 
що Казимир у цей час перебуває в Прилбичах.

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис...». — С. 70]

У кінці липня до Прилбич приїжджає Мімі 
— Марія Шембек з трьома дітьми. Обіди, 
прийняття, прогулянки в лісі, полювання — усе 
це надзвичайно виснажує Софію Шептицьку, яка 
прагне заопікуватися дітьми, які минулого року 
втратили батька. Тиждень часу все товариство 
також гостює у Казимира в Дев’ятниках. Після 
цього знову всі повертаються в Прилбичі.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 292]

У цей час у Олександра Шептицького 4-го 
серпня народжується третя донечка. Ця звістка 
застає родину в Дев’ятниках, про що Софія 
Шептицька писатиме пізніше у листі до невістки 
Ізи, який Казимир привіз на хрестини: 

Богу дякувати за щасливий прихід на світ 
дитини… Була в саду, коли дізналася про це, хотіла 
йти складати телеграму, але Казик затримав 
мене, щоби не йшла спекотою. Отож швидше, ніж 
поштою, дійде до вас моє слівце через Казика.

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис...». — С. 70] Повідомлення у згаданій 
«Gazeta Lwowska» про відкриття у Яворові 

ремісничої школи 
дерев’яних іграшок

1897
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Хрестини відбулись у Городиславичах, як пише Ян Казимир Шептицький, 
приблизно 15-го серпня. Казимир був хресним, а хресною — Реня (Тереза) 
Собанська, тітка Ізебели Шептицької, як про це пізніше напише брат 
новонародженої Ян Казимир у своїй праці про о. Климентія.

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 70]

Доньку назвали Терезою Марією на честь хресної («Листи Софії 
Шептицької». — Т. IV. — С. 292). Пізніше вона вступить до  Згромадження сестер 
францисканок місіонерок Марії та прийме ім’я Іза Софія (1897–1992).

У кінці серпня Казимир Шептицький винаймає для родини квартиру у 
Львові по вул. Словацького, 5(будинок і донині має ту ж адресу). Про це дізна-
ємося з листів Софії Шептицької до Михайлини графині Коморовської, сестри 
Яна Кантія Шептицького.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 299]
 
Орієнтовно 10-го вересня 1897 року Казимир організував Василіянську 

місію в Дев’ятниках, яку очолив його брат о. Андрей. Можемо припустити, що 
було це зроблено в контексті храму, який будувався його великими стараннями 
для мешканців. Акція була надзвичайно вдалою та зворушливою, про що Софія 
Шептицька писала місяць пізніше, 11-го жовтня, до Кракова в листі до Софії 
Попель:

Хотілось би цілий том, а не лист Тобі написати, та попри те, Зосю моя 
найдорожча, стільки-стільки разів думкою зверталася до Вас, власне зараз, 
місяць тому, на Василіянській місії в Дев’ятниках, на чолі якої стояв Ромтух. 
Може, здолаю Тобі передати, чим це було і само в собі, і для мене така манна 
ласк, Зосю: ці тисячі людей, бо з цілої околиці линули тлуми й процесії, і палке 
прагнення людей науки, поборюючи негоду, — викликало почуття, що Господь 
Ісус сказав: «Жаль мені цього народу», — і, слухаючи тих молодих місіонерів, 
виднілося сонце, що роздирало хмари. Не знаю, чи на латинських Місіях для 
народу, будь-що-будь, вже огорненого працею над ним, — може бути таке 
поглинання правд віри. Коли о. Андрей мав науку про сповідь, зрештою, досить 
суху, по годині перервав, кажучи: «Може, вже досить, бо ви змучені, а пізніше ще 
будуть дві науки», — усі голосно почали кричати: «Ще-ще, ми не змучені!» Під 
час прекрасного навчання о. Ортинського про любов до ворогів я бачила старих 
священиків, які боролися зі сльозами на очах і не могли їх перебороти. 

[Сотер Ортинський герба Сас (світське ім’я Стефан Ортинський де Лабетц), перший єпископ 
Української Греко-Католицької Церкви у США, ЧСВВ (1966–1915) — І. М.]

Публічні реституції не священиками, але з руки в руку складане, що я бачила. 
Хлоп перед церквою прийшов до Казя: «Я Пана скривдив — взяв то і то. Із цим не 
можу йти до сповіді». У навчанні про сповідь був також поданий Ромцьом спосіб, 
як сповідатися, щодо змісту й форми. Запитала я його після тієї сотні людей, 
що він висповідав, чи знайшов хоч кілька, які б дотримувалися поданого способу: 
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«Крім трьох старих баб, яких собі занотував, усі сповідалися так, як і навчав». 
Досить так, вір мені, Зосю, чулось у повітрі, якби крила Ласки сходили на цих 
людей, відтак знає, яка була в мені й нас усіх подяка, який настрій. Тамтешній 
декан скликав весь деканат на останній день. Коли в часі заходу сонця 
постав місійний Хрест, а біля Хреста Ромцьо попрощався з людьми, спочатку 
повторивши з тисячами голосів роз’яснену їм обітницю святого Хреста, і коли 
словами Святого Письма поблагословив ґміни, пізніше, як стали всі священики, 
— нарід всією масою рушив за місіонерами, які відходили. І відпровадили їх аж 
до порогу двору, де він, Зосько, дитиною стільки разів бавився і бігав. Тут ще 
раз попрощався з людьми, просячи, щоби молилися за місіонерів: і може, нам 
Бог дасть за якість три роки знову… «Дай Боже, Боже дай», — перервали його 
хором.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 300]

У жовтні 1897 року також завершилися приготування до відкриття 
у Яворові ремісничої школи дерев’яних виробів. Слід зазначити, що 
Яворівщина славилась дерев’яними майстерно виробленими іграшками, з 
виготовлення яких та їх продажу в кінці ХІХ століття тут жили сотні сімей. 
Незаперечним фактом було й те, що без належної освітньої бази якість була 
різна: від наслідування мистецьких взірців відомих майстрів — до відвертого 
дилетантства. Іншим аспектом був брак наукової бази, яка б на конкретних 
прикладах громадила знання та вміння для продовження й розвитку цієї 
народно-мистецької і водночас корисної для повіту традиції. Ян Кантій 
Шептицький взявся організувати вирішення цих важливих проблем. Його 
стараннями та фінансовою підтримкою було оформлено необхідні від влади 
дозволи, визначено бюджет закладу і джерела його наповнення та за власний 
кошт збудовано забавкарську школу, що звалася Яворівська школа художніх 
ремесел. 14-го жовтня греко-католицький єпископ  із Перемишля Костянтин 
Чехович (1847–1915) за участі місцевих священиків двох обрядів освятив 
збудовану школу.

[Gazeta Lwowska. — № 239. — 20 жовтня 1897 р. — С. 4]

У жовтні цього ж року у Львові відбулася знаменна подія не тільки для 
Шептицьких, але і для всієї громадськости Галичини. 24-го жовтня 1897 року на 
площі Академічній за ініціятиви Літературно-мистецького кола (Koło literacko-
artystyczne) відбулось урочисте відкриття пам’ятника Александрові графові 
Фредро, дідусеві Казимира Шептицького. Автором монумента був скульптор 
Леонард Марконі. Урочистості  надзвичайно ретельно описані тогочасною пресою, 
також згадує про них у листі до Софії Попель донька Фредра Софія Шептицька: 

Питаєш мене про пам’ятник Батька — була сердечна, родинна, мила сама в собі 
урочистість. Фальшивою нотою, дуже болісною, є абсолютне мовчання Кракова.  А 
пізніше суха, неохоча у своїй офіційности, промова «Синедріону» «Часу».

[Консервативної краківської газети — І. М.; «Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 299]

1897
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Від родини Шептицьких на урочистостях 
був Ян Кантій Шептицький і всі сини. Один 
із членів організаційного комітету, Тадеуш 
Романович (1843–1904), — видатний поль-
ський публіцист, на урочистому обіді виголо-
сив тост, третій за рахунком, на честь родини 
Шептицьких, голова якої Ян Кантій Шептиць-
кий став не тільки зятем Александра Фредра, 
але й також продовжив справу Фредрів та 
Шептицьких, і «плоди цього шлюбу ми бачимо 
тут, між нами», — відзначив тостуючий. 

Ті, що 30 років тому думали, що вже 
йдуть найкоротшою дорогою до Польщі, — 
продовжував Романович, — нині, заробляючи 
мозолі, працюють над примноженням 
національної спадщини, працюючи на те, 
щоби до Польщі дійшли якщо не їхні діти, то 
внуки. І в тій справі Шептицькі відважно 
стоять у ряді. Свідком — Яворів. Здається, 
дрібна річ — така школа дерева в Яворові, 
така школа коронкарства, такий плетений 

виріб — це все підносить рівень заробітків 
людей, це все польська праця на користь 
руського люду. І в тому всьому є Шептицький, 
не важливо, що зі своїми грішми, бо їх має 
досить і давати їх може ще більше, але зі 

своєю працею, корисною для сьогодення й для далекого завтра. Також я, який в 
політичних справах можу з ним не погоджуватися, так, що не раз стаємо на-
впроти один одного, знаючи, однак, про цю шляхетну його працю, знаючи, що цій 
праці проводирем є спільна для нас мета й спільна польська мисль, — возношу 
від усього серця тост: нехай живуть Шептицькі!

[Gazeta Lwowska. — № 244. — 26 жовтня 1897 р. — С. 4]

Тости також виголосили Казимир Шептицький і батько Ян Кантій 
Шептицький. Пізніше Мімі — Марія з Фредрів Шембек — питалася Казимира, 
чи постамент подібний на її дідуся, на що той відповів, що голова і обличчя є 
подібне, однак «видовженою є права рука».

[Bohdan Zakrzewski. Fredroviana w pamiętniku prawnuczki / Bogdan Zakrzewski // Pamiętnik 
Literacki. — 1994. — № 2. — С. 160]

Пам’ятник після 1945 року був вивезений до Польщі і встановлений у 
Вроцлаві на головній площі міста. 

28-го жовтня Казимир із батьком були присутні у Відні на шлюбних 
урочистостях Марії графині Бадені герба Боньча (1874–1950), дочки прем’єр-

Пам’ятник Александру графові Фредру, 
дідусеві о. Климентія, у Львові. 

Нині на цьому місті стоїть пам’ятник 
Михайлові Грушевському, 

а пам’ятник Фредрові встановлено 
на Ринку м. Вроцлава (Польща)
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міністра Австро-Угорщини, та Адама Красінського 
герба Слєповрон (1870–1909). Як ми вже згадували, 
граф Бадені був родичем Шептицьких по лінії сестри 
Александра графа Фредра.

[Gazeta Lwowska. — № 249. — 31 жовтня 1897 р. — С. 2]

У грудні Казимир їде в Городиславичі до сім’ї 
Олександра, де «закохується в його маленьких 
дітках» («Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 
299).  А після 20-го грудня до Прилбич починають 
приїжджати з різних куточків світу сини. Цього 
року в повному складі приїжджають Олесеві — як 
ласкаво називають сім’ю Олександра, з дочками їде 
також Мімі. Десь по снігу до Шептицьких спішать 
маленькі колядники, згадуючи щорічні горіхи, 
печиво, медальйони та різну смакоту, якими їх 
нагороджувала Софія Шептицька. 

Кінець зими 1898 року приніс нове нещастя 
в родину Шептицьких. В останніх днях лютого 
на руках Казимира помирає Руньо — Андрій 
Максиміліян Марія граф Фредро (1859–1898), 
останній внук комедіографа Александра графа 
Фредро по чоловічій лінії. Із цього часу єдиними 
внуками видатного представника польської 
літератури залишаються сини Софії з Фредрів Шептицької та діти Мімі. У груд-
ні 1896 року граф Фредро з дружиною Феліцією Марією зі Щепанських (1872–
1963) поїхали в Сім’яничі до Мімі, своєї сестри. Тут Мімі — Марія з Фредрів 
Шембек — зауважила, що брат скаржиться на біль у горлі. Дружина Феліція 
пожартувала, що він попросив сільського коваля, щоби той вирвав йому зуб 
— і після цього почало боліти горло. У середині грудня всі разом виїхали до 
Прилбич на свята. Софія Шептицька також звернула увагу, що племінник 
часто хапається за шию, і сказала, що їй це не подобається і це не є добре. 28-го 
лютого граф Фредро разом з Казимиром Шептицьким поїхали до Львова до 
професора Людвіка Ридегера (1850–1920), попередньо домовившись із ним 
про операцію пухлини в горлі. Ридегер в ті часи славився як один із найкращих 
хірургів світу. Під час операції у присутності Казимира Андрій Фредро помирає. 
Ця раптовість стала справжнім шоком для родини. 

[Див: Bohdan Zakrzewski. Fredroviana w pamiętniku prawnuczki / Bogdan Zakrzewski // 
Pamiętnik Literacki. — 1994. — № 2. — С. 168]

Згадані прикрі події зовсім знесилили й так підірване здоров’я Софії 
Шептицької. Після похорону племінника 15-го березня вона виїжджає з Прил-
бич разом із Казимиром і лікарем Орським на лікування до Ловрано.

 
[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 303]

Андрій Максиміліан Марія граф Фредро 
(1859–1898). 

Фото з фондів цифрової бібліотеки Polona

1898
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31-го березня Казимир повертається через Угорщину в Галичину, щоби 
забрати батька Яна Кантія Шептицького і повернутися до Ловрано, аби разом 
із мамою відсвяткувати Великдень, який того року припав на 10-е квітня. На 
святкування до Ловрано приїжджає також Станіслав.

 [«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 304]

У кінці квітня Ян Кантій Шептицький повертається до Прилбич, а дружина 
Софія залишається під опікою Казимира. Щоденно о 6-ій годині він вирушає 
ровером на прогулянку, щоби, повернувшись, увесь день піклуватися про маму.

 [«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 306]

До Галичини Казимир повинен був виїхати 5-го травня, однак перед 
від’їздом його так сильно схопили корчі, що довелося відмовитися від поїздки. 
Йому на заміну до Ловрано опікуватися мамою приїхав Леон. За два дні, 7-го 
травня, Казимир все-таки покинув узбережжя Адріятики. У половині другої 
декади травня Казимир приїжджає до Ловрано, щоби допомогти мамі й 
Леонові повернутися до Прилбич та в родинному домі відсвяткувати Зелені 
свята. Свято Зіслання Святого Духа того року випало на  29-е травня. Однак 
справи у Ловрано затягуються, і Зелену неділю святкують на курорті. Виїзд 
запланували на понеділок 30-го або вівторок 31-го.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 309–310]

5-го червня Софія Шептицька вже писала листи у Прилбичах до сина Леона, 
а Казимир, очевидно, порався у Дев’ятниках, щоби швидко повернутись до 
Прилбич. Про це свідчать листи матері до синів Станіслава та Олександра, в 
яких вона пише, що Казьо весь червень і липень заступає батька у справах у 
родинному маєтку.

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 72] 

26-го липня Софія Шептицька писала до Софії Попель про Казимира:

Тут є тільки Казьо. Один Господь знає, як йому тяжко: не від праці від рана до 
ночі в ролі керуючого (бо Островський обійняв посаду в Лащові (місто в Польщі, 
в Любельському воєводстві. Належало родині Шептицьких — І. М.), а тут 
Лендушці і Псарському (управителі — І. М.) всюди мусить щоденно вести касу, 
так що не раз поблідне від втоми — не від праці, а від вимагань управителів і, 
в кінцевому підсумку, тих, що постійно її в оцінках понижують. Із огляду на ці 
важчі, ніж це з дальшого пункту бачення можна зрозуміти, стосунки, коли приїде 
змучений зі «словечком», почитаємо трохи, перш ніж знову поїде. Сяде собі до 
читання вголос, про яке знаю, що є для нього відпочинком,  — чи можу ще собою 
його обтяжувати, просити щось, крім адміністративної кореспонденції, яку на 
нього звалив Ясь, щоб і моєю займався? Але це зрозуміле  для того тільки, хто від 
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хвилі до хвилі дивився на тягар зовнішній і 
внутрішній, який підносить цю душу.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 311–312]

Такий темп роботи дався взнаки — 
і в кінці літа Казимир захворів. Лікарі 
поставили невтішний діагноз, який 
вказував на те, що слід лікувати печінку. 
12-го вересня Софія Шептицька писала у 
Краків до Попелів, що Казимир у Карлсбаді 
проходить інтенсивний курс лікування 
(«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — 
С. 311–312). Із лікування повертається 
25-го вересня й одразу приїжджає у 
Прилбичі. Наступного дня Леон висилає 
до Олександра звістку, що брат удома: 
«Учора вранці приїхав Казьо. Виглядає добре, 
й лікування пішло йому, здається, на користь. 
На зворотному шляху затримався на два дні у 
Кракові…» («Отець Климентій Шептицький. 
Життєпис…». — С. 73).

Восени знову погіршилося здоров’я 
Софії Шептицької. 18-го листопада вона 
виїхала на лікування у Ґріс («Листи Софії 
Шептицької». — Т. IV. — С. 314). Казимир у цей 
час господарює в своїх маєтках. 

У листопаді 1898 року вся сім’я 
Олександра Шептицького відвідала 
Казимира у Дев’ятниках. Своє коротке 
перебування тут Ізабела Шептицька 
описала у листі до Софії Шептицької, яка  і 
надалі перебувала на лікуванні, 21-го ли-
стопада:

Найприємнішим був для нас той візит до 
Казя: там так мило, так сердечно, тепло, 
гостинно, гарно, словом — вишукано. 
Одразу ж після приїзду (а бричка була 
чудова) і після цілком хорошого та смачного обіду пішли в сад, де обговорили 
й огледіли кожну стежину, кожен кущик, кожне деревце; обстежили кожен 
закуток: від лазні та її розписів аж до пасіки з вуликами, воском, і медом, і т.д. 
Потім відвідали стайню — таку добряче задбану, чисту; свинок, що їх кількість 
імпонує, корівок, телят, овечок — скрізь, скрізь. Як там все припильновано, 
настільки приємно бачити, як там Казя ті люди люблять і шанують, то й не 
оповісти. Потім — чаювання при каміні, дуже весела розмова, потім — вечеря 

Перша сторінка послання до духовенства 
Станіславівського єпископа Андрея Шептицького, 

перекладене з української Казимиром Шептицьким
та видане польською мовою

1898
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з вуджениною, паштетом, ласощами, а біля 11-ої пішли спати. Наступного 
дня були на Службі Божій у Соколівці — такий милий, дійсно сільський костел; 
повернувшись після обіду, пішли на прогулянку до лісу, а ввечері з великим жалем 
від’їхали, бо був то вже кінець наших відвідин у Казя.

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 73–74]

Восени 1898 року Станіслав граф Шептицький отримує військове звання 
капітана. Цього року літом трапилася кумедна або й, може, тривожна ситуація, 
пов’язана з його ім’ям. У Празі появився в мундирі, який за всіма ознаками 
міг належати Станіславові, офіцер, який назвався Станіславом графом 
Шептицьким. Добрі манери, відкритість, обізнаність у військовій сфері не 
викликали нічого тривожного в офіцерів, з якими він балював по празьких 
ресторанах. За цей період назичив усюди грошей, а також набрав кредитів 
по розважальних закладах. Яким же було здивування, коли з Кошиць, що у 
Словаччині, повідомили, що граф Шептицький перебуває тут у військовій 
частині і останнім часом нікуди не виїжджав. Афериста не вдалося зловити 
одразу, а тільки після втечі з Праги. Ним виявився шахрай Алоіз Ріттер, який 
подорожував Німеччиною та Австрією, при нагоді ошукуючи людей.

Доля послала також випробовування Романаві графу Шептицькому 
— о. Андрею. 4-го серпня цього року помирає Сильвестр Сембратович — 
предстоятель Української Греко-Католицької Церкви. Уся преса в Галичині 
пише, що престол галицьких Митрополитів запропоновано о. Андрею, однак 
він відмовляється від цього високого уряду. Як було насправді — є темою 
окремого історичного дослідження, однак, опираючись на пресу, повсюдно у 
Львові точилися розмови на цю тему. 

Не оминув несподіванками рік і Яна Кантія Шептицького. 2-го грудня 1898 р. з 
нагоди 50-літнього ювілею сходження на трон Франца Йосифа І його нагороджено 
Орденом Залізної Корони ІІ ступеня.

[Додаток до № 334 «Kurjera Lwowskiego» від 2 грудня 1894 р.]

 На Різдво Казимир їде у Городиславичі до сім’ї брата Олександра. 
Підсумовуючи цей рік, Софія Шептицька пише йому 15-го грудня листа, який 
застає його у передсвятковий час: 

Казюхно, люба дитино, тисячу разів благословенна. Тато написав Тобі листа 
до Сім’янич, а я щойно надіслала поштівку до Дев’ятників, а цей лист чекатиме 
Тебе в Белжці, тому що тільки листовно ми здолаємо забуття цього року. А 
проте, після всього, що приніс нам цей рік, після всього того, скільки Твоє серце 
пролило на мене любови й турбот, усе, що я б Тобі сказала, ламаючи забуття, 
напевно, було б зареєстроване там, нагорі, на Твоєму «дебеті»… — не Тобі кажу 
я, ким Ти був, ким Ти є для мене, а Господу Богові, Який веде наші рахунки.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 314; фрагмент листа цитуємо за: «Отець Климентій 
Шептицький. Життєпис…». — С. 74]
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Після повернення з Городиславич Казимир зимує у Прилбичі разом із 
батьком. Софія Шептицька продовжує лікування у Ґрісі. 17-го і 19-го січня 
вона пише листи до Прилбич, адресуючи їх одночасно чоловікові та синові 
Казимиру («Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 321–322), а це свід-
чить, що за маминої відсутності син опікується батьком Яном Кантієм. У 
листах до матері Казимир пише, що «здоровий, добре виглядає і вільний, 
як завжди»(«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 323). У цей час Греко-
Католицька Церква проходить через нові зміни. Митрополитом Галицьким 
номіновано єпископа Юліяна Сас-Куїловського герба Сас (1826–1900). 
Пропозиція очолити українську Церкву також є запропонована молодому о. 
Андрею Шептицькому, однак він рішуче від неї відмовляється. 12 січня в пресі 
з’являється повідомлення, що о. Андрей Шептицький буде висвячений на Ста-
ніславівського єпископа.

[Gazeta Polska. — № 8. — 12 січня 1899 р. — С. 3]

Польськомовна газета «Kraj», яка виходить друком у Петербурзі, 
коментуючи церковні номінації, заявляє, що молодий граф Шептицький має 
стати наступником митрополита Куїловського, але повсюдно Шептицького вже 
вважають митрополитом (Kraj. — № 3. — 15 січня 1899. — С. 27). Інформацію про 
це знаходимо також у листах Софії Шептицької зі січня 1899 року. Тут же бачимо, 
що Шептицькі готуються до сходження о. Андрея в єпископський сан. Софія 
Шептицька дає вказівки Казимирові, що він повинен купити. Покищо з листів 
нічого не відомо про майбутнє призначення, однак наступний текст дає до 
зрозуміння, що Шептицькі добре знають про майбутні події і підготовка вже 
якийсь час тривають. Отже, 31-го січня Софія Шептицька пише до Казимира: 

…Щодо всіх аксесуарів, то не бачу іншого виходу, як поїхати на кілька годин 
до Перемишля до Матері Августини (на горі за руською катедрою) і з нею 
порозмовляти про все те, що ви з Ромцьом позаписували… Чи митра має бути з 
того самого матеріялу, що і орнат….

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 324]

2-го лютого 1899 року о. Андрей Шептицький номінований імператором 
Францом Йосифом І на Станіславівського єпископа. Тільки особистий наказ 
Папи Лева ХІІІ зобов’язав о. Андрея прийняти цю високу гідність, про що 
свідчить лист Софії Шептицької до газети краківської «Czas» за 2-ге липня 
1899 року (тут же. — Т. IV. — С. 340). У середині лютого Казимир їде до мами 
в Ґріс. Тут також чекають Ромця — майбутнього єпископа Андрея, якого в 
родині починають називати «наш Єпископ». Він приїжджає на початку березня, 
здається, 2-го числа або 3-го зранку (тут же. — Т. IV. — С. 324). У Прилбичах 
Казимир хворіє на грип — і в Ґрісі хвороба знову дає про себе знати («Отець 
Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 75). Та добрий клімат, прогулянки 
на ровері, прийоми та відвідини роблять перебіг хвороби майже непомітним.  
11-го квітня Казимир Шептицький уже був у Галичині, про що свідчить лист 

1899
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мами під цією датою до нього («Листи 
Софії Шептицької». — Т.  IV. — С. 333). У 
кінці травня 1899 року Софія Шептицька 
їде з лікування безпосередньо до 
Дев’ятників, щоби погостювати у 
Казимира. У листі, який пише до нього з 
Будапешту, повідомляє, що 26-го травня 
вирушає в дорогу (Тут же. — Т. IV. — С. 
337). У синових маєтках мама перебуває, 
імовірно, до 6-го червня, оскільки 7-го 
пише до нього листа вже з Прилбич (Тут 
же. — Т. IV. — С. 338).

Перші пастирські послання Андрея 
Шептицького, крім української, також 
публікуються польською мовою. Їх 
перекладає Казимир, а видає батько 
— Ян Кантій. Про це згадує у спогадах 
монахиня сестра Марія Криста, зазна-
чаючи, що Казимир у цей час усіх вчить 
«руської» (української), зокрема і маму, 
яка прагнула читати пастирські листи 
в оригіналі. 

[Sister Maria Krysta Szembek and her memoirs 
/ Andrzej Zięba; [transl. from Pol. by Bohdan 
Struminsky] // Harvard Ukrainian Studies vol. XV. 
— № 1/2 1991. — С. 118; Софія Теодора Марія 
графиня Шембек (1884–1974) — сестра Ядвіги 
з Шембеків Шептицької (1877–1939), дружини 
Леона графа Шептицького (1877–1939). 
Вступила до Згромадження Сестер Служебниць 
Непорочної Діви Марії (Непорочниць) і прийняла 
чернече ім’я Марія Криста — І. М.]

Про те, що перше пастирське 
послання польською мовою видав Ян 
Кантій Шептицький, згадує також Софія 
Шептицька у листі до Софії Попель з 

листопада цього ж року, додаючи примірник до листа і зазначаючи, що «Ясь 
казав надрукувати для своїх».

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 348]

Хоч на першому місці в родині Шептицьких є єпископська хіротонія о. Ан-
дрея, мама Софія Шептицька не оминає й Казимира, покликання якого в цей 
момент, очевидно, дає про себе знати більшою мірою, ніж будь-коли. У листі до 
нього від 12 липня Шептицька так пише про цю справу: 

Греко-католицька катедра у Станіславові 
(нині Івано-Франківськ). 

Фото з фондів цифрової бібліотеки Polona
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Дорогесенький Казику! 
Мене трохи мучить, що я не змогла одразу 

ж відповісти на Твого дорогого й доброго, а 
проте сумного листа, але Роман і о. Марія 
були тут, потім ділові листи треба було 
надіслати і жаль мені, що висилаю Тобі 
короткочасного, нашвидкуруч написаного 
листа, написаного ввечері та зранку, 
бездумно. І знову, як тепер, на галереї, повній 
запаху тубероз та щебету горобчиків, серце 
й думки людини переповнені й кажеш собі, що 
так довго, як ми на землі, ніколи не вдасться 
нам віддати щось зі своєї душі душам, яких 
любимо, ані всю повноту нашої любови, 
ні частинку наших благословень… лише 
молитва містить одне й друге, але лише Бог 
її знає. Маю враження, люба дитино, що мої 
почуття нагадують ті почуття, які мав би 
сліпець, якому дали б скарбонку, що в неї він 
день за днем кидає монету за монетою, але 
він не знає ані вартости монет, ані їхньої 
кількости. Він тільки думає, що одного дня 
Друг бідних, Око сліпого прийде й відчинить 
або розіб’є скарбонку й порахує монети та 
купить те, на що сліпець їх збирав. Такими 
є мої молитви за Тебе, зібрані слівцем, щоби 
купити вічний фонд своїй дитині. Я так 
прекрасно розумію Твої потреби, що відчуваю 
все, про що Ти мені пишеш, швидше, ніж 
прочитаю. Я це відчуваю у хвилину Твого 
прибуття, якщо в мене виникла думка про 
фізичне страждання, то це тому, що я думала, 
що поруч потреби Твоєї душі. Ти бачив (як бачиш завжди, коли внутрішній розпач 
душі не входить у  гру), що тепер виняткова пора і що полишиш роботу, яка нам 
видається кориснішою, задля іншої, яку Господь нам кладе в руки обставинами, 
які так мало залежать від нашої волі, якими є характери, старість батьків, 
неможливість мати заступника вже тепер і т.д., і т.д., — може бути корисним 
вірній душі лише на певний час. Татів характер, з одного боку, моя немічність 
— з іншого… у відношенні потреб цієї ситуації відмовитись від Твоєї допомоги, 
такої, якої вимагали, повір мені, любий, Тобі здавалося б у першу хвилю корисним 
і добрим для Твоєї душі, але це було надто самозрозумілим, надто безпосередньо 
витікало з обов’язків вільної дитини, щоб могло стати корисним  для Твоєї душі 
облишити (цю допомогу батькам — Перекл.).. Ось що, дитино, видається мені 
таким очевидним (щодо потреб) Твоєї душі. І виключно тому, що я гадала, що 
й Тобі це зрозуміло, налякалася станом, у якому Тебе побачила. Мабуть, ніхто 
на світі не визнає настільки, як я, потребу активного життя, упорядкованого 

Митрополит Галицький, Архиєпископ Львівський, 
єпископ Кам’янецький Сильвестр Сембратович 

(1836–1898).
Портрет опубліковано у «Tygodnik Ilustrowany»

 (Серія IV. — Т. V. — № 120 від 28 березня 1885 р. — С. 201)
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для душі: звідси [беруться] та радість і те задоволення, що їх ніщо не в 
змозі забезпечити такою мірою. Так само я розумію, що ніщо не може бути 
досконалішим новіціятом для християнина, якщо Господь хоче його мати для 
Себе або ж залишити від Свого імени людям. А коли (головно через характер, 
але також і дуже реальні потреби папи) Тобі часто легковажно заважають на 
цьому шляху, роби так, як радила, не пам’ятаю вже, яка свята: «Думайте іноді 
про тих, хто вам надокучає, вас засмучує і кого ви, одначе, любите, ніби вони 
померли. Ах, яким легким видаватиметься тоді супроти них усе…». Ось який є 
вплив тубероз і горобців, люба дитино…

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 340–341. Фрагмент цього листа подаємо за: «Отець 
Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 75–77]

У липні в Дев’ятники до маєтку Казимира приїжджає також і брат Роман 
— майбутній Станіславівський єпископ Андрей Шептицький. Мама згадує 
про цей візит у листі до Софії Попель 24-го липня, зазначаючи, що «Казимир 
господарює, але швидше по-монастирськи впорядковує щораз більше свою 
працю».

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 342]

2-го серпня Казимир після місячної перерви  нарешті приїжджає до 
Прилбич. Згадку про це знаходимо у листі Софії Шептицької до сина 
Олександра («Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 76). 

Одним із ефектів праці Казимира стало також те, що Шептицькі вирішили 
заснувати фірму, яка б займалася родинними справами. Відтак господарський 
суд у Перемишлі реєструє 13-го серпня цю юридичну особу, повна назва якої 
звучить «Przedsiębiorstwo dzierżawy propinacji w Przyłbicach Jan hr. Szeptycki».

[Gazeta Lwowska. — № 230. — 10 жовтня 1899 р. — С. 12]

Назва фірми говорить, що її метою була торгівля товарами, т. зв. 
«пропінація», які виготовлялись у родинному маєтку. 

У кінці серпня Казимир із Прилбич їде на похорон Софії Старовейської 
(1827–1899), маминої двоюрідної сестри, дочки однієї зі сестер свого дідуся 
Александра Фредра. Поховальні урочистості відбулися 30-го серпня у селі 
Братківці («Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 77), що нині зна-
ходиться у ґміні Вояшівка у Підкарпатському воєводстві у Польщі. Останньою 
справою її життя, як згадувала Софія Шептицька, стало єпископство Андрея, 
«яким займалася від осені», тобто задовго до номінації. 

Готуючися до єпископської хіротонії, Шептицькі купують у Станіславові 
землю за 10 тис. злотих ринських (офіційно її купує о. Андрей), на якій коштом 
вже Станіславівського єпископа Андрея має бути збудована церква для потреб 
духовної семінарії. У цей час уряд із державного бюджету виділяє 140 тис. 
злотих ринських на будову самої семінарії.

[Czas. — № 203. — 6 вересня 1899 р. — С. 2]
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Казимир (о. Климентій) граф Шептицький у Ґрісі (Тіроль, Австрія). 1899 р. 
Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» (Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)

12-го вересня о. Андрей Шептицький складає присягу перед цісарем 
Францом Йосифом І, а вже 17-го вересня у неділю у Львові, в соборі св. Юра 
відбулась єпископська хіротонія. За тиждень — 24-го вересня — у Станіславові 
(нині Івано-Франківську) урочисто інтронізували єпископа Шептицького. 
Казимир, як уже згадувалося, брав активну участь у підготовці світських 
урочистостей та був присутній серед гостей у соборі святого Юра. Одразу після 
єпископської хіротонії 18-го вересня Казимир їде до Станіславова, де чекає 
на приїзд брата, а до цього часу займається приготуванням урочистостей, 
пов’язаних із інтронізацією.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 344]

Батько Ян Кантій Шептицький в цей час бере участь у похороні Володимира 
Дідушицького (1825–1899) — політичного і громадського діяча, мецена-
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та, великого апологета русько-української справи. Казимир сам із родини 
присутній при в’їзді Станіславівського єпископа Андрея до міста, про перебіг 
чого телеграмами повідомляє Софію Шептицьку. Смерть Дідушицького в часі 
єпископської хіротонії та інтронізації Шептицького була дуже символічною, 
оскільки саме Дідушицький був одним із лідерів та натхненників ідеї переходу 
шляхти з латинського у східний обряд. Як знаємо з історії, ці спроби не 
увінчались успіхом через неприйняття ідеї ієрархією Греко-Католицької 
Церкви.

День перед інтронізацією у Станіславові єпископа Андрея Шептицького, 
22-го вересня 1899 року, як грім із неба, Галичиною «прокотився» наказ цісаря 
Франца Йосифа І, згідно з яким Янові Кантію Шептицькому дарувалося довічне 
місце у вищій палаті парламенту Австро-Угорської імперії, званою Палатою 
Панів (Das Herrenhaus).

[Gazeta Lwowska. — № 217. — 23 вересня 1899. — C. 1]

Урочистості, пов’язані з хіротонією та інтронізацією, до яких Шептицькі 
готувались і яких очікували від початку року, завершилися з кінцем вересня. 
Слід було повертатися до маєтків і товариського життя, повідомлення про це 
знаходимо у листах Софії Шептицької. Зокрема вона згадує про те, що Казимир 
9-го жовтня поїхав на полювання у Бенькову Вишню, малу Батьківщину 
Фредрів («Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 345). Після повернення звідти 
до Дев’ятників кілька тижнів довелося пробути у маєтку через негаразди з 
управителями. 

Казьо змушений сидіти у Дев’ятниках, — пише Ян Кантій до сина Станіслава, 
— тому що його управитель нещодавно занеміг, лісника викликали на 2-місячне 
навчання, а писар ще молодий і недосвідчений.

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 78]

Додається також і більше справ на Казимирові руки та голову, адже батько 
Ян Кантій Шептицький відбуває до Відня, щоби розпочати виконання своїх 
обов`язків у Палаті Панів. 19-го жовтня Шептицький-старший склав польською 
мовою присягу (шлюбування) у віденському парламенті і був допущений до 
його засідання.

[Gazeta Lwowska. — № 240. — 21 жовтня 1899 р. — С. 2]

Пройде кілька місяців і до членів парламенту долучиться і його син 
Казимир, однак у жовтні про це ще не відомо і цією подією розпочнеться не 
тільки наступний рік, але й наступне ХХ століття.  

А тим часом Казимир Шептицький знову в роз’їздах. Ще 10-го грудня, як 
пише Софія Шептицька до Софії Попель, Казьо був у Собанських на Поділлі 
(«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 349). Вже 15-го грудня Казимир граф 
Шептицький відвідує Краків, про що свідчить інформація, подана готелями 
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про гостей міста (Czas. — № 287. — 16 грудня 1899. — С. 3). Тут він відвідує 
родича о. Генриха Скшинського, який занедужав на запалення легень. З 
Кракова Казимир їде в Сім’яничі до Шембеків, щоб звідти повернутись до 
батьківського дому в Прилбичах і відсвяткувати Різдво в родинному колі. 

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 78]

З того року є ще одна важлива інформація щодо покликання Казимира, 
яка підтверджує: думка ця його не тільки не полишає, але навпаки — міцніє з 
кожним днем:

Що з Казем? — питаєш, — пише Софія Шептицька до Кракова Софії Попель 
10-го грудня 1899 року, — думаю, що добре, бо має світлу голову й очі і щораз 
вірніший. Але ніколи нічого не говорить, — ах, моя дорога, не часто є так світлі 
дороги, як та, якою йшов єпископ Андрей, рука в руку зі мною, як дитина, що ма-
тір свою до скарбів веде.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 350]

Одне століття минає — інше надходить. А з ним і нові радощі й печалі 
родини Шептицьких. 

Повідомлення у пресі про реєстрацію родинної 
фірми Шептицьких. Опубліковано у «Gazeta Lwowska»
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«Привітання цісаря перед катедрою святого Юра у Львові» 
пензля Антонія Козакевича (1841–1929). 

Опубліковано у: Edward Trzemeski. Karty pamiątkowe z podróży cesarza Franciszka Józefa I po Galicyi 
r. 1880. — Львів: Zakład Artystyczno-fotograficzny E. Trzemeskiego, 1881
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Прилбичі, 19.02.1900
Софії Попель — Краків

За Казя моліться, дуже прошу, щоб Йому Господь дав пізнати Свою волю, бо 
важке має випробовування. Коли невралгія увійшла мені в очі, кілька днів я думала, що 

прийдеться попрощатись із зором. Ах! Радо б я прийняла це за Ласку Божу, щоб йому 
ясність внутрішнього зору виблагати 

«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 352

РОЗДІЛ VII

ПОСОЛ АВСТРІЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Випробовування, про які згадує Софія Шептицька, це політична кар’єра, яку 
досить несподівано розпочинає Казимир. Перед Різдвяними святами, 14-го 
грудня, у Львові помер Франциск Гошард (1822–1899), галицький політик 
та керівник департаменту охорони здоров’я Крайового відділу — органу 
виконавчої влади в Галичині. Після довгих дискусій більшість Галицького 
крайового сейму зійшлася на кандидатурі Станіслава Домбського (1865–
1941), якому шляхом голосування 31-го грудня 1899 року було доручено 
очолити вакантну посаду.

[Gazeta Narodowa. — № 361. — 31 грудня 1899 р. — С. 2]

Згідно з законодавством, членом Крайового відділу, який курував один із 
напрямів виконавчої влади, міг бути обраний тільки посол Галицького крайового 
сейму. Станіслава Домбського також  обрано до нижньої палати парламенту 
австрійської частини Австро-Угорської імперії (Цислейтанії). Парламент 
поділявся на верхню (Палата Панів, Herrenhaus) та нижню (Палата депутатів, 
Abgeordnetenhaus). Верхня палата складалася з представників аристократії, які 
займали високий статус у суспільстві (ерцгерцоги, архиєпископи та єпископи, 
чий титул відповідав титулу князя), представників аристократії та відомих родів, 
кому цісар дарував спадкове право засідати у палаті, та видатним громадянам 
імперії, яким було даровано право засідати у парламенті до кінця свого життя. 
Такої чести був удостоєний 1899 року Ян Кантій Шептицький — він посів місце 
у верхній палаті парламенту. Автоматично місце у парламенті отримає пізніше і 
Митрополит Андрей Шептицький. Послами нижньої палати ставали громадяни 
імперії, обрані за тодішнім виборчим законодавством. В одному з округів, а саме 
у Перемишльському, у склад якого входили Перемишльський та Ярославський 
повіти, 7-го липня 1899 року відбулися довибори до нижньої палати парламенту. 
Мова йде про вибори представника І курії, виборцями якої були великі 
землевласники. Мандат тут здобуває власне Станіслав Домбський. Попередній 
кандидат, який представляв землевласників цього округу в австрійському 
парламенті, Леон Хшановський (1828–1899), помер 17-го березня цього ж року. 
Слід також нагадати, що з 15-го вересня 1870 року до 7-го вересня 1873 року, ІІІ і 
IV каденцію, представником землевласників цього округу був Ян Кантій Шептиць-
кий. Правда, межі округу були дещо іншими, і, замість Ярославського повіту, до 
округу належав тоді Яворівський повіт, де Шептицькі проживали. 

1900
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Після обрання Станіслава Домбського членом Крайового відділу, за  законодав-
ством, слід було скласти посольські мандати. Отже, Перемишльський округ знову 
виявився вільним. Як повідомляла тогочасна преса, ідея вибрати Казимира графа 
Шептицького на довиборах до австрійського парламенту належала Володимирові 
Козловському (1858–1917), польському політику, публіцистові, власникові маєтку 
в селі Заболотці під Ярославом (Польща). Уже 4-го лютого преса повідомила, що 
одним із найбільш вірогідних кандидатів на довиборах є брат Станіславівського 
єпископа Андрея Казимир граф Шептицький. Із цією метою «Козловський 
об’їжджає місцеву шляхту та збирає довіреності».

[Słowo. — № 27. — 4 лютого 1900 р. — С. 2]

Тут ішлося про те, що виборець І курії міг голосувати через свого представника, 
якому виписував довіреність. Власне такі довіреності збирав Козловський, 
щоб володіти не одним голосом, а значно більшою їх кількістю. Вибори були 
призначені на 16-го березня 1900 року. Серед інформації про кандидата 
Шептицького зазначалося, що він є представником крайнього католицького 
угруповання, пов’язаного з часописом «Католицький Рух» («Ruch Katolicki»). У 
контексті повідомлення про Казимира Шептицького у пресі поширено інформацію 
про заснування у Львові «Політичного католицько-народового товариства» 
(«Stowarzyszenie polityczne katolicko-narodowe»), на чолі якого стає професор Людвік 
Ридегер (1850–1920), всесвітньо відомий лікар і добрий приятель Казимира. Це дає 
всі підстави вважати, що серед засновників цієї політичної організації був також і 
Казимир граф Шептицький. 

Велика підтримка молодого Шептицького серед шляхти гарантувала йому 
відсутність інших кандидатів. 8-го березня Казимир Шептицький у Перемишлі 
зустрівся з виборцями І курії в цьому окрузі.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 353]

Зустріч забезпечила йому беззастережну перемогу, оскільки 16-го березня 34 
голоси з 35 віддали за його кандидатуру. У повідомленнях преси зазначалося, що 
кандидат був вибраний одноголосно.

[Gazeta Lwowska. — № 62. — 17 березня 1900 р. — С. 5]

Тобто один голос, очевидно, не взяв участі у голосуванні або утримався. Про це 
також пише 20-го березня у листі до сина Станіслава батько Ян Кантій Шептицький, 
зазначаючи, що: «Вибори відбулися чудово, був обраний одноголосно» («Отець 
Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 79). Не обійшлось і без казусів. Сертифікат 
про перемогу на виборах, відповідник нинішнього виборчого протоколу, Казимир 
загубив на дорозі, між Брухналем (нинішнім селом Терновицею) та Прилбичами. 
Документ знайшов селянин, який приніс і віддав Казимирові.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 354]
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До Відня Казимир 
відбув 7-го травня [тут 
же], щоби наступного дня, 
8-го травня 1900 року, у 
віденському парламенті 
скласти присягу посла 
Державної Ради.

[Stenographische Protokolle 
des Abgeordnetenhauses des Reich-
srates 1861-1918. — XVI. Session. — 
C. 3323. Протоколи засідання ав-
стрійського парламенту доступні 
в Інтернеті на сторінці Австрійсь-
кої національної бібліотеки за 
посиланням: http://alex.onb.ac.at/
spa.htm] 

Після цього молодий 
політик набув статусу посла 
нижньої палати. Маєтком 
у Дев’ятниках тимчасово 
зайнявся Ян Кантій: Кази-
мир не міг скористатися відпусткою як тільки-но обраний посол. Не вдало-
ся приїхати й до Прилбич на мамині уродини 21-го травня. Із парламенту 
Казимир послав Софії Шептицькій вітального листа та букет квітів.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 354-355]

Перший приїзд до Галичини у статусі посла парламенту відбувся 1-го червня, перед 
Зеленими святами, про що згадував Ян Кантій Шептицький у листі до сина Станіслава.

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 79]

За тиждень у Кракові відбулись урочистості з нагоди 500-ліття Краківської 
академії. Із уже цитованого листа Яна Кантія до сина Станіслава довідуємося, що 
батько сподівався і хотів би, щоби Казимир також відвідав із ним це свято. До 
наших днів дійшла пам’ятна книга з нагоди 500-ліття відновлення Краківської 
академії, де є перелік гостей заходу. Праця згадує присутність Яна Кантія 
Шептицького, не подаючи ніякої інформації про Казимира (Księga pamiątkowa 
pięćsetletniego jubileuszu odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego: 1400-1900. — 
Краків, 1901. — 331 с.). Радше за все, він не взяв участи, залишаючись у маєтку, 
щоби впорядкувати справи за час своєї відсутности. 

4-го травня 1900 року помер Митрополит Галицький та Архиєпископ 
Львівський Юліян (Сас-Куїловський). Ця трагічна звістка має неабиякий 
вплив і на родину Шептицьких, адже єпископ Андрей стає найбільш імовірним 
кандидатом. 

Фрагмент з протоколів засідання австрійського 
парламенту X каденції, в якому зазначено сторінки протоколів, 

які відображають діяльність Казимира графа Шептицького 
у парламентській діяльності

1900
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Ілюстрація до повідомлення про смерть двох львівських Митрополитів: 
латинського і греко-католицького. 

Опубліковано в «Biesieda Literacka» (№ 21 від 11 травня 1900 р. — С. 410–411)

1900
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Остання сесія роботи парламенту закінчи-
лася 8-го червня, а разом із нею закінчилась і 
ІХ каденція парламенту. Наступні вибори до 
парламенту були призначені на 15 січня 1901 
року. Ясна річ, що виявити себе у перший 
місяць праці в  парламенті було надзвичайно 
важко, а то й неможливо. Окрім складеної 
присяги, Казимир під час засідання Ради не 
виступає. 

Улітку 1900 року східна частина Галичи-
ни потерпіла від повені. Серед політиків, які 
негайно долучилися до пошуків допомоги 
тим, що постраждали від лиха, а також і 
самі надавали допомогу, бачимо й Казимира 
графа Шептицького.

[Dziennik Poznański. — № 162. — 19 липня 1900 р. — С. 2]

У вересні Казимир Шептицький їде до 
Ясел (Польща), щоби тут повітати австро-
угорських ерцгерцогів, які брали участь у 
військових маневрах на Підкарпатті й урочисто 
прибули до міста 6-го вересня 1900 р. 

   [Czas. — № 224. — 10 вересня 1900 р. — С. 2]

Разом із батьком Яном Кантієм Шептицьким удостоюються авдієнції при 
цісарському дворі.

[Gazeta Lwowska. — № 212. — 16 вересня 1900 р. — С. 2]

До жовтня Казимир перебуває у Дев’ятниках, поринувши весь у роботу в 
маєтку. Тут також гостює Софія Шептицька, про що свідчать листи до дітей у 
другій декаді жовтня. Пишучи до Станіслава Шептицького, Ян Кантій у листі 
за 18 жовтня повідомляв, що «недавно з мамою та Леосем були у Дев’ятни-
ках. Казьо дуже добре взявся за господарювання і багато що вже там зробив; 
останнім часом він дуже зацікавився тією справою і багато працює».

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…».— С. 80]

Окрім справ у маєтку, Казимир щораз більше втягується у вир політики. 
Здається, що причина політичних зацікавлень більше крилась у галицькому 
суспільстві та польських аристократах, які потребували саме такого політика. 
У листі до сина Леона 17-го жовтня Софія Шептицька згадувала, що «Губер-
натор хотів, щоби Казьо балотувався у Яворівському окрузі як кандидат 
IV курії (охоплювала виборців із малих містечок та сільських ґмін — І. М.). 

Президія Державної Ради Австро-Угорської імперії
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Казьо прекрасно виклав свої труднощі… у вівторок тато й Казьо знову їдуть 
до Перемишля на передвиборчі збори, на яких Казя одноголосно обрано 
кандидатом із вотумом довіри» (тут же). Про участь Казимира у зібранні, яке 
організовує князь Юрій Константин Чарторийський (1828–1912), видатний 
галицький політик і власник маєтку в селі Повкині, неподалік Ярослава 
(Польща), згадує Ян Кантій у листі до сина Станіслава, зазначаючи, що 
учасники зборів одностайно підтримали кандидатуру Казимира. Про вплив 
князя Чарторийського на Казимира Шептицького свідчить хоч би той факт, 
що загальновідомою є позитивна позиція князя щодо співпраці з чеською 
опозицією в австрійському парламенті. Після обрання до нижньої палати 
Казимир декларуватиме також цю ідею, що відлунюватиме у чеській пресі. Та 
про це напишемо пізніше. 

Казимир же восени, а саме 27-го жовтня, супроводжує Софію Шептицьку на 
лікування у містечко Ґріс («Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 358). Звідси він 
12 листопада («Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 361) вертається спочатку 
до Відня, а пізніше до Дев’ятників. У Ґріс також приїжджає  єпископ Андрей, який 
перебуває тут із мамою та братом Казимиром кілька днів і 8-го листопада виїж-
джає до Відня. У листі до чоловіка Яна Кантія, цього ж дня після виїзду єпископа 
Андрея, Софія Шептицька згадує, що нещодавно їхній син був у Римі і, коли 
залишився наодинці зі Святішим Отцем, сказав до Нього, що волів би не бути 
Митрополитом. На що Папа Римський відповів: «Важко, аби не став ним».

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 359–360]

Сім’я імператора Австрійської імперії та короля Галичини і Володимирії Франца Йосифа І

1900
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У цей же час Шептицькі готуються до сходження на 
престол Митрополитів Галицьких єпископа Андрея. Ще 
влітку польська преса вітала Станіславівського єпископа 
з номінацією на Галицького Митрополита.

[Czas. — № 196. — 6 серпня 1900 р. — С. 1] 

12-го листопада у Відні, у домовій каплиці папського 
нунція відбувся канонічний інформаційний процес 
Станіславівського єпископа, якого, як пише преса, на 
той час вже номінували Львівським архиєпископом. 
Номінований Андрей Шептицький складає тут присягу 
Папі Римському, яку прийняв нунцій Таліяні. Свідками 
дотримання процедури стають папський нотаріус і 
спеціяльно покликані для цього священики. 

[Kurjer Lwowski. — № 315. — 13 листопада 1900 р. — С. 5]

Сама інтронізація — сходження на престол Галицьких 
Митрополитів — була призначена на січень 1901 року.

Після повернення з Ґрісу та Відня до Дев’ятників, у кін-
ці листопада, Казимир їде до Лащова (нині знаходиться 

у Томашівському повіті Любельського воєводства, що у Польщі) до брата 
Олександра Шептицького. Власне нещодавно сім’я Олександра переселилася 
сюди з Городиславич. На Різдво Казимир приїхав у Ґріс, хоч і не надовго. Уже 
29-го грудня Софія Шептицька вислала йому новорічне привітання:

…Побажання, любий, на цей рік і на всі роки, які це століття дасть Тобі: хай 
Господь наш осипає Тебе світлом, ласками, всіма Його благословеннями… і на 
закінчення — благословляю Тебе. 

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С.359–360]

Після свят Шептицькі були зайняті виборами та організацією урочистостей 
інтронізації архиєпископа Андрея. Так сталося, що і вибори до віденського пар-
ламенту, й інтронізація збіглись у часі та повинні були відбутися 15-го січня 1901 
року. На українське свято Різдва Христового Ян Кантій Шептицький написав листа 
до сина Романа — Архиєпископа Львівського Андрея, в якому попросив його зміни-
ти дату урочистого сходження на престол Галицьких Митрополитів: 

Найдорожча дитино. Посилаю у важливій справі, яку не міг з Тобою вирішити 
телеграфом. Отож 15-го на інґрес ані я, ані Казьо, ані ніхто із шляхти не зможе 
бути, оскільки відбуваються вибори від великих помість. Зрештою, нічого не 
приготовлено, ані карети, ні порцеляна, ні шкло і т.д. Через це пропоную, якщо це 
приймеш, щоби відкласти до четверга 17-го все й поєднати інґрес із обідом та в 
один день усе полагодити. На Йордан можна запросити вже тільки духовенство. 
Священик Білецький (настоятель у соборі святого Юра — І. М.) каже, що так 

Повідомлення про обрання 
Казимира графа Шептицького 

послом австрійського парламенту



189

часто бувало. 17-го є свято Апостолів, тому цей день 
надзвичайно пасує і вся урочистість краще вдасться, 
не розкладаючи на дві півмиски. Зараз, отже, 
зателефонуй до о. Білецького, а окремо до мене: так 
або ні — цього вистачить. Дуже і дуже просимо Тебе, 
однак, із Казем прийняти рішення на 17-те у четвер.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 365] 

Батькова пропозиція провести урочистості 
сходження на престол Галицьких Владик 17-го 
січня була прийнята, і це дало змогу Казимирові 
кілька днів зосередитися на виборчих справах у 
Перемишлі, де був центр округу. Попри загальну 
підтримку його кандидатури шляхтою та 
аристократами, він усе ж проводить зустрічі з 
виборцями та організовує виборчу кампанію. Як 
згадує мама Софія Шептицька, Казимир виїхав з 
Прилбич до Перемишля 14-го січня.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 365]

У пресі залишилося повідомлення про 
передвиборчу зустріч Казимира Шептицького 
зі землевласниками-виборцями, які зібрались у 
Перемишлі під проводом князя Юрія Чарторийського 15-го січня, за кілька 
годин перед голосуванням. Зокрема виборці звернулися з такими вимогами 
та пропозиціями до кандидата: підтримка вирішення сільськогосподарських 
проблем краю, законодавче вирішення проблем щодо річки Сяну,  які «віддавна 
намагалися вирішити й часто завуальовували вирішення цього питання». 
У пресі не уточнялося про характер проблеми з річкою Сяном, але можемо 
здогадуватися, що йшлося про укріплення берегів та створення захисної 
системи від підтоплення сіл, які розташовувалися вздовж берегів річки. 

Що стосувалося політики, то тут ініціаятиву взяв Казимир Шептицький: розповів 
про політичну ситуацію у парламенті та імперії і заявив, що буде підтримувати ідею 
об’єднання політичних осередків колишньої правиці, застерігши, що тільки б чехи 
не займали деструктивної позиції. Ця думка була схвально сприйнята шляхтою і 
кожен наступний промовець підтримував думку про необхідність об’єднання  у 
віденському парламенті правиці, що повинно було стати також пріоритетом 
для діяльности молодого політика. У підсумку виступив також князь 
Чарторийський, який пригадав згубність політичного союзу з лівицею, що вже 
мало місце в історії. Отже, у політичному плані найважливішим завданням, 
яке було визначено Шептицькому, стала праця над об’єднанням правиці, що 
й підсумував князь Чарторийський. На зборах було прийняте одноголосне 
рішення підтримати на виборах кандидатуру Шептицького.

[Gazeta Narodowa. — № 17. — 17 січня 1901 р. — С. 1; Czas. — № 14. — 17 січня 1901 р. — С. 1]

Д-р Володимир Козловський 
(1858–1917). 

Фото опубліковано у «Tygodnik Ilustrowany» 
(№ 14 від 24 березня (6 квітня) 1901 р. — С. 276)
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Уже після виборів позиція Казимира 
Шептицького, оприлюднена у Перемишлі 
щодо планів зміцнення правиці та співпраці 
польських депутатів із чеськими, знайшла 
неабиякий відгомін у чеській пресі (Národní 
listy. — № 18. — 18 січня 1901 р. — С. 5), а дописи 
з польської преси дослівно передруковували 
в Празі. Як приклад подамо цитату з чеської 
газети «Národní politika» (№ 18 за 18 січня 
1901 р. — С. 2): 

Кандидат до парламенту граф Шептиць-
кий висловився за повторний союз польського 
клубу з представниками чеського народу, 
допоки ті не будуть вести [політику] 
спротиву. Те ж зробив д-р Чайковський, котрий 
більш сердечно висловлювався за відновлення 
правиці та остерігав перед яким би то не 
було об’єднанням з німецькою лівицею. Князь 
Чарторийський, котрий на це взяв слово, 
висловив згоду з попереднім мовцем та звернув 
увагу на невдалі спроби союзу з лівицею. Хоча 
на той час у міністерстві були виняткові 

парламентарі, союз цей мусив розпастися, оскільки його основи виявилися 
неприродними. Князь засудив спротив та вважає за велику політичну хибу 
та помилкову поспішність, із якою ця «відважна більшість» (dělná majorita) 
була створена. Попередня більшість, на думку мовця, є єдиним політичним 
утворенням, яке відповідає інтересам Австрії загалом, а Галичини зокрема. 
Зрештою, князь Чарторийський запропонував резолюцію, в якій зібрання 
висловлюється «за відновлення правиці в парламенті та за її збереження в 
попередньому складі. Резолюцію прийняли одноголосно.

У голосуванні взяли участь 30 виборців — великих землевласників в окрузі. 
28 з них віддало голос за Казимира графа Шептицького, виборчі бюлетені двох 
не брали участи в голосуванні. Отже, Казимира обрано одностайно.

[Gazeta Lwowska. — № 13. — 17 січня 1901 р. — С. 2]

Одразу  після виборів Казимир долучається до приготування інтронізації  
Галицького Митрополита Андрея Шептицького. Щоби зрозуміти роль 
молодшого брата у цій величній події в історії Української Церкви, слід 
звернутися до листа Яна Кантія Шептицького дружині Софії, уже після 
урочистостей — 19-го січня:

Хвилю тому отримав Твій лист від 17-го, який мене зворушив до глибини 
(йдеться про лист від Людовика графа Дембіцького, який процитуємо 

Князь Юрій Константин Чарторийський 
(1828–1912). 

Рисунок опубліковано у «Tygodnik Ilustrowany» 
(№ 167 від 1 (13) березня 1886 р. — С. 173)
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пізніше — І. М.). Не можу відмовити собі ще раз нині 
до Тебе хоч кілька слів написати. Казьо знову засвідчив 
про свій організаційний хист: після Станіславова зараз 
сімнадцятого. Усі це йому визнають, що гідно справився, 
але через це роздвоювався, потроювався, був дуже 
зморений тією шаленою працею, і вже нині відпочив. Уве-
чері буде у Вацлавів Залеських та відбуде необхідні візити. 
Як я вже Тобі повідомляв, німецькі, чеські й польські газети 
зробили йому рекламу з приводу його промови у Перемишлі 
15-го. Бог із Вами.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 367; Мова про сім’ю Вацлава 
графа Залеського (1868–1913) — польського політика, австро-угорсько-
го державного діяча, мецената та громадського діяча. Виконував та-
кож різні дипломатичні функції для Ватикану, за що неодноразово був 
нагороджений Папою Римським — І. М.]

На урочистостях у Львові був присутній батько Ян 
Кантій Шептицький з двома синами — Казимиром і 
Станіславом. Софія Шептицька не змогла  приїхати з 
лікування, де нею опікувався наймолодший син — Леон. 
Олександрові Шептицькому завадили прибути до Львова 
з Лашова нагальні родинні справи. За кілька днів перед 
церемонією Ян Кантій написав дружині Софії, що «палац 
святого Юрія є цілковито іншим і вже тепер має вигляд. 
Зал обігрівають калорифером, на сходах гарний килим із 
латунними прутами, все буде добре освітлене».

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 367]

Окремим листом від 15-го січня Ян Кантій описав 
дружині кухонні приготування, зазначаючи, що готують 
для 500 осіб на сніданок та для 120 осіб на обід у палаці.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 366]

Митрополит Андрей Шептицький приїхав до Львова 
потягом на головний двірець о 13:45. Зранку він попро-
щався з вірними та духовенством у Станіславові — в дорозі 
його супроводжували два священики. При виході до міста 
Митрополита чекала капітула Греко-Католицької Церкви 
й хор семінаристів. Звідси Андрей Шептицький каретою 
приїхав до собору святого Юра, де зібралися духовенство, 
гості, більшість галицької аристократії та представники 
влади. Опісля відбулись Свята Літургія та складання 

Опис у пресі введення на престол Галицьких Владик Митрополита Ан-
дрея (часопис «Czas» . — № 14 від 17 січня 1901 р. — С. 3)
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присяги духовенством. Після цього 
Митрополит увійшов до палацу і 
з балкону поблагословив вірних, 
які очікували у дворі Собору. Увесь 
наступний день 18-го січня до Митро-
полита йшли делегації та товариства з 
Галичини й Наддніпрянської України. 
Цього дня Митрополит Андрей дав 
урочистий обід з нагоди інтронізації. 

[Програма заходів була опублікована зазда-
легідь у львівській пресі: Kurjer Lwowski. — № 15. 
— 15 січня 1901 р. — С. 4]

Важко передати почуття, які того 
дня вирували у Львові. Безперечно, що 
стан піднесення в українців-русинів, 
які належали до Католицької Церкви, 
був настільки високим, що можна було 
порівняти його до виру емоцій під час 
підписання Берестейської унії. Не мен-
ше піднесення було й серед поляків. 
Радянська історіографія та навіть 
українська (після 1991 року) згадує 
про нібито «незадоволення» поляками 
і римо-католиками з того вибору, який 
зробив Митрополит Андрей. 

Однак тогочасні повідомлення у 
польській пресі та окремі висловлювання 
видатних представників польського 
народу щодо єпископської хіротонії 
Андрея Шептицького й пізнішої номі-
нації Галицьким Митрополитом та 
інтронізації свідчать про протилежне. 

Цитуємо тут лист Людовика гра-
фа Дембіцького (1843–1908), видатного польського публіциста, історика та 
письменника, написаний одразу після інтронізації Митрополита до Софії 
Шептицької. Лист настільки зворушив Шептицьких, що був збережений і 
долучений до збірки листів, укладеної синами після смерти матері:

Дорога, найшановніша Пані.

Виходжу в тій хвилині зі Святого Юра після інтронізаційних урочистостей. 
Перше слово мушу вислати вельмишановній Пані, яку постійно там бачив, 
задивлену слізним та, однак, промінним оком на сина. А все ж Пані там не 
було в цій піднесеній хвилі, яка є увінчанням Твого життя, а тільки Батько, 
який тремтів од зворушення. 

Інформація про те, що на чолі греко-католицької 
Церкви стане єпископ Шептицький. 

«Важко йому буде…» — передбачав автор 
(«Czas». — № 196 від 6 серпня 1900 р. — С. 1)
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А отже, правда, що цей Святий Юр, так недавно ще гадяче гніздо, повне 
гнилизни, нині [стався] фортецею правди. Так, як недавно ми відверталися 
від нього з огидою, жахом і острахом, так зараз будемо туди горнутись як до 
джерела животворящої віри та відродження. 

Як виглядав Роман, одягаючи паліюш і шати Митрополита, приймаючи 
поклони посивілих священиків, які клякали перед ним, складаючи гомагіюм, 
зайво Пані описувати, — Ти його там бачила. Дивнішого поєднання невинності 
й покори дитини чи ангела із силою та маєстатом уряду важко собі уявити. 
Якби ж здолав це вхопити якийсь великий маляр чи різьбяр... У кожному разі, 
груди й постать не на мірку кравцеві, а тільки Фідію (Фідій — давньогрецький 
скульптор V ст. до н. е. Найталановитіший майстер давньогрецької епохи — 
І. М.), або ж правдивіше — Мікеланджело. Повертаючись посвіжілий з Риму 
під впливом великих вражень, я мав продовжити їх у Львові. Там цей старець 
96-літній, який замуровує двері століття, — тут цей юнак, який відкриває нові 
горизонти для історії Церкви. Коли після прийняття гомагіюму від духовенства 
обійшов церкву й показався на амвоні — його слова поєднали знову то саме, що 
вираз його обличчя: простота зі силою, покора з маєстатом. Проповідь коротка, 
може, квадранс — без жодних риторичних оздоб. Але ті слова падали в серце й 
викарбували на ньому, як удари молота Буонарроті по мармурі, коли творив 
Мойсея: «Я Вам приношу мир Божий. Кожне моє слово і кожний мій чин буде 
тільки для Вашого добра й спасіння». 

Жодних політичних алюзій чи національних, жодних навіть квестій 
теологічно-літургічних. Тільки сама любов Господа Бога й любов душ. 

І це, властиво, та велика міць і велика сила, котра захопить тисячі, якщо не 
мільйони, на дорозі віри, цноти, любові й спасіння. 

І це все відбулось у Львові, так повного до цього часу різного роду бруду — і це 
все виросло в наших очах. Що шановна Пані мусить чути в цю хвилину? Коли це 
пишу, плачу спогадами про цього Ромця, студента, воїна — а нині Архипастиря, 
і на такому пості, в такій фортеці.

Уся моя душа співає осанну і «Тебе, Бога, прославляєм». Оце враження і 
відчуття, якими хотів у перші хвилі поділитися з шановною та дорогою Панею, 
складаючи Їй найпалкіше пошанування. Недостатньо ж бо цнот Маминих і 
трудів, але та міць материнських молитов довгими роками таке нам усім дала 
жниво. Тому часом і за нас, і за моїх дітей слід зволити зітхнути до Бога, аби ці 
душі, повні аромату, не зів’яли серед занять і важкості життя.

Найповільніший слуга та вірний приятель Людовик Дембіцький

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 366–367]

Ці дні були надзвичайні для Львова та Галичини.  Незабаром вулиці заповнила 
чергова урочистість: 20-го січня відбулась єпископська хіротонія вже нині святого 
Юзефа Більчевського, яку здійснював кардинал Ян Пузина, великий приятель 
родини Шептицьких, асистував йому в часі хіротонії Митрополит Андрей.

Після закінчення свят молодші Шептицькі поїхали на полювання, про що 
Ян Кантій згадує в листі до дружини від 21-го січня.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 367]
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«Новому Архивладиці: Многая літа!». Стаття у польськомовній газеті про перспективи 
діяльности майбутнього Митрополита Шептицького 

(«Gazeta Narodowa». — № 322 від 21 листопада 1900 р. — С. 1)



195

На 30 січня у Відні проводилися великі збори польських політиків-
парламентарів, т.зв. польське Коло. У цей час тривали міжнаціональні дискусії 
та переговори про майбутню конфігурацію у парламенті. Нагадуємо, що, 
крім Казимира Шептицького, членом австрійського парламенту, щоправда, 
вищої Палати Панів, був також батько Ян Кантій Шептицький. Цієї чести був 
удостоєний також архиєпископ Андрей. Перед від’їздом із Галичини Казимир 
кілька днів пробув у Дев’ятниках, звідки матері вислав поштівку. 

Перше засідання польського Кола відбулось у Відні, ймовірно, 29-го січня. 
Цією датою підписаний лист, яким польські депутати (і серед них Казимир 
граф Шептицький) привітали майбутнього нобелівського лавреата Генрика 
Сенкевича з 25-літтям творчої діяльности, що було відсвятковане 1900 року. 
Таке пізнє привітання пояснюється довгою перервою у роботі парламенту та 
закінченням попередньої каденції.

[Słowo. — № 29. — 5 лютого 1901 р. — С. 2]

31-го січня 1901 року Казимир склав присягу посла Палати Послів 
віденського парламенту.

[Stenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses des Reichsrates 1861-1918. —  XVII. Session. — C. 5]

Із Відня він на день відбув до Кракова, де 2-го лютого відбулось урочисте 
відзначення десятиріччя заснування Марійської академічної дружини. 
Як перший префект цієї християнської студентської організації, Казимир 
Шептицький був обраний головою на заході шляхом акламації та виголосив 
чудову промову, розповідаючи історію Товариства.

[Czas. — № 31. — 7 лютого 1901 р. — С. 2]

Повернувся Казимир із Кракова 4-го лютого, щоби взяти участь у виступі 
в парламенті цісаря Франца Йосифа І з тронною промовою, якою, згідно 
законодавством, відкривали парламентську каденцію. Як писав Ян Кантій у 
листі до дружини, ніхто не пам’ятав, щоби батько з сином засідали одночасно в 
одній палаті парламенту. У цей час промову цісаря слухало аж троє Шептицьких, 
батько і два сини, адже цісар промовляв до всіх парламентарів. Казимир був у 
гарному чорному польському шляхетському строї, чим привертав до себе увагу.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 369]

Під час формування керівних органів Палати Послів 8-го лютого Казимир граф 
Шептицький, як представник поляків, був вибраний секретарем парламенту.

[Stenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses des Reichsrates 1861-1918. —  XVII. Session. 
— C. 74; Czas. — № 33. — 9 лютого 1891 р. — С. 1]

У цій каденції польське політичне коло нараховувало 61-го посла. Того дня 
засідання парламенту було закрите, а наступне призначалося на 12-те лютого, 
під час якого мали бути сформовані парламентські комісії.

[Gazeta Narodowa. — № 41. — 10 лютого 1901 р. — С. 3]
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У понеділок 11-го лютого Ян Кантій Шептицький з Казимиром мали 
авдієнцію у цісаря Франца Йосифа І, на якій батько представив свого сина, 
секретаря парламенту («Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 369). Остаточні 
вибори послів до комісій відбулися 20-го лютого, і Казимира вибрали до 
соціяльно-політичної комісії (Czas. — № 42. — 20 лютого 1901 р. — С. 3). Вибір 
був затверджений 23-го лютого 1901 року.

[Stenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses des Reichsrates 1861-1918. —  XVII. Session. 
— C. 585.]

Тоді ж Казимир уперше виступив перед польськими парламентарями 
(у польському Колі), про що згадує Софія Шептицька у листі від 23-го люто-
го до Михайлини графині Коморовської, сестри Яна Кантія Шептицького, 
зазначаючи, що «виступ був прийнятий дуже прихильно та з визнанням».

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 371]

27-го березня Казимира Шептицького обрано членом парламентської 
комісії до справ сільського господарства.

[Stenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses des Reichsrates 1861-1918. —  XVII. Session. — C. 1921]

Одне з перших відомих графічних зображень 
собору святого Юра, опубліковане у 1835 р. 

(«Lwowianin, czyli zbiór potrzebnych i użytecznych wiadomości.
 Wydawany przez Ludwika Zielińskiego». — 

Львів, 1835. — T. 12. — С. 103)
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Князь Церкви. Графіка Олекси Новаківського (1872–1935)
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Великдень 1901 року припав на 7-ме квітня, і 
Казимир поїхав до матері у Ґріс із Відня  святкувати 
Воскресіння Христове. Тут уже якийсь час також 
перебував брат Леон («Листи Софії Шептицької». 
— Т. IV. — С. 373). Разом із Казимиром приїхав 
Северин Фредро, син Стефана Фредра (нар. 
1847 р.) і внук Генрика Фредра, брата Алексан-
дра Фредра. Северин був останнім графським 
нащадком Фредрів і оскільки залишився сиротою, 
то якийсь час ним опікувався Казимир. Жив він 
час від часу то в Дев’ятниках, то в Прилбичах.  
Після свят Казимир повернувся у Відень до 
парламентської діяльности. На початку травня 
Софія Шептицька виїхала з Ґрісу через Відень до 
Львова. Попередньо отримавши телеграму про 
приїзд, Казимир чекав на маму та брата Леона, 
після чого допоміг їм продовжити подорож до 
Кракова та Львова («Листи Софії Шептицької». 
— Т. IV. — С. 376). Сам натомість і далі продовжує 
працювати у парламенті, лобіюючи вирішення 
проблем свого округу. 

23-го травня Казимир на засіданні «польського 
кола» просить підтримати його подання щодо 
будівництва залізниці з Ярослава до місцевості 
Прухнік (нині Ярославський повіт у Польщі).

[Czas. — № 117. — 23 травня 1901 р. — С. 3]

Іншим разом Казимир бере активну участь у розгляді питання соціяльного 
страхового забезпечення чиновників у приватних маєтках, чим, зрештою, він 
займався на громадській ниві у другій половині 90-х рр. минулого століття.

[Czas. — № 129. — 8 червня 1901 р. — С. 1]

У серпні Казимир, разом із багатьма польськими політиками, висилає гроші 
для польської гімназії в Тішині (Cieszyn), щоби фінансово допомогти цьому 
освітньому закладу.

[Gwiazda Cieszyńska. — № 34. — 24 серпня 1901 р. — С. 418]

На початку липня Казимир із Митрополитом Андреєм вирушив у Вроцлав 
на прийом до лікаря Яна Антонія Мікуліча-Радецького (1850–1905), відомого 
хірурга. Відтоді, як Митрополит захворів на початку 90-х років у Добромилі, йому 
надокучали болі в нозі, які ставали щораз нестерпнішими. Та лікар, який прийняв 
обох братів Шептицьких, ствердив, що не бачить нічого загрозливого в цій хворобі.

[Sister Maria Krysta Szembek and hermemoirs / Andrzej A. Zięba; [transl. from pol. by Bohdan Struminsky] 
// Harvard Ukrainian Studies vol. XV. — № 1/2 1991. — С. 112]

Повідомлення у пресі про вибори в 
австрійському парламенті, під час яких 

графа Шептицького було обрано секретарем
(Czas. — № 33. — 9 лютого 1901 р. — С. 1)
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Казимир повернувся в Галичину і якийсь 
час замешкав у Дев’ятниках. Тут у серпні до 
нього приїжджає мама Софія Шептицька. 

У жовтні в Шептицьких у Прилбичах готу-
валися до урочистостей з нагоди 40-ліття 
шлюбу батьків. Зокрема, 1-го жовтня відбувся 
родинний з’їзд, на якому був присутній також 
і Казимир.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 379]

У кінці жовтня, за завданням «польського 
кола», Казимир виголосив реферат на тему 
примусового страхування від вогню .

[Gazeta Narodowa. — № 296. — 25 жовтня 1901 р. — С. 1]

Місяць пізніше зустрічаємо Казимира 
графа Шептицького вже у Львові. Так 8-го 
листопада 1901 року його було прийнято в 
члени Галицького лісового товариства. За 
кілька років перед вступом до монастиря, 
Казимир стане на його чолі, пройшовши 
шлях від рядового члена до лідера галицьких 
середовищ, чия діяльність була пов’язана з 
лісами на наших теренах.

[XVII. Walne Zgromadzenie gal. Towarzystwa leśnego 
we Lwowie. Protokoł z pierwszego posiedzenia w dniu 8. 
listopada 1901. Ciąg dalszy: Posiedzenie w dniu 9. listopada 
1902 // «Sylwan». — 1902. — T. 20, nr 1. — C. 47–70; Га-
лицьке лісове товариство (пол. Galicyjskie Towarzystwo 
Leśne) — організація, заснована 1882 року в Галичині з 
центром у м. Львові. Об’єднувала не тільки лісників, але 
й власників лісів, науковців тощо. Друкованим органом 
Товариства була газета «Сильван». Після відновлення 
Польщі, у 1925 р. змінило назву на Польське лісове това-
риство. Існує і донині]

У грудні австрійський парламент 
розглядав урядовий законопроект про ріль-
ничі профспілкові організації. Зокрема 12-го 
грудня Казимир граф Шептицький виступив 
під час розгляду законопроекту, а в його 
промові була відображена позиція всього 
польського Кола у парламенті.

[Stenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses 
des Reichsrates 1861-1918. — XVII. Session. — C. 7914–7916; 
Gazeta Narodowa. — № 346. — 14 грудня 1901 р. — С. 3]

Репортаж із передвиборчої зустрічі 
Казимира графа Шептицького 

в Перемишлі
 (Gazeta Narodowa. — № 17. — 17 січня 1901 р. — С. 1)

1901
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Різдво Христове. Рисунок і композиція Юлія Коссака 
(1824–1899). 

Опубліковано в «Tygodnik Ilustrowany» ( № 52 від 26 грудня 1868 р. — С. 305)
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Доповідач звернув увагу на кілька стратегічних фактів. Австро-Угор-
ська імперія настільки неоднорідна, заявляв Шептицький, що прийнятий 
закон буде тільки тоді дієвим, якщо матиме норму, яка дозволятиме кожним 
окремим краям пристосовувати його до своїх потреб. Якщо ж законопроект 
міститиме норму, яка обмежить вплив Крайових сеймів на засади формування 
професійних спілок, документ не матиме реального застосування. Інша 
засторога, яка пролунала з уст молодого політика й представника Галичини, 
це пункт про примусову організацію рільників у професійні спілки. Приклад 
з історії галицьких рільників, продовжував Казимир, свідчить, що краще 
апробувати справу через добровільне об’єднання землевласників. Натомість 
після набуття необхідного досвіду можна буде застосовувати імперативні 
норми для удосконалення цієї справи.

[Leopold Caro. Zawodowa organizacja rolników // Przegląd powszechny. — T. LXXIV. — Квітень, тра-
вень, червень 1902 р. — С. 168–170]

Попри зауваги, озвучені Шептицьким, польське Коло підтримало урядовий 
законопроект. Промова ж Казимира справила велике враження на слухачів. 
«Твереза, спокійна, стисло-предметна його мова, яка свідчить про глибоке 
вникнення у предмет дискусії, справила дуже добре враження й відразу 
поставило молодого промовця в один ряд із поважними парламентарями».

[Dodatek do Gazety Narodowej. — № 348. — 15 грудня 1901 р. — С. 1]

Виступ був зауважений не тільки у польській та німецькій пресі, але також і 
в чеських газетах (Našinec. — № 147. — 15 грудня 1901 р. — С. 2). 

Згаданий вже Володимир Козловський (1858–1917), присутній у парламен-
ті під час промови, телеграмою негайно повідомив Яна Кантія Шептицького 
про успіх сина, зазначивши таке:

Казьо мав прекрасну, усією Палатою підтриману оплесками, промову про 
рільничі товариства. Від усього серця віншую Вам з нагоди Казевого успіху, який 
є гордістю та радістю (польського — І. М.) Кола.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 384]

У кінці цього року вперше в листах Софії Шептицької з’явилась згадка про 
те, що вона вимолює в Бога Казимирові дружину. Очевидно, мама усвідомила, 
що життя цілковито втягує сина у всілякі перипетії, і світськість бере гору над 
прагненням віддати себе служінню Господу Богу. 24-го жовтня у листі до Софії 
Попель Шептицька писала:

Про дружини для Стася й Казя калатаю (переносно: наполегливо запобігати 
— І. М.) до Господа Бога, але даремно. Ах, моя дорога, коли вжитися в ту велику 
Любов, яка нас тулить до Себе, як Мама первородне дитя до грудей, — таке 
всіляке калатання про інше, ніж про вірність, власне для тієї Любови здається 
безпосередньо річчю неделікатною, майже не дозволеною. Чи ж пригадати 
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тих, яких кохається, Тому, Який більше від нас їх 
любить? … Це теж, хоч прагну по-людськи, щоби 
Бог їх усіх поблагословив, даючи закласти гнізда, 
в яких Він був би Паном. Однак кожна молитва, як 
гірський потічок  у великій річці — закінчується 
благанням: «Аби Твоїми були щораз досконаліше».

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 381]

Слід зазначити, що політична діяльність Кази-
мира цілковито поглинає його час. У листах того 
року нам не траплялися згадки про його участь у 
родинних справах, чим були переповнені листи 
за попередні роки. Тепер пастирські послання 
Митрополита Андрея перекладає польською Софія 
Шептицька, про що кілька разів йшлося в листах. 
Раніше цей обов’язок започаткував саме Казимир. 

Різдво родина відсвяткувала у Прилбичах. Із 
Сім’янич приїхала сім’я Шембеків.

[Sister Maria Krysta Szembek and hermemoirs / Andrzej 
A. Zięba; [transl. from pol. by Bohdan Struminsky] // Harvard 
Ukrainian Studies vol. XV. — № 1/2 1991. — С. 114.]

Одна з дочок Мімі з Фредрів Шембек, сестра 
Марія Криста, згадувала, як Митрополит приїхав 
на Різдво з греко-католицькими священиками та 
монахами. Після розмов і колядок Архиєпископ 
Львівський ближче до півночі запропонував 
поїхати до брухнальського костелу на різдвяну 
нічну Службу Божу — Пастерку. «Так давно на 
ній я не був», — сказав Митрополит Андрей. «Ми 
вирушили кількома парами саней. Бабці (йдеться 
про Софію Шептицьку — І. М.) не позволили, ясна 
річ, їхати. Ми приклякнули вже на костельних 
лавках пресвітерію, як у дверях костелу появилися 
величаві постаті вуйка Яна з чотирма синами: 
Митрополитом, який був вищим за батька, 
Станіславом, Казимиром та Леоном. Увесь костел 
почав співати «Anioł pasterzom mówił».

Ці свята наповнилися забавами й веселощами. 
Брати згадували дитинство. Увечері ставили 
театральні сценки — і найсмішнішим у них був 
Казимир. «Вистачило йому показатися на сцені в 
образі Жида чи лікаря, як усі починали сміятись», 
— згадувала пізніше сестра Марія Криста (тут 
же). 

Опис виступу Казимира графа Шептицького 
у парламенті під час розгляду питання 

про профспілку рільників 
(Dodatek do Gazety Narodowej. — № 348. — 

15 грудня 1901 р. — С. 1)



203

Поки не почались інтенсивні 
засідання парламенту, Казьо 
активно долучався до сімейно-
бізнесових справ родини, про 
що Софія Шептицька писала у 
листі до сина Станіслава 12-го 
лютого 1902 року зазначаючи: 
«Казьо допомагає батькові 
полагоджувати справи в маєтку, 
а також  і чужі делікатні спра-
ви»; а 16-го лютого додає: «Тато 
нервується з приводу продажу 
лісу, а Казя неможливо впіймати 
— «дичавіє» поміж Державною 
Радою та полюванням на каба-
нів!...» («Отець Климентій 
Шептицький. Життєпис…». — С. 
85). Про його ритм у ці місяці до-
відуємося також із листів батька Яна Кантія Шептицького, який 24-го лютого 
написав до сина Станіслава, що «перед неділею прибув сюди Казьо і сьогодні 
від’їхав до Львова, а звідтіля — до Відня» [тут же]. Уже 1-го березня старший 
Шептицький писав Казимирові листа до Відня, дякуючи за допомогу та даючи 
настанови щодо парламентської діяльности:

Справа Перегінська чудово Тобі пішла.

[Перегінсько — містечко у Рожнятівськім повіті Івано-Франківської області. Шептицькі 
володіли тут лісовими угіддями, якими були Чута, Свинний, Тодор і Малі — ревіри в околиці 
Підлютого. Лівобережні допливи річки Лімниці — І. М.]

Телеграфував Тобі одразу, бо Ти дуже відважно з цим упорався. Позволяю 
собі пригадати Тобі справу пенсійного забезпечення приватних офіціялістів, 
про яку нині читаю, що уряд освідчив у комісії, що яку будуть трактувати 
осібно. Це є дуже нагальна справа, оскільки тисячі й тисячі родин та бідаків на 
неї чекають та від Тебе сподіваються, що її порушиш і проведеш. Розмовляв про 
це з директором Макаревичем і іншими. Здобудеш собі десятки тисяч серць, бо 
мені видається, що між бюджетом далось би рамовий (рамовий — такий, який 
окреслить засади вирішення цього питання через прийняття відповідних 
актів у Крайових сеймах імперії — І. М.) закон здобути.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 384]

Під час прийняття бюджету Казимир Шептицький був надзвичайно 
активним у своїх виступах, про що згадує тогочасна преса (Czas. — № 54. — 6 
березня 1902 р. — С. 2). Окрім вирішення економічних питань у Галичині, від-
значився навіть під час розгляду польською фракцією у парламенті освітнього 
бюджету, заявляючи, що про фізичне виховання учнів слід би подбати пильніше 

Ґріс. З фотографії, зробленої у 1880 році Йозефом Ґуґлером
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(очевидно, йшлося про те, що ці предмети не 
належною мірою фінансувались урядом).

[Gazeta Handlowa. — № 58. — 11 березня 1902 р. — С. 1]

У середині березня Софія Шептицька зно-
ву виїжджає у Ґріс на лікування. По дорозі 
зупиняється у Відні, де її зустрічає Казимир. У 
кінці місяця він їде у Ґріс, де в родинному колі 
з батьками та братом Леоном відсвяткував 
Великодні свята. Між «польськими» (1902 
року Великдень святкували 20-го березня) і 
«українськими» (відповідно Великдень припав 
на 27 квітня) Великодніми святами Казимир 
їздив у Відень до парламенту, звідки повернувся 
до Ґрісу, щоби побути з батьками.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 386]

Навесні того року в Галичині велика частина 
рільничих товариств підняла протест проти 
законодавства, яке сприяло торгівельним біржам 
та давало їм можливість маніпулювати цінами на 
зерно та борошно. Цю проблему виніс на засідан-
ня «польського кола» Казимир Шептицький 17 
квітня, заявивши, що «15 рільничих товариств і 
16 млинарських заявили про вимогу ліквідувати 
ф’ючерсні контракти» (Czas. — № 88. — 17 квітня 
1902 р. — С.1), за якими селяни й землевласники 
повинні були продавати сільськогосподарську 
продукцію за цінами на момент підписання. 
Відомо, що на той час біржі ціни на зерно 
занижували. В цьому ж місяці на порядку 
денному засідання польської групи у парламенті 
26-го квітня з’являється питання про пенсійне 
забезпечення офіціялістів, про що згадував у 
листі до Казимира батько. Політики, обурені, 
що це питання так довго не розглядається,  
приймають рішення вимагати у відповідної 
парламентської комісії його негайного розгляду. 
Казимир Шептицький слушно пропонує винести 
це питання також на публічний розгляд (Czas. 
— № 96. — 26 квітня 1902 р. — С. 3), очевидно, 
розраховуючи, що суспільне збурення пришвид-
шить процес і дасть відповіді на питання, яким 
чином краще вирішити цю проблему. На тому 

Згадка у пресі про парламентську діяльність 
Казимира графа Шептицького

 («Gazeta Handlowa». — № 58. — 11 березня 1902 р. — С. 1)

Згадка про урочисте Богослужіння у 
соборі святого Юра за участи влади в 

Галичині та офіцерського корпусу. 
Святу Літургію служив 

Митрополит Шептицький 
(Gazeta Lwowska . — № 97 від 29 квітня 1902 р. — С. 3)
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ж засіданні Шептицькому доручено підготувати виступ під час розгляду в 
парламенті бюджету сільського господарства, зокрема пункту про бюджет 
лісів та природних ресурсів.

[Gazeta Narodowa. — № 115. — 27 квітня 1902 р. — С. 3]

Структуру змісту своєї промови під час розгляду питання «Управління домен 
(домена (для даного випадку) — приватне володіння, у складі якого були наявні 
лісові угіддя — І. М) і лісів» Шептицький представив негайно, що свідчить про 
глибоке розуміння і зацікавлення цією темою ще до обрання в парламент. 

[Gazeta Lwowska. — № 97. — 29 квітня 1902 р. — С. 2]

Як уже згадувала Софія Шептицька, Казимир і справді приїхав у Ґріс, 
здається, 3-го травня («Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. — 
86). Користаючи з нагоди та вільного часу, готується до виступу в парламенті, 
про що Софія Шептицька пише в листі до чоловіка 7-го травня («Листи Софії 
Шептицької». — Т. IV. — С. 389). Про ці дні у його житті довідуємося з листа до 
брата Станіслава:

Ґріс, 06.05.1902 р. 
Станіславові Шептицькому (Гауптман) — Краків, вул. Гертруди, 5 

Найдорожчий Стасю! 
Дай Тобі, Боже, на іменини всього найкращого — всього, чого Тобі для 

довговічного щастя мало би ще в житті бракувати, і хоча ніхто з нас ідеалу 
цілковитого щастя тут не досягне, та, однак, бажати собі взаємно ми мусимо, 
помагати і мати надію, що, рухаючись щораз далі в житті, задоволені з того, 
що ми маємо, але, на лаврах не засинаючи, крок за кроком, до кращого щастя 
ми будемо наближатися. Я, користуючися перервою, через відрядження 
сиджу в Мами, яка була цілковито самотньою. Разом ми повинні 11-го вже 
виїхати, щоби Мама мала час відвідати у Відні дантиста, а на свята їхати до 
Сім’янич із Леосем. Однак сьогодні телеграма Папи все змінює: Мама повинна 
ще залишатися надовше. Папá повертається сюди 15-го, я ж 11-го сам їду до 
Відня, бо в цих днях повинен мати в Палаті промову під час розгляду бюджету 
сільського господарства…

Сердечно Тебе обнімаю й цілую, коханий мій і дорогий Стасю, та ще раз 
веселих бажаю іменин. 

Твій Казимир

[«Блаженний архімандрит Климентій (Казимир граф Шептицький). Листи …». — С. 33]

Казимир Шептицький виступив із зауваженнями до бюджету та 
пропозиціями щодо покращення лісівництва в імперії 16-го і 20-го травня.

[текст виступів занотований у протоколах засідання парламенту: Stenographische Protokolle des 
Abgeordnetenhauses des Reichsrates 1861-1918. —  XVII. Session. — C. 12950–12956; С. 13066–13068]
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Центральне управління домен та 
лісів і лісівничих органів, які діють у 
краю, заслуговують на визнання через 
діяльність, спрямовану на усунення давніх 
невідповідностей, і вже через це можуть 
продемонструвати поступ. Галичина 
показує найвищий дохід нетто, отриманий із 
домен. Дохід брутто з Галичини становить 
39% усієї держави, а видатки ж становлять 
тільки 34%. Дохід із домен може бути ще 
вищий. 

Казимир Шептицький зауважує, 
що інвестиційна програма для домен, 
затверджена 1896 року, не діє. Отож, як 
звернувся доповідач до відповідного 
міністра, слід повернутися до цієї 
інвестиційної програми та докласти зусиль, 
щоб у наступному бюджеті вона вже діяла. 

У ході виголошеної промови Казимир 
виносить на розгляд резолюцію, прийняття 
якої повинно привести в дію інвестиційний 
бюджет, опрацьований  1896 року, поперед-
ньо актуалізувавши його до реальних 
потреб 1902 року. 

Люди підставово скаржаться на те, 
— продовжував Шептицький, — що не 
можуть задовольнити своїх потреб із 
деревиною безпосередньо в доменах, а 
тільки за посередництвом перекупників. 
Слід організувати безпосередній продаж 
для сільських мешканців у кожному 
адміністративному окрузі, відповідно для 
цього збільшивши персонал лісництв. Ця 
відповідальність повинна бути негайно 
покладена на міністерство рільництва, 
оскільки то є суспільним обов’язком, 
який ставить низку пропозицій у справі 
провадження лісівництва в Галичині й 

ліпшого використання лісів, а також підносить питання про те, що якщо 
надмірне використання лісів у такий спосіб надалі буде продовжуватись без 
нового, інтенсивнішого заліснення, то майбутні водні шляхи не будуть мати 
що транспортувати.

[Czas. — № 112. — 17 травня 1902 р. — С. 1]

Промова Казимира графа Шептицького
 у парламенті 

(Gazeta Narodowa. — № 132. — 18 травня 1902 р. — С. 1)
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Казимир Шептицький також представив низку пропозицій щодо 
покращення адміністрування лісів та звернув увагу на те, що при призначенні 
лісників слід звертати увагу на їхню освіту. Щонайменше тричі, як це зауважи-
ла преса, виступ доповідача переривався оплесками всього парламенту.

[Gazeta Lwowska. — № 113. — 18 травня 1902 р. — С. 2; Gazeta Narodowa. — № 132. — 18 травня 
1902 р. — С. 1; Národní listy. — № 135. — 17 травня 1902 р. — С. 1]

Листа з похвалами надіслали синові також батьки, які подякували за 
«прекрасний подарунок на іменини» («Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 
389). Ян Кантій Шептицький у цей час перебував біля дружини в Ґрісі й 21-го 
травня спільно святкував її уродини.

Наступне засідання парламенту було 21-го травня, і одна з перших тез 
міністра рільництва Карла фон Джованеллі (1847–1922) — визнання рації у 
виступі Казимира Шептицького.

[Gazeta Lwowska. — № 115. — 22 травня 1902 р. — С. 1]

Серед економічних питань, в які заангажовується  молодий посол у тому 
півріччі, є озвучення 19-го червня необхідности політичного контролю за 
«цукровою справою» під час літньої перерви у роботі парламенту. Тут ішлося 
про можливість зменшення ввізного мита на цукор, яке лобіювали деякі 
європейські держави, що могло зашкодити іншим виробникам, зокрема в Га-
личині.

[Dziennik Polski. — № 98. — 28 лютого 1902 р. — С. 3] 

Із Відня Казимир разом із братом Леоном поїхали у чеське містечко Боґумін 
(нім. Одерберг), де зустріли маму та батька, які прямували з Ґрісу. Ян Кантій 
Шептицький звідси поїхав до Львова, а Софія Шептицька з Казимиром та 
Леосем — в Сім’яничі до Шембеків. Про цю зустріч 29-го травня Ян Кантій 
писав до сина Станіслава («Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — 
С. 86), оскільки візит до Сім’янич був чимось більшим, аніж відвідини: Леон 
закохався у Ядвігу графиню Шембек, дочку Мімі, і попросив її руки. Якийсь 
час пізніше Ядвіга, або, як її називали ласкаво, Інка, відповіла згодою на 
пропозицію і Шептицькі розпочали підготовку до весілля. 

А вже 30-го червня Казимир узяв участь у конференції польських політиків, 
темою якої було напрацювання законодавчої ініціятиви, що  вирішила би пи-
тання пенсійного страхування приватних службовців, т.зв. офіціялістів.

[Czas. — № 146. — 28 червня 1902 р. — С. 1]

У червні Казимир захворів і лікарі порадили йому їхати у південну Німеччину 
лікувати печінку та шлунок. У листі до Станіслава Шептицького батько писав, 
що «Казьо 17-го їде на лікування в Кіссінген» («Отець Климентій Шептицький. 
Життєпис…». — С. 86). Це був відомий на ті часи курорт у землі Баварія, 
властива назва якого звучала «Бад-Кіссінген». Казимир перебуває тут до кінця 
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Репортаж з зустрічі у Перемишлі Казимира графа Шептицького зі своїми виборцями (Gazeta 
Narodowa. — № 238. — 24 вересня 1902 р. — С. 1)
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серпня, після чого переїжджає на реабілітацію до містечка Кальтенлойтгебену 
(нім. Kaltenleutgeben), що неподалік Відня. Тут затримується у санаторії др. 
Вільгельма Вінтерніца (1834–1917), відомого лікаря, науковця та засновника 
науки гідротерапії — способу зовнішнього застосування вод із лікувальною та 
профілактичною метою. 

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 395]

У перерві між лікуваннями Казимир 14-го серпня приїжджав до Сім’янич, 
де відбулися заручини його брата Леона з Ядвігою з Шембеків. Про його 
присутність згадує сестра Ядвіги, Софія Шембек, згодом монахиня Марія 
Криста.

[Sister Maria Krysta Szembek and hermemoirs / Andrzej Zięba; [transl. from pol. by Bohdan 
Struminsky] // Harvard Ukrainian Studiesvol. XV. — № 1/2 1991. — С. 117]

22-го вересня бачимо вже Казимира Шептицького у Перемишлі на зборах 
своїх виборців, які скликав князь Юрій Чарторийський. Окрім Шептицького, 
на зустрічі були присутні й інші політики, яких було вибрано до парламенту в 
цьому окрузі, але виборцями інших курій. Пригадуємо, що в цей час у виборчих 
округах депутатів обирали згідно з куріяльною системою: до різних курій 
належали виборці з різних соціяльних груп, прошарків, суспільного стану 
чи класу. Зустріч тривала понад чотири години і преса ретельно описала 
виступ Шептицького. Зокрема Казимир на початку розкритикував страйк, 
який організували українські селяни літом цього року, тож якийсь час не 
виходили на збір урожаю. Однак зазначив, що не слід розривати традиційних 
зв’язків, які «нас (поляків — І. М.) єднають з русинами» (русинами–українцями 
— І. М.), зазначаючи, що «замало робимо, а надіємося передовсім на владу 
й зневолюємося безчинністю в краї, що також ослаблює позиції польської 
делегації у Відні». Після цього Казимир Шептицький перейшов до обговорення 
справ у парламенті. «На жаль, — продовжував політик, — крикунство бере там 
верх, у той час як поважна праця відходить на другий план. До оздоровлення 
Палат, у повному значенні цього слова, ще далеко. Нині парламент живе 
дякуючи тільки наркотикам, які отримує у формі різноманітних дотацій із 
бюджету. Немає сенсу польським політикам бути в опозиції до Кьорбера 
(Ернест фон Кьорбер (1850–1919) — австрійський і австро-угорський політик, 
дворазовий прем’єр в Австро-Угорській імперії — І. М.), бо через відповідний 
натиск він вирішує наші справи, як, наприклад, справу з водою. Польське коло 
у Відні прислухається до ухвали сеймового польського Кола (йдеться про 
польських політиків у Галицькому крайовому сеймі — І. М.), яке заявило, що 
Коло повинно свої відносини з урядом будувати відповідно до реалізованих 
урядом крайових постулатів».

[Gazeta Narodowa. — № 238. — 24 вересня 1902 р. — С. 1]

У своєму виступі Казимир Шептицький назвав економічні питання, над 
вирішенням яких він працював, а також згадав про новий політичний договір між 
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Австрією та Угорщиною, який не буде корисним для Галичини та поляків. У зборах 
взяли участь представники повітової влади, посли Галицького крайового сейму та 
понад 30 землевласників з округу. Однак не слід уважати, що зібрання відбулося 
без гострих суперечок чи одностайности в поглядах, в тому числі й критики 
австрійського уряду та його політики щодо Галичини. Не була ласкавою і мова 
Казимира, і не зі всім, що він заявляв, погоджувалися присутні.

[Czas. — № 219. — 24 вересня 1902 р. — С. 1; Národní listy. — № 264. — 25 вересня 1902 р. — С. 1]

Після дискусії та прикінцевого слова князя Чарторийського учасники зборів 
висловили свою підтримку та довіру політичній і парламентській діяльності 
Казимира графа Шептицького.

Увечері, після повернення з Перемишля, Казимир Шептицький відбув 
до Перегінська, щоб організувати там полювання. Про це пише брат Леон, 
коментуючи листи Софії Шептицької, зазначаючи, що це було перше 
полювання, яке він організовував («Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — 
С. 396). До цього часу, як вже неодноразово згадувалося, Казимир мав ве-
ликий досвід мисливця, чим захоплювався з юних років. Як писав пізніше 
племінник Казимира Ян Казимир Шептицький, прохання зайнятись 
організацією полювань вийшло від Митрополита Андрея, який «прагнув, 
щоби ті полювання відбулись упорядковано, з поіменно запрошеними 
гістьми-мисливцями, рівень та кваліфікація яких не викликали б жодних 
застережень. Саме з осени 1902 року на прохання брата Митрополита 
Казимир зайнявся організацією того мисливського сезону».

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 86]

Зліва направо: Казимир (о. Климент) Шептицький, Павло Сапіга, Леон Шептицький, Павло Флорі-
ян Сапіга, Андрій Любомирський, Адам Стадницький, Євстахій Сапіга. Весілля Станіслава і Марії 

Шептицьких. 6-го червня 1907 р. 
Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» (Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)
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15-го жовтня родина Шептицьких зібралась у Сім’яничах на шлюбних 
урочистостях Леона та Ядвіги з Шембеків. Шлюб давав Митрополит Андрей, 
якому асистував місцевий священик. 

Важко  уявити прекраснішу урочистість, — згадувала у споминах сестра 
нареченої монахиня Марія Криста. — Гарна осіння погода, щастя, яке лилося 
з обличчя пана молодого, дівочий спокій і зосередження на лиці панни молодої, 
гарні польські строї пана молодого й гостей весілля, єдність із людьми, які 
радісно брали участь у святі двору, барвний похід весілля, що йшло через сад 
до костелу: на чолі їхали на строкатих конях два парубки у велькопольскому 
вбранні — це все було відображенням родинної і національної традицій. 
Митрополит промовив від вівтаря до молодих, вказуючи їм «королівську дорогу 
любови», якою мали ступати до Бога.

[Sister Maria Krysta Szembek and hermemoirs / Andrzej A. Zięba ; [transl. From Pol. by Bohdan 
Struminsky] // Harvard Ukrainian Studies vol. XV. — № 1/2 1991. — С. 119]

Дружбою Леонові мав бути брат Станіслав, та він занедужав і не зміг 
приїхати. Тому за дружбу погодився стати Казимир. Як зберегли спомини, на 
весіллі він був одягнений у прекрасний польський шляхетський стрій, увесь 
гранатового кольору («Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 398). Весілля за-
кінчилося несподіванкою: Казимир упіймав букет нареченої, який підкинула 
вгору дружина Леона Ядвіга з Шембеків графиня Шептицька.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 398]

X, Казимир (о. Климент) Шептицький, X, X, X, X, X, X, X, X, X, Ядвіга з Шембеків Шептицька, Леон 
Шептицький (позаду), Ігнацій Скшинський, Олександр Шембек, X, X, X, X. 

Весілля Леона Шептицького з Ядвігою з Шембеків Шептицькою. 15 жовтня 1902 р. 
Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» (Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)

1902
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Після весілля граф Шептицький повернувся до парламентської роботи. До 
кінця року він тільки на кілька днів приїжджав до Прилбич і Дев’ятників. У 
повному складі родина зібралася лише на Різдвяні свята. На той час дружина 
Леона Ядвіга була вже тут господинею нарівні з Софією Шептицькою, якій 
допомагала керувати маєтком та вчилася ведення домашнього господарства. 
Традиційно на свята були колядники, лотерея на деревці, театральні сценки. 

На початку січня з Відня прийшли звістка, що цісар Франц Йосиф І надав 
Митрополитові Шептицькому 30-го грудня посаду радника у Таємній раді.

[Przegląd katolicki. — № 2. — 8 січня 1903 р. — С. 31]

Однак новий рік почався з непередбачуваної біди. Після католицьких 
Різдвяних свят, перед Новим роком, захворів Митрополит Андрей.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 403]

Лікарі констатували важке запалення нирок, ускладнене грипом. Оскільки 
здоров’я Софії Шептицької було підірване галицькими холодами, родина 
ухвалила рішення не повідомляти маму про важку хворобу сина. Стан 
хворого був настільки грізним, що в кінці січня до Прилбич дійшла звістка: 
Митрополит Шептицький помер у Львові у соборі Святого Юра, де лікувався. 
На той час Софія Шептицька, дізнавшися про недугу сина, злягла з важкою 
хворобою серця. Про перебіг хвороби у січні та лютому Ядвіга Шептицька, 
дружина Леона, описала у своєму щоденнику, передаючи біль та тривогу 

Палац роду Шембеків у Сім’яничах 
(недалеко від Познані, Польща)



213

того важкого випробування. Як повідомила тодішня 
преса, під час перебування Андрея Шептицького у 
Боснії він застудився і, знехтувавши застереженнями 
лікарів, поїхав після повернення до Прилбич, на 
святкування католицького Різдва Христового. Леон 
Шептицький мусив у цей час пильнувати прилбицьке 
господарство та опікуватись здоров’ям мами. Ян Кантій 
Шептицький, окрім родинних справ, був зайнятий 
адміністративними обов’язками у Яворівському 
повіті та в Галицькому крайовому сеймі. Казимир 
єдиний з родини мав можливість організувати опіку 
та догляд за хворим братом.

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 88]

Про це пише й тодішня преса, згадуючи про 
Станіслава, який приїхав на допомогу Казимирові (Gazeta 
Narodowa. — № 17. — 22 січня 1903 р. — С. 2). Ще одну 
згадку про опіку Казимира хворим братом залишила 
нам сестра Марія Криста, пишучи у спогадах, що «Казьо, 
який піклувався Митрополитом, читав йому одну з драм 
Шекспіра та Трилогію Сенкевича».

[Sister Maria Krysta Szembek and hermemoirs / Andrzej A. Zięba ; [transl. 
From pol. by Bohdan Struminsky] // Harvard Ukrainian Studies vol. XV. — № 
1/2 1991. — С. 121; Генрик Адам Александер Піюс Сенкевич (1846–1916) 
— видатний представник польської літератури та Нобелівський лавреат 
(1905), автор історичної трилогії «Вогнем і мечем» (1883—1884), «Потоп» 
(1884—1886), «Пан Володийовський» (1887—1888) — І. М.]

Зі Львова Казимир був змушений «летіти» до родинного 
дому, щоб, як бальзам, заспокоювати маму («Листи Софії 
Шептицької». — Т. IV. — С. 405). На початку лютого недуга 
поступово відступила. Шептицькі завдячували одужанням 
Митрополита «чудесному зціленню за посередництвом 
Божої Матері з Люрду, тому що в критичні хвилі хворо-
би мати давала йому пити воду з Люрду. Ось чому мати 
надіслала в Люрд подяку та вотум (речі, принесені в дар на вівтар як подяку за 
зцілення — І. М.)», — писав Ян Казимир Шептицький у праці про о. Климентія.

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 88]

Уже в середині лютого преса повідомляла про суттєвий прогрес у перебігу 
одужання новину, що Митрополит попросив 13-го лютого у Святішого Отця 
7-місячну відпустку, щоби виїхати на Південь на лікування. У дорозі його повинні 
були супроводжувати батько Ян Кантій, Казимир та один із братів.

[Gazeta Lwowska. — № 38. — 17 лютого 1903 р. — С. 4]

Повідомлення у пресі про перебіг хвороби 
Митрополита Шептицького 

(Gazeta Narodowa. — № 17. — 
22 січня 1903 р. — С. 2)

1903
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У кінці лютого 1903 року в листах Софії Шептицької йдеться про суттєве 
покращення здоров’я Митрополита Андрея.  25-го лютого він разом із матір’ю 
від’їжджає зі Львова на реабілітацію до Нерві, що в Північній Італії, в Лігурії. 

Поволі Казимир Шептицький повертається до свого нормального життєвого 
ритму, який виробився в нього за останні роки. 4-го березня, на щорічних зборах 
Галицького господарського товариства, його обирають членом виконавчого 
комітету цієї організації.

[Gazeta Lwowska. — № 53. — 6 березня 1903 р. — С. 5]

Зі Львова Казимир виїхав до Відня, щоби продовжувати виконувати обов’язки 
у парламенті, і вже 18-го березня він присутній на засіданні парламентської 
комісії під час розгляду питання, яке стосувалося залізниці в Галичині.

[Gazeta Narodowa. — № 66. — 21 березня 1903 р. — С. 1]

26-го березня польське Коло в парламенті рекомендувало Казимира 
Шептицького членом парламентської комісії з питань митної політики, яка 
мала неабиякий вплив на формування бюджету імперії.

[Stenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses des Reichsrates 1861-1918. —  XVII. Session. 
— C. 19619; Gazeta Narodowa. — № 70. — 27 березня 1903 р. — С. 3]

У той час Софія Шептицька й Митрополит перебували у Тренто (Італія). У 
листі від 26-го березня 1903 року вона писала до Казимира, що «Ромцьо чуєть-
ся добре», а старший брат попросив додати таке: «… Нехай Мама обіймає Казя 
і ще раз за все від мене подякує. Нехай йому Бог віддячить за те, що для мене 
робить».

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 407]

Кілька днів пізніше, 31-го березня, Казимир Шептицький бере участь у 
фінальному розгляді законопроекту, який повинен був вирішити питання 
соціяльного забезпечення приватних урядовців (офіціялістів), що відбулося 
на засіданні соціяльно-політичної комісії, членом якої він був у парламенті. Під 
час розгляду рекомендує підтримати пропонований до розгляду законопроект.

[Gazeta Lwowska. — № 75. — 2 квітня 1903 р. — С. 3]

Наближалися Великодні свята і Казимир із Відня їде в Галичину. 6-го квітня 
він приїжджає до Львова з Дев’ятників, про що свідчить оголошення у пресі 
(Gazeta Lwowska. — № 79. — 7 квітня 1903 р. — С. 7). На Великдень, який у 
цьому році поляки святкували 12-го квітня, Казимир поїхав до Лащова — до 
брата Олександра Шептицького («Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». 
— С. 88). Тут же знаходимо інформацію, що після свят Софія Шептицька у листі 
Казимирові від 19-го квітня пише ще раз про почуття вдячности Митрополита 
Андрея, які він носив у серці до свого брата Казя: 
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Твій лист був для нього таким милим, що він читав і 
перечитував його та приніс, щоби ми прочитали разом, 
тому що часто, дуже часто розмовляємо про Тебе, про 
Твої потреби, про все, що Ти віддаєш Богові й Непороч-
ній Діві Марії» (тут же). Заслуговують на увагу й слова, 
написані в одному з наступних листів від 29-го квітня 
1903 року: «Дякую за Твого такого милого листа. Якась 
дивовижна Божа воля завжди штовхає Тебе до тих, хто 
страждає. А як Ти вмієш утішити й укріпити… Кому ж 
відомо про це краще, як не мені... 

У другій декаді квітня Казимир Шептицький був 
присутній на похороні родича о. Генрика Скшинського, 
який помер у Кракові 17-го квітня, а був похований 
в Устробній, місцевості в ґміні Вояшівка, що у 
Кросненському повіті на Підкарпатті в Польщі (тут же. 
— С. 89). Між о. Скшинським та братами Шептицькими, 
особливо Митрополитом Андреєм та Казимиром, були 
особливі стосунки. Саме він у Кракові у юні роки хлопців 
був їхнім ментором і наставником у християнському 
світі цього міста та під його керівництвом і завдяки його 
порадам вони починали свою студентську діяльність.

Після свят галицькі політики у віденському пар-
ламенті запрацювали із потрійною силою. Одним 
з нагальних питань була націоналізація державою 
частини залізниці у Галичині. Окрім цього, планувало-
ся виробити нову стратегію у відносинах з урядом. Тому 
3-го й 4-го травня 1903 року в Відні польське Коло вело 
активні дискусії. У неділю 3-го травня після політичних 
нарад уся фракція завітала на свято місцевих поляків, які 
у Відні заснували товариство християнських робітників 
і робітниць під назвою «Батьківщина» («Ojczyzna»). На 
урочистостях також був присутній і Казимир Шептицький, 
як, зрештою, і на всіх ділових політичних зустрічах.

[Gazeta Lwowska. — № 104. — 7 травня 1903 р. — С. 2]

7-го травня Казимир виступав на засіданні комісії з 
податкової політики під час розгляду законопроекту, 
пов’язаного зі встановленням мита на збіжжя. Про-
поновані авторами зміни не відповідали інтересам, в 
тому числі, і галицьких рільників, з тієї причини законо-
проект не був пропонований комісією до розгляду в 
парламенті.

[Czas. — № 105. — 9 травня 1903 р. — С. 3]

З парламентської діяльності Казимира графа Шептицького 
(Gazeta Lwowska. — № 104. — 7 травня 1903 р. — С. 2)
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Можемо припустити, що Шептицький діяв у 
інтересах краю. Неочікуваний поворот відбувся 
і в питанні участі Шептицького в діяльності 
парламентської комісії, яка опрацьовувала 
можливість націоналізації залізниці в Галичині. 
Як повідомила преса 23-го травня, Казимира 
Шептицького на три роки було призначено 
членом Державної ради залізниць у Галичині.

[Gazeta Narodowa. — № 117. — 23 травня 1903 р. — С. 3]

Цього ж дня в парламентській комісії 
Казимир Шептицький виборював прийнятні 
умови для пенсійного страхування приватних 
службовців. Пропозиції Шептицького були 
взяті до уваги, визнані слушними й мали бути 
опрацьовані на наступному засіданні.

[Czas. — № 116. — 23 травня 1903 р. — С. 1; Gazeta 
Lwowska. — № 119. — 26 травня 1903 р. — С. 3]

Розгляд цього питання продовжили в комісії 
10-го червня, де Казимир Шептицький також 
мав виступ. Кінцевий варіянт опрацьованої 
пропозиції був таким: працедавець сплачує 
пенсійні внески, попередньо стягнувши їх із 
місячної зарплатні працівника.

[Gazeta Lwowska. — № 132. — 11 червня 1903 р. — С. 2]

4-го червня з Італії до Відня прибув Митрополит Андрей, який цього ж 
дня мав авдієнцію у цісаря (Kurjer Lwoski. — № 154. — 5 червня 1903 р. — 
С. 5), щоби скласти присягу члена Таємної ради, про що Софія Шептицька 
повідомляє сестру чоловіка Михайлину графиню Коморовську («Листи Софії 
Шептицької». — Т. IV. — С. 413). У листі вона згадує, що Казимир у кінці травня 
відвідував їх у Ловрано, де перебували в цей час із Митрополитом. Можемо 
здогадуватися, що цей візит був пов’язаний із потребою супроводжувати до 
Відня Митрополита Андрея, який, хоч і видужав, однак увесь час викликав 
почуття тривоги та піклування в рідних. Софія Шептицька також тішиться з 
успіхів сина у парламенті, додаючи, що «щораз більше його всюди втягують у 
парламентську працю, бо щораз краще його пізнають».

У червні Казимир Шептицький відзначився у парламентській роботі 
ще одним надзвичайно важливим виступом. 12-го червня 1903 року у 
віденському парламенті розглядали питання встановлення на законодавчому 
рівні часових меж робочого дня для торгівлі в неділю. Однією з причин цієї 
проблеми було те, що у євреїв Галичини та Буковини святкові дні не збігалися 
з християнськими святами та щотижневим неробочим днем. Євреї починали 

З парламентської діяльності посла Шептицького 
(Gazeta Lwowska. — № 119. — 26 травня 

1903 р. — С. 3)
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святкувати і припиняли будь-яку працю 
щовечора в п’ятницю. Тоді наступним робочим 
днем був понеділок. Автори ініціятиви просили 
дозволити мінімум 5-годинний робочий день у 
неділю. Казимир Шептицький задекларував 
свою підтримку опозиційній меншості в залі, 
яка вимагала встановити можливість для 
4-годинної праці в неділю по полудні. 

Особисто я є прихильником цілковитого 
недільного відпочинку, — заявив посол 
Шептицький, — однак його не так легко 
вдасться впровадити, тому погоджуюся на 
пропозицію з озвученим зауваженням.  Інакше 
працівники торгівлі не будуть мати змоги 
взяти участь у ранішньому Богослужінні. Тож 
прошу взяти до уваги таке: у випадках, коли 
можливість участі у передполудневому Бого-
служінні є дотримана, час недільної праці має 
бути установлений на рівні чотирьох годин, із 
обмеженням у передполудневий час.

[Stenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses des 
Reichsrates 1861-1918. —  XVII. Session. — C. 21255–21258; 
Czas. — №  132. — 13 червня 1903 р. — С. 1; Národní politika. 
— № 160. — 13 червня 1903 р. — С. 4]

Також, — продовжив Шептицький, — слід 
дбати не тільки про недільний відпочинок, але 
також і законодавчо закріпити святкування 
неділі, а також дбати про те, щоби дати 
можливість відсвяткувати цей час. Виступ 
Казимира двічі переривався оплесками з 
парламентського залу.

[Gazeta Narodowa. — № 134. — 14 червня 1903 р. — С. 2]

19-го червня Казимир Шептицький запро-
тестував на комісії митної політики проти 
експортного мита на деревину, що у свою чергу 
створило б додаткові видатки великій частині 
галицького бізнесу, який у цей час був знаний у 
всій Європі з торгівлі деревиною.

[Gazeta Lwowska. — № 139. — 20 червня 1903 р. — С. 2]

З діяльності Державної Ради імперії. Згадка про 
виступ Казимира графа Шептицького під

 час розгляду питання про робочий час у неділю 
(Gazeta Narodowa. — № 134. — 14 червня 1903 р. — С. 2)

1903
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У липні Казимир Шептицький повернувся до Галичини і вже 14-го лип-
ня взяв участь у зустрічі з виборцями послів віденського парламенту, яка 
відбулась у Тернополі.

[Gazeta Narodowa. — № 160. — 16 липня 1903 р. — С. 1]

У кінці цього місяця Софія Шептицька в листі до Михайлини Коморовської 
писала, що лікарі рекомендують Казеві їхати на лікування до відомих нам міст 
Кісінгену і Кальтенлойтгебену («Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 415). 
Першого листа Софія Шептицька написала синові до Кіссінгену 5-го серпня, 
що свідчить про виїзд із Прилбич на початку цього місяця («Листи Софії 
Шептицької». — Т. IV. — С. 415). Сама ж Софія в цей час поїхала на кілька тижнів 
до Унева, де відпочивав Митрополит Андрей. 

 Тут слід також згадати про смерть Папи Римського Леона ХІІІ 20-го липня 
1903 року. В його особі Шептицькі втратили не тільки провідника Церкви, але 
також близького приятеля. 

Із лікування Казимир Шептицький повернувся в кінці серпня. Софія 
Шептицька у листі до сина Станіслава 29-го серпня написала, що «Казьо власне 
виїхав».

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 89]

У цей час знаходимо в пресі повідомлення від 30-го серпня, що Казимир 
граф Шептицький є обраний членом суду присяжних.

[Gazeta Narodowa. — № 198. — 30 серпня 1903 р. — С. 2]

Восени 1903 року мала місце ще одна надзвичайна подія у біографії 
Казимира Шептицького. Зокрема на загальному зібранні Галицького лісового 
товариства 6-го жовтня його було обрано членом львівського відділу.

[Gazeta Lwowska. — № 227. — 6 жовтня 1903 р. — С. 4; Gazeta Narodowa. — № 227. — 6 жовтня 
1903 р. — С. 3]

Діяльність у Товаристві становить особливу сторінку життєпису Казимира 
Шептицького, на чому зупинимося дещо пізніше. Восени ж 1903 року на 
підставі лобіювання інтересів галицьких лісівників, про що вже велася мова, 
постать молодого політика Шептицького стала надзвичайно шанованою в 
колах Товариства. Тема лісівництва також була йому надзвичайно близькою. 
Про стан справ Товариства Казимир доповідав у Відні на засідання польського 
Кола у парламенті 21-го листопада [Gazeta Narodowa. — № 268. — 22 листопа-
да 1903 р. — С. 3), а наступного дня, 22-го листопада, за дорученням Галицько-
го лісового товариства, Казимир звернеться до польського Кола у парламенті 
про підтримку петиції щодо надання субвенції з державного бюджету для фі-
нансування газети «Сильван», яку видавало Товариство.

[Czas. — № 268. — 22 листопада 1903 р. — С. 1] 
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Останні місяці 1903 року для 
Шептицьких були надзвичайно сумними. 
День за днем погіршувалося здоров’я 
Софії Шептицької. Вона вже не мала 
сили навіть написати листа. Із цього часу 
залишилися спогади Ядвіги Шептицької, 
дружини Леона, в яких вона коротко 
описала ці дні (ці тексти частиною IV-го 
тому листів Софії Шептицької). Сини, як 
тільки могли, негайно приїжджали до 
Прилбич. Особливо часто  тут перебуває 
Митрополит Андрей. Після повернення 
з Риму й зустрічі з Папою Римським 
Пієм Х, наступником Леона ХІІІ, Митро-
полит відразу ж приїхав до матері, щоби 
розповісти їй про свої враження («Листи 
Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 419). На 
свята зібралися біля мами всі, крім сім’ї 
Олександра. Це були перші свята, коли 
Різдво Христове стало для Шептицьких не 
тільки часом радости і забав, але також і 
думок про смерть. 

У грудні 1903 року розпочався Ювілей-
ний рік Догмату про Непорочне Зачаття 
Пресвятої Богородиці. 8-го грудня 1904 
року виповнювалося 50 років з момен-
ту, як Папа Римський Пій ІХ оголосив 
Догмат. Із цим пов’язаний один із останніх 
заповітів своїм дітям Софії Шептицької. Як згадувала невістка Ядвіга, 
Шептицька «мала велику набожність до Пресвятої Богородиці Непорочного 
Зачаття. Також у часі, коли вселялися до нового дому, Її вибрала за Патронку 
родини, що сталося 8-го грудня 1872 року. І тепер тішилася тим ювілеєм та 
просила нас всіх і кожного осібно, навіть мою сестру й брата (йдеться про 
Софію і Олександра Шембеків — І. М.), щоби ми наше життя віддали під опіку 
Пресвятій Богородиці Непорочного Зачаття. Митрополита ж просила, щоб Їй 
посвятив усі свої дієцезії».

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 420]

У лютому 1904 року Станіслав Шептицький отримав номінацію військового 
аташе при російській армії в Маньчжурії на Далекому Сході. Там розгорталася 
російсько-японська війна. До Прилбич приїхав терміново 16-го лютого й 
виїжджав пізнім вечором о 23-ій годині. Усі розуміли, що це остання зустріч 
мами з сином.

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 422]

Святий Пій Х молиться перед образом 
Діви Марії Непорочного Зачаття

1903
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Ці місяці Казимир Шептицький перебував 
здебільшого в Галичині. Якщо й виїжджав у 
Відень до парламенту, то на короткий час, 
щоби негайно повернутися до Прилбич. 2-го 
лютого бере участь у засіданні Галицького 
господарчого товариства, яке відбулось у Львові 
під головуванням Володимира Козловського. 
Товариство делегує Шептицького до роботи 
комісії з числа депутатів парламенту, яка повинна 
напрацювати пропозиції щодо покращення умов 
діяльности горілчаного промислу в Галичині.

[Gazeta Narodowa. — № 32. — 10 лютого 1904 р. — С. 3]

Залишився лист Казимира, написаний із 
Прилбич до брата Станіслава у Маньчжурію, з 
якого довідуємося про останні дні матері. Але 
спершу нагадаємо  про мамине благословення, 
яке вона уділяє своїм дітям у часі, коли жодно-
го з синів не було в дома. Шептицька, як пише 
у спогадах Софія Шембек, трактувала це за 
доказ властивого виховання своїх дітей, яких 
виховувала для Господа Бога, а не для себе. 
Отож в одному з цих моментів Софія Шептицька 
благословляє Казимира, просячи в молитві в часі 
благословення про те, щоби відбувся «його вибір 
стану».

[«Листи Софії Шептицької». — Т. IV. — С. 424]

Прилбичі, 18.03.1904 р. 
Станіславові Шептицькому — Петербург, Росія 

Найдорожчий мій Стасю! 
Учора надійшов Твій лист із Петербургу, а сьогодні до мене картка, відіслана 

з Відня. За кожним разом, що пошта принесе якусь від Тебе вістку, маємо велику 
радість. Дай, Боже, щоб ці вісті були частіші й щоб добрі новини приносили. 
Дні з 11-го до 13-го вранці (з п’ятниці до неділі) минулого тижня були тут 
дуже важкі. Бідна Мама мала сильні серцеві напади, здавалося, що кожної 
хвилини буде кінець. Усі ми з’їхались, а вона прощалася — благословляла, Тебе 
особливо дуже гаряче й урочисто благословляла. Після неділі повільно прийшло 
покращення, лишилися, однак, ясна річ, різні ослаблення. Температура більш-
менш така ж, як була давніше. Упродовж усього тижня багато спить вдень і 
вночі, на жаль, до устриць уже не має смаку, зате п’є доволі багато молока, чаю 
з конь’яком. Коли одержали з Відня Твої світлини, то дуже втішилася, — ті, що 
ми їй дали, — цілувала й хрестом своїм перехрестила. Дім є тепер повнісінький 
— є Олесеві (йдеться про сім’ю Олеся. — І. М.). 

Повідомлення у пресі про смерть 
Софії графині Шептицької 

(«Gazeta Lwowska». — № 89 від 19 квітня 1904 р. — С. 4)
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Спогади про Софію графиню Шептицьку Людовика графа Дембіцького (1843–1908),
 багатолітнього приятеля родини Шептицьких  («Czas». — № 88 від 18 квітня 1904 р. — С. 3)

1904
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Є Олесева дружина, і вона над-
звичайно помічна: хазяйнує вдома 
і коло Мами так спокійно та добре 
вміє ходити. Допомагають також 
Зося Шембек і Зося Моравська, яка 
кілька днів тому приїхала. 

Відтак ми підміняємо одне 
одного, доглядаючи Маму, а обіди 
й таке інше — у тамтім домі. 
Леосеві й Мімі — у Львові. Їм піді-
брано одну кімнату на квартирі 
на Словацького, і там вони дуже 
добре влаштувалися. Доти нічого 
немає, але очікувати можна різ-
ного. Княгиня Тереза мала до Інки 
прислати своїх доньок, але не знаю, 
як цей візит відбувся, напевно, 
подружаться, що, може, Тобі при-
дасться на майбутнє. 

[Йдеться про Терезу Єлизавету Марію 
княгиню Сангушко-Ковельську герба 
Литовська Погоня (1864–1954), матір 
майбутньої дружини Станіслава графа 
Шептицького (1867–1950) Марії Жозефіни 
з Сапігів Шептицької (1884–1917); Інка 
— Ядвіга з Шем-беків Шептицька (1883–
1939), дружина Леона графа Шептицького 
(1877–1939), брата о. Климента]

Ромцьо так часто, як тільки 
може, тут приїжджає. Сьогодні 
саме відслужив для Мами Службу 
Божу й на вечір від’їжджає до 
Львова… Часи тут уже кілька днів 
прекрасні — вранці приморозки, але 
нечуване болото, тому і з Яворова, 

і з Вишні важко дістатися. Папá Твої фотографії відіслав до «Краю» й до «Вохе». 

[«Kraj» — польський суспільно-політичний тижневик консервативного напрямку. Виходив у Петербурзі 
у 1882–1909 рр.; Die Woche — німецький тижневик, який видавався у 1899–1944 рр. у Берліні]

Завтра має якусь повітову Раду в Яворові… Велика радість — пані Марія 
(мова про Марію Собанську з роду Потурлицьких з Венцбока герба Гримала (1847–
1929), матір Ізабели, дружини Олександра Шептицького (Олеся)— І. М.). виїхала з 
Риму, їде […] до Лащова, щоби бути при дітях, щоби Олесеві могли довше тут 
залишатись. От і вся наша хроніка — пишу її з деталями, бо знаю, як довго таких 
подробиць вичікується. Де Тебе цей лист застане? Мабуть, за тисячі миль від 

Опис похорону Софії графині Шептицької 
(Gazeta Lwowska. — № 93 від 23 квітня 1904 р. — С. 4)
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нас. Найсердечніше Тебе обнімаю й цілую, 
мій дорогий, від себе і всіх Прилбич, які, 
незважаючи на відстань, серцем і думкою 
є завжди навколо Тебе. Від Мами спеціяльні 
обійми й благословення. Бог з Тобою, мій 
дорогий. 

Твій Казимир

[«Блаженний архимандрит Климентій (Казимир 
граф Шептицький). Листи…». — С. 35]

У неділю 17-го квітня кілька хвилин по 
6-ій після полудня Софія графиня Шептицька 
померла. Похорон відбувся у четвер 21-го 
квітня не тільки в присутності родини та 
друзів, але також представників влади 
Галичини, знаних громадських діячів, сот-
ні священиків різних обрядів та сотень 
селян. Окрім газетних дописів, які розмі-
щаємо тут і які найповніше повідомляють 
про цю жалобну для всієї Галичини подію, 
публікуємо також лист Казимира до брата 
Станіслава, в якому він описує похоронні 
урочистості і свої відчуття:

До листа Батька (Яна Шептицького) Станіславові Шептицькому 
дописую: 

Адреса 
Прилбичі, 03.05.1904 р. 

Найдорожчий Стасю! 
Уперше Твої іменини так несамовито від Тебе далеко, уперше без Мами, 

тут, на землі, але Вона до цього часу завжди була там, де Її слабке здоров’я Її 
прикованою тримало: чи то в Прилбичах, чи в Ґрісі, чи в Ловрано. Сьогодні Вона 
ближче до кожного з нас, де б ми не були, і відстань до Маньчжурії для Неї не є 
вже відстанню. Обнімаю Тебе від душі й серця і бажаючи ще раз, якщо це мож-
ливо, ще гарячіше й сердечніше, аніж давніше, нині, коли Вона нас посиротила. 
Декілька днів ми ще тут перебуватимемо, а потім кожен собі поїде у свою 
сторону. Козловський пише великий некролог про Маму в «Gazecie Narodowej» 
і отримав звідси багато матеріялів. Така шкода, що спогади Мами сягають 
тільки до 1855 року. Тепер я перегортаю Її кореспонденцію з Тіткою Дунею, 
щоби могти відтворити роки до заміжжя в l86l р. 

[Згадувана часто Дуня — це скорочене ім`я Ванди зі Скшинських графині Островської герба 
Заремба (1833—1884), дочки Владислава Скшинського і Ванди Розвадовської. Була найкращою 
приятелькою Софії Шептицької, якій авторка присвятила цілий другий том своїх спогадів]

Опис похорону Софії графині Шептицької
(«Czas». — № 91 від 21 квітня 1904 р. — С. 2)
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Матеріял уже дуже багатий, щоби написати Її життєпис, а життя — 
таке воно у Мами наповнене, що шкода, щоби страченим засіяла його пам’ять 
для майбутніх поколінь. На поточну сесію парламенту взяв відпустку: заважко 
б мені було в цьому шумі та шумовинні політики. А й Ти, мій дорогий, не одну 
важку хвилину там мусиш перебувати. За серце мене стиснуло, коли сьогодні 
прийшла Твоя телеграма. Як Твоє здоров’я? Напиши, чи добре Ти витримуєш ці 
труди. 

Похорон Мамусі був у погідну пору, бо в чудесну весняну погоду перед заходом 
сонця попрощалася з цим світом. Для мене жахливим був цей перехід — замість, 
як поранений звір, змогти втекти й сховатися, потрібно було днями й ночами 
готувати прийняття на якихось 300-кількадесят осіб. Військові намети в 
саду, цілий старий дім внизу заставлений столами, у новому домі накритий 
стіл тільки в їдальні. Уночі з середи на четвер салон, де на катафалку лежала 
Мама й де перейшли сотні селян, священиків та ін., потрібно було відновити до 
давнього стану, щоб відразу по похороні приймати частину гостей. Зі спальні 
Мамусі винесене ліжко, зрештою, все — як давно, тільки без Неї. Лампадка 
перед Господом Ісусом горить — не можна призвичаїтися до того, що і голосно 
ходити, і голосно розмовляти можна, і на відчинені вікна не зважати, і на 
протяги. Папа хоче, щоби Леосеві перенеслися до нового дому, а сам хоче мешкати 
в старому. Добре було б, якби Господь, за заступництвом Мами, дав нам усім, 
щоби це їхнє життя облаштувалося добре, неначебто Вона Собі цього бажала. 
Під час незліченних похоронних приготувань незмірно сердечно помагали нам 
пані Марія Собанська, яка, власне, два дні перед смертю приїхала до Ізі, й Мімі, 
і Зося Шембеківна, а було цієї жахливої роботи для всіх по вуха. Завершую, мій 
дорогий, обнімаю Тебе від душі й серця. Посмертні світлини Мами на ліжку й 
на катафалку робили фотограф із Яворова і пані Марія, — здається, що деякі 
дуже вдалися: такий нечуваний спокій і авторитет були на Її обличчі. Сьогодні 
або завтра, як ми з’їдемося, напевно, також складемо напис на таблицю для 
неї в каплиці. Колись, за життя, просила, щоби написати «Пішла в радості 
до Господа свого». І, звісно ж, Вона, кохане бідацтво, заслужила вже Собі на 
відпочинок після цього важкого й жорсткого життя. Ще раз обіймаю Тебе, 
мій дорогий. 

Бог із Тобою. Твій Казимир

[«Блаженний архімандрит Климентій (Казимир граф Шептицький). Листи…». — С. 43]

Софія Шептицька так і не встигла побачити початок реалізації покликання 
Казимира. Цей період у його житті розпочнеться дещо пізніше. Однак за ці роки 
він не тільки скріп духовно, «наростив собі мускули», як колись писала у листі 
до нього, але також під кінець маминого життя зійшов на вершину політичної 
та громадської кар’єри. Хтось зауважить, що це мало небагато спільного з 
покликанням до служби Господеві. І тут можна заперечити, бо здобутий досвід 
у світському житті йому пізніше неабияк пригодиться у лоні Церкви, як піде 
служити. І саме це було виконанням маминих настанов: змужніти й набратись 
сил, щоби стати «підпорою брату» в нелегкій місії. 
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Секретар австрійського парламенту Казимир граф Шептицький (стоїть другий зліва)  серед грона політиків
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Прилбичі, 25.07.1904 р. 
Станіславові Шептицькому — Ляоянь, Маньчжурія 

(титул як вище) 
[Ляоянь — місто, тепер має статус міської префектури у провінції Ляоянь  на 

північному сході Китаю]

Коханий мій та найдорожчий Стасю! 

Так давно я не писав до Тебе, що хочу сьогодні порядний лист на Далекий Схід послати, 
бо якщо тут величезна радість і велика подія, коли прийде якесь повідомлення від Тебе, 

то і Ти, напевно, серед цих небезпек і великих ризиків маєш чудову хвилину, коли одержиш 
лист із дому — від своїх. Саме вчора прислала тут Мімі Папі лист Гогенлое (Фредерік 

Франциск Гогенлое-Вальденбург-Шиллингсфюрст, військовий аташе Австро-Угорщини 
у Санкт- Петербурзі — І. М.), в якому йдеться про те, що він отримав Твій рапорт від 22–

го червня про битву під Вафангоу, написаний у Дашічас. 
[Мова про битву під Делісі, відома також як битва під Вафангоу. Сутичка мала місце 

14–15-го червня 1904 р. біля китайського поселення Вафангоу, близько 235 км на північ-
ний схід від Порт–Артура]

Додає, що Ренненкампф (Павло Карлович Ренненкампф (1854–1918) — генерал 
кавалерії армії Російської імперії— І. М.) не оминув жодної можливості, щоб із великими 

похвалами говорити про Твою поведінку в дивізії. Це останні новини, які маємо про Тебе. А з 
газет замітка з «Русского инвалида», передрукована у «Kraj» і «Czas», про Твоє перебування 

при Ренненкампфі, котрий із великим визнанням про Тебе говорить. Папа цю замітку 
вирізав із газети і послав Інці до Бланкенбергу (місто в західній Бельгії, в провінції Західна 

Фландрія — І. М.), щоб, якщо вона вважає доречним, використала її в Більчі. 
(Мова про Більче-Золоте, яке належало Адамові Сапізі (1828–1903), польському кня-
зеві, галицькому політику, дідусеві майбутньої дружини Станіслава Шептицького — 

Марії Жозефіни (1884–1917) — І. М.). А тепер, мій дорогий, тутешня хроніка. 
Прилбичі — дуже пусті й сумні без нашої Матусі. Леосеві 3 тижні тому виїхали via 
Сім’яничі (де залишили донечку) до Бланкенбергу — перед вереснем не повернуться 

сюди. Щоби не залишати Папу самого, приїжджала сюди добросердна Тітка Михася, хоч 
їй важко було серед тутешніх спогадів, ще таких свіжих і таких болючих. Уже є тут 2 

тижні, але цього тижня хоче повертатися до Львова. 
(Мова про Михайліну Марію з Шептицьких Коморовську (1835–1911), сестру Яна 

Кантія графа Шептицького й дружину Владислава графа Коморовського з Ліптови і 
Орави герба Корчак (1836–?)— І. М.). Плани на літо Папі трохи поламалися — ми хотіли 

конче, щоб у серпні він поїхав із Ромцьом на море. Здавалося, що й Олесеві виберуться й 
ще якийсь час разом з ними там перебуватимуть. Ромцьо натомість не хоче чути про 

виїзд: надто багато справ. Незважаючи на те, що по 8-тижневій перевірці його нога 
знову не в порядку й морські купелі, напевно, йому б дуже придалися. Олесь також має 

багато господарських клопотів (будує гуральню — відбудовує садибу Пукажів, яка йому 
спалилася від грому), тому важко їм знов вирушити з Лащова. А Папá, хоч йому тут 

дуже важко — сам не зможе вибратись до моря. Я останніми днями багато рухався. У 
червні, коли Олесеві поїхали до Швейцарії, у Берн, радитися у тамтешнього лікаря д-ра 

Кохера про здоров’я Ізи, коли ми були майже переконані, що Ізу оперуватимуть, — я 
зібрався з ними, щоби в цей момент не залишати самого Олеся. Кохер постановив, що 

операція тепер не потрібна, приписав лікування, але та виправа забрала нам аж 2 
тижні. Тепер знову, 16–го липня, відбувся шлюб Владзя Собанського з панною Замойською 

з Рожанки, а оскільки ще Матуся в останніх днях перед смертю висловила побажання, 
щоб я міг поїхати, то зібрався туди з Олесями, — я пізнав дуже милий дім і багато 
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Замойських, але жодних матримоніяльних Nebenwirkungen (з нім. — побічний наслі-
док— І. М.). Усі мене там про Тебе дуже розпитували, а для бідного Татуська особливо всі 

ці похвальні відомості про Тебе, які до нас доходять, є єдиною втіхою в цих найважчих 
часах, що переживаємо. Тільки й він, і ми всі трохи зазнаємо неспокою — просимо Бога 

за заступництвом нашої Матусі, щоби Тебе охороняв і стеріг перед кулями й перед 
хворобою. На ці останні, зокрема, дуже вважай, мій дорогий, наскільки це можливо в 

таких часах. Із питтям води, напевно, потрібно бути обережним. Чи Твій Франек завжди 
добре справується? Недавно я мав лист від Ганущака — страшенно Тобі вдячний за ці 

якісь поштові картки, що Ти йому послав з Маньчжурії. Говорить, що всі тамтешні 
люди дуже про Тебе випитуються, не вистачатиме нам Тебе на цьогорічному, якщо 

Бог дасть, риковиську. Я не знаю, хто там буде. Потоцький (Андрій Казимир граф 
Потоцький герба Пілава (1861–1908) — польський політик, маршалок Галицького 

сейму, намісник Галичини— І. М.) жахливо на Ромця і на мене натискає. Ромцьо 
схильний зробити часткову заміну (Чута, Свинний, Тодор — за ревіри Суходольського). 

Ясна річ, як вдячність для нього, бо як намісник дуже добре береться до діла — і всі його 
щораз більше хвалять. Потрібно, отже, якось це в спосіб господарський і, згідно з цими 
всіма побажаннями, зробити, і для Ромця дуже важливо, щоби його не наразити. У нас 
незапам’ятна спека — озимині добре, овочі й трави переважно вигоріли, а все частіше 
чути в краю про пожежі лісів і торфовищ. Тітка хоче ще дописатися до листа, відтак 

залишаю місце й обнімаю Тебе, мій дорогий і коханий Стасю, від душі та серця. Хай 
Богоматір і наша найдорожча Матуся стережуть Тебе й охороняють від кожної біди. 

Папá Тебе обнімає й цілує. 
Твій завжди Казимир

РОЗДІЛ VIII 

КАЗИМИР ГРАФ ШЕПТИЦЬКИЙ — ПЕРШИЙ ЛОБІСТ ІНТЕРЕСІВ ГАЛИЧИНИ

Так — за листом — подаємо хронологію тодішніх подій у родині Шептиць-
ких, а також душевний стан Казимира після смерти матері. Як він згадував у 
листі до Станіслава Шептицького, через неможливість бути у галасливому 
парламенті, у квітні 1904 року взяв відпустку.

[Stenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses des Reichsrates 1861-1918. —  XVII. Session. 
— C. 24323]

Однак часу не марнує і бере участь у різних громадських ініціятивах. 
Як передавала преса за 18-го травня, Казимира Шептицького було обрано 
заступником Державної сільськогосподарської ради, яка діяла як дорадчий 
орган при Міністерстві сільського господарства (Czas. — № 113. — 18 травня 
1904 р. — С. 2). Він увійшов у склад Ради як представник Галицького лісового 
товариства (Kurier Lwowski. — № 138. — 18 травня 1904 р. — С. 4).

Усе літо Казимир провів у Дев’ятниках, про що пише у листах до Станіслава 
Шептицького батько Ян Кантій. Із Праги 13-го серпня він повідомляє: 

Казьо у Дев’ятниках — засідань Державної ради зараз немає, — отож і 
намовляємо його на Кіссінген…
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…були разом із Романом (Митрополитом Андреєм — І. М.)  та Олесем у Казя 
в Дев’ятниках. Новозведена Казем церква є прегарною, збудована за планом, що 
конкурс на нього був урядив Роман. Такої в Галичині ще не було. 

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 92]
 
У Дев’ятниках тоді правилася Служба у дерев’яній церкві святого Юрія, 

збудованій 1657 року. Шематизм Львівської архиєпархії за 1905 рік її стан 
окреслює як «лиха». Збудована коштом Казимира Шептицького церква свщм. 
Йосафата була освячена 1910 року, про що також довідуємось із шематизмів.

 [Шематизм Львівської архиєпархії 1905 р. – Львів, 1905. — С. 43; Шематизм Львівської 
архієпархії 1911 р. – Львів, 1905. — С. 370-371]

Про перебування Казимира все літо у Дев’ятниках також пише дружина 
Леона Ядвіга з Шембеків Шептицька, зазначаючи, що «Казьо сидить у 
Дев’ятниках більше, ніж будь-коли, і дуже з цієї причини радіє…». 

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 92]

Збереглися також листи й самого Казимира, який описував події братові 
Станіславу до Маньчжурії, та батька Яна Кантія Шептицького, адресовані туди ж:

[Листи цитуємо відповідно: Казимира Шептицького за виданням: «Блаженний архимандрит 
Климентій (Казимир граф Шептицький). Листи до рідного брата Станіслава графа Шептицького 
та родини»/ за ред. І. Матковського, Ю. Бойка. — Львів, 2017. — С. 45–63; листи Яна Кантія Шеп-
тицького до сина Станіслава Шептицького за виданням: Шептицький Я. Отець Климентій Шеп-
тицький. Життєпис на підставі архівних матеріалів родини Шептицьких / Ян Казимир Шептиць-
кий. [перекл. з пол. Надії Пікулик, Любомира Сеника; перкл. з франц. Жінет Максимович]. — Львів: 
Свічадо, 2016. — С. 93–95]

Дев’ятники, 21.08.1904 р. 
Станіславові Шептицькому — Ляоянь, Маньчжурія

Найдорожчий мій Стасю! 
Дякувати Господу! Учора ввечері прийшла картка від Леося з Бланкенбергу, 

куди скерували із Прилбич Твою телеграму до Папи за 3-тє серпня, що Ти 
здоровий: всі ми були неспокійні. Бог ласкавий, що в цих усіх небезпеках Тебе 
охороняє. Позавчора я був у Відні й вступив за вістями до міністерства війни 
— мали лише останній Твій рапорт за 28 червня з Тентші. Показували мені 
його, я прочитав, і Ти справив немале враження на мене; уявляю собі, що серед 
страшних завірюх, голоду й незручностей посилаєш такі фахові звіти й до 
того ж підкріплені добре намальованими ситуативними планами окремих 
зустрічей. Я читав також оцінку генер. Рененкапфа — дуже для Тебе похвальна. 
Усі мені говорили «es geht ihm glänzend gut» (чудово йому йде (з нім.) — І. М.). 
Цісар наказав Твої рапорти посилати до Бад Ішлю (мова про Бад Ішль (до 
1906 р. Ішль) — місто-курорт у Австрії — І. М.), а також перекласти йому 
те, що  про Тебе написав «Русский Инвалид». Кого тільки зустрічаю, так сер-
дечно про Тебе розпитують і засипають листами, просячи про Тебе вісті. 
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Нечувано приємно бачити, як тут у 
Краю всі до Тебе доброзичливі. 

А тепер, мій дорогий, хроніка з 
сімейних сторін. Папа, як Ти знаєш, 
поїхав до Бланкенбергу і є там тепер 
із Леосями, правдоподібно, добре 
відпочиває, а ми всі дуже радіємо, що 
виїхав із Прилбич, де так йому, біда-
кові, важко й самотньо, та й на зиму 
морськими купелями загартується. 
Леосеві, однак, уже наприкінці 
місяця via Сім’ятичі до Прилбич 
повертаються. Отже, якийсь час знову 
сам буде в Бланкенберзі. Не склалося 
так, як це первинно було заплановано, 
щоб Ромцьо або Олесеві їхали до моря. 
Р. лише у вересні поїде, і то або до 
Логмана, або до Бріксена до Гуггенбергу, 
де є дуже добра гідропатична клініка. 
А Олесеві тепер сидять удома, бо 
він має багато справ, Ізя відбуває 
приписане їй лікування тим лікарем із 
Берну; лише восени думають їхати на 
кілька місяців до Біарріц, де пані Марія 
для Казя може себе присвятити всю 
зиму. Із ногою Ромця не є добре — він 
стверджує, що, безперечно, краще і 
що має зробити якусь досконалу мазь, 
яку йому якийсь священик порадив і 
яка стягує ногу. Однак він не хоче її 
показати, ані порадитись із лікарем. 
Я хотів привезти Куровця, але він 
завзято впирається, можливо, що 
у Логмана краще почується, проте 
бодай відпочине після 2-місячної 
інспекції та після перебування у 
Львові, де завжди як у млині. Ходить 
із трудністю, трохи кульгаючи, а 
взагалі-то потрібно йому схуднути. 
Зараз перебуває в Уневі. Страшно 
радів, коли йому розповідав учора 
у Львові про всі вісті про Тебе та 
з міністерства війни. Ми вчора 
складали запрошення до Перегінська 
й більше, аніж коли-небудь, думали 
про Тебе, а мені особливо жалісно Повідомлення у польськомовній пресі про те, 

що капітан Станіслав граф Шептицький був важко 
ранений під час битви на російсько-японській війні. 

Автор відзначає, що офіцер Шептицький дуже 
високо цінується російським командуванням 
(Czas. — № 208 від 12 вересня 1904 р. — C. 2)
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зробилося, що в цьому році нас не буде разом у тому великому кутовому са-
лоні в Підлютому. Я не знаю, чи Олесь або Леось виберуться.

Запрошення на перший тиждень від 18 до 25 вересня будуть такі: Чоснов-
ський, Тадеуш Пузина (який минулого року тільки дав гроші, а, як ти знаєш, на-
віть не стрельнув) і Людовик Козебродський (Ромцьо його якраз сам запросив). На 
другий тиждень: Павло Сапіга, Вітольд Чарторийський і Павло Дідушицький (син 
Тадеуша), який, якщо не зможе приїхати, то на його місце приїде Адам Федорович. 
Мицєльський і Любомирський у цьому році роблять павзу. Я собі замовив у Відні до 
мого «експреса» оптику, так щоб не лишитися без неї, якби мені трапився такий 
випадок, як минулого року. Зараз відпочиваю, користаючися з того, що можу сиді-
ти вдома й безліч заборгованостей із попередніх років відробити. 

Цими днями ми маємо з Олесем з’їхатися в Уневі, а ще Ромцьо хоче, щоб я 
поїхав до Галича на інспекцію господарства, — завтра також туди збираюся. 
Родичі Коморовські спокійно сидять у Львові. Гелю відправили до Маріянських 
Лазень, а самі ж дуже хотіли змінити квартиру, але не знайшли — отже, 
залишаються на Сикстуській (тепер вул. Дорошенка — І. М.). У Прилбичах, 
відтак, тепер тільки дорога Мамуся лежить у каплиці, а Мися під опікою 
Юзефіни, яка веде домашнє господарство й залишиться при Інці, якщо не 
вийде заміж. Бідна Миська оглухнула, слабо бачить, постарілась псина, але 
коли віз який в’їжджає у ворота, зараз виривається, скавулить і хоче летіти 
вітати Маму. Я собі зафундував пару песиків deutsche rauhhaarige Pintcher 
(порода собаки — німецький пінчер — І. М.) — називаються Пітер і Маус. 
Дуже потішні й расові — доволі великі, власне, до нічого, але вночі досконалі 
сторожі, нікому не дадуть до дому приступити, коли вже темно, а на селі 
завжди такі песики розвеселяють, як залишаєшся на самоті. Неймовірне літо, 
від червня, а, мабуть, і травня. Може, були три добрі дощі, а решта — безпе-
рервна погода й спека. Незважаючи на те, жнива, дякувати Господу, добрі, та 
й ціни на збіжжя підвищуються, тільки корму буде велика нестача. Напиши 
також, як із Твоїми фінансами. Кажуть, що жахлива там дорожнеча. Може, 
вже не потребуєш допомоги, та й як її вислати тепер? Папа, виїжджаючи до 
Бланкенбергу, залишив мені тисячу рублів, щоб, на випадок, мати можливість 
Тобі їх вислати, якби Ти їх потребував. Священик Яцковський занедужав у Хирові 
— отримав апоплексичний удар. Хоча йому мови й ясності думки не відняло — 
проте за його ослаблення завжди це є загрозливим. Тепер нібито краще, але 
я сумніваюся, щоби довго ще пожив. 15-го на Внебовзяття ми були у нього в 
Хирові — Ромцьо і я, щоб із ним ще раз побачитись. Спеціяльно для Тебе казав 
послати сердечні вітання і благословення. Ось коло старих знайомих щораз 
більше все на великий цвинтар замінюється. Того дня також Стефанський 
складав останні шлюби й казав Тобі вислати безліч сердечних вітань. Що це 
було з Твоїм конем? Тато писав мені, виїжджаючи до Бланкенбергу, що мав 
від Тебе лист від 29 червня, де пишеш, що Тобі вбито коня — чи під Тобою, чи з 
Франеком, чи в’ючного? Не наражайся там, де непотреба, а особливо від хвороб 
стережися. Хай Тебе Господь Бог, Найсвятіша Діва й наша кохана Матуся 
мають у Своїй опіці. Обнімаю Тебе від душі й серця. Нема дня та години, щоби 
думка моя до Тебе не летіла. 

Твій завжди Казимир
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Львів, 29.10.1904 р.
Станіславові Шептицькому — Мукден, Маньчжурія

Казьо, перехворівши у Львові грипом, поїхав, замість до Карлсбада в Мюнхен, 
до спеціаліста із кишково-шлункових хвороб д-ра Деккера, якому вдалося без 
операції (когось — І. М.) радикально вилікувати. Дай Боже, щоби там все 
вийшло на добре й він повернувся цілком здоровим на ту сліпу кишку, що йому 
так дошкуляє. А особливе погіршення трапилося після полювання в Перегінську, 
як він повертався 7 миль возом і його добряче потрусило….

Ян Кантій Шептицький 

Мюнхен, 31.10.1904 р. 
Тюркенштрассе, 35 

Станіславові Шептицькому — Мукден, Маньчжурія 
Найдорожчий мій Стасю! 
Ти здивуєшся, напевно, отримуючи лист, датований з Мюнхену. Я тут уже 

два дні, а приїхав до д-ра Деккера, фахівця з кишково-шлункових хвороб, який 
кілька років тому цілком вилікував Пузинянку (Коритовську) (йдеться про 
Ядвігу княгиню Пузину герба Оґінець (1872–1940). Була вбита большевиками 
у своєму маєтку в Наролі Любачівськоого повіту — І. М.) з якоїсь хронічної 
кишкової біди. Він тут має спеціальну клініку для таких хворих, як я, але оскільки 
Деккер виїхав і повертається лише сьогодні увечері, то не знаю, чи взагалі я тут 
лікуватимусь і скільки. Нині мав добрий день, бо пошта принесла мені вранці via 
Вибранівка (село у Жидачівському повіті Львівської области. Належала родині 
Шептицьких — І. М.) і Львів Твій коханий лист з Мукдену від 30 вересня, який 
уже 25 жовтня був у Вибранівці, отже, йшов дуже швидко. Величезну радість 
цим листом Ти спричинив мені, а також карткою, яку раніше via Прилбичі у 
Львові я отримав. А тепер хочу Тобі знову широку хроніку написати, почавши 
від останнього мого листа, написаного, наскільки пам’ятаю, кілька днів 
перед експедицією до Перегінська (із Прилбич). Для мене, відтак, Перегінсько 
найфатальніше вдалося: 18 вересня ми рушили першою серією мисливців у 
кепську погоду зі Львова (Чосновський, Людовик Козібродський і я, Пузина мав 
їхати, але в останню мить мусив лишитися при братові Романові, який, не 
знаю чи ти чув, ще навесні на тлі сифілісу втратив розум — і бідаку перевезли 
тепер у Ґріс). Що ближче ми були до гір, то більше було відчутно сніг у повітрі, 
й, з’їжджаючи звичайними хурами надвечір у долину Підлютого, ми відразу 
потрапили у зиму. Цілком справжня метелиця. Лісники чекали з рапортами, 
що олені вже майже не ревуть, у горах сніг уже майже до кісток. Завтра ми 
прокидаємося, а метелиця — в кращих традиціях. Радимо раду, чи їхати, і 
рішення — так, тоді вирушаємо. Козібродський на Кляузе, Чосновський — Чута, 
я — Котелець. У Котельці я застав таку зиму, яку вже кілька років не бачив: сніг 
до литок, дерева обліплені снігом, стоять, як білі піраміди, про вхід у дебрі — 
мовчу. Так минає понеділок, вівторок, середа — сніг безперервно сипле і туман 
такий, що на 20 кроків мало що видно. 

У середу я вбиваю десь у світах лихого осьмака (олень-самець з рогами з 
восьми й більше відгалужень — І. М.), якого серед метелиці й туману сприй-
маю за якусь апокаліптичну бестію. У четвер переселяємось на Мшану, де мен-
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ше снігу. Останні два дні була погода, сніг почав зникати, а я вбиваю на Мшані 
14-го і 8-го, але не порушуючи правил, бо старий уже був. Козібродський у цьо-
му часі три рази не вцілив і покалічив, а пізніше вбив лихого 10-го. Чосновський 
свою оптику розбив на друзки, а без неї стріляв на 30-40 кроків, а з нею на 
300 кроків, — відтак нічого не мав. Ось така справа (4 штуки) — і в неділю 
ми виїжджаємо, я також, бо у Львові мали бути Маріянський конгрес і великі 
урочистості, на яких я хотів бути. Уже на возі дорогою мене хапнули любі 
спазми — тримали мене у Львові далі так, що 30-го, коли друга серія вирушала 
в дорогу (Леось, Сапіга, Вітольд Чарторийський і Павло Дідушицький), я на 
Словацького лежав у ліжку, без жодної надії на подальше полювання. Друга 
партія мала ідеальний час — досконалий гін. Убили: Чарторийський — 7, Леось 
— 5 (одного l6-го), Сапіга — 3, Дідушицький — 2. Ясна річ, що й чимало не вцілили 
і, крім того, декількох підстрелили. Вічковський, замість на оленів, хотів мене 
відправити до Карлових Варів із порадою, щоби потім дати себе оперувати, а 
я хотів одночасно порадитися в тутешнього фахівця, а, виїхавши з Дев’ятник 
до Мюнхену, дорогою у Львові знов захворів на грип, який мене аж на цілих 10 
днів затримав. Тепер, приїхавши сюди, так, як колись із болем зубів ішлося до 
дантиста, почуваюся зі шлунком набагато краще.

Сьогодні тиждень, як раптово помер у Львові, одягаючись вранці, старий 
Яворський (Казимир пише про Аполінарія Яворського (1825–1904), міністра у 
справах Галичини (1893–1895), депутата до Австро-Угорського парламенту й 
Галицького сейму — І. М.) — минулого четверга відбувся похорон. Був величезний 
з’їзд: президент Палати, делегації чехів, словенців німецького угруповання, 
міністри, Холоневський як заступник цісаря. Я також був на похороні, а потім 
просто сюди й поїхав. Говорять, що 17-го засідатиме парламент, що Кьорбер 
із Чехією розпочав переговори і що парламент розпочне роботу з часткової 
перебудови Кабінету. Міністром скарбу, на місці Бем-Баверка (Євген фон Бем-
Баверк (1851–1914) — австрійський економіст і політик — І. М.), залишився 
Козель (Манзует Козель (1856–1919) — політичний австро-угорський діяч 
— І. М.), землеробства — граф Фердинанд Бокуа (Фердинанд Марія Генріх 
фон Бокуа (1856–1909) — політик, міністр землеробства в другому уряді 
Паула Ґауча — І. М.), а міністром для Чехії — професор Ранда (Антоній Ранда 
(1834–1914) — чеський правник, австро-угорський політик — І. М.). У поль-
ській Громаді (об’єднання депутатів польської національности в Галицькому 
сеймі — І. М.) також важлива хвилина виборів після смерти Яворського. Головою 
буде, ймовірно, дотеперішній віце-презес Войцех Дідушицький (Войцех граф 
Дідушицький герба Cас (1848–1909) — політик, філософ, автор есеїв, історик 
мистецтва й письменник — І. М.), за посаду заступника розіграється боротьба 
між Давидом Абрагамовичем (Давид Абрагамович (1839–1926) — подільський 
шляхтич вірменського походження, польський політик, суспільний діяч — І. М.) і 
Бобринським (Михайло Ієронім Бобринський (1849–1935) — польський історик 
і консервативний політик. У 1908–1913 рр. був намісником Галичини — І. М.). 
Оскільки вже цієї весни у Відні я не показувався через хворобу й смерть нашої 
Матусі — тепер там потрібно бути. Через те навіть не знаю, чи взагалі 
розпочну якесь лікування, бо на 2 тижні не дуже і варто. У Львові понад місяць 
триває Сейм. Дякувати Господу, спокійніший, аніж того року. Руська гімназія 
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у Станіславові вже успішно пройшла через Комісію й 
рішення буде, мабуть, ухвалено Сеймом.

[Мова про руську (українську) гімназію в Станіславові (тепер 
Івано-Франківськ), яка була заснована в тім часі і з перервами діяла з 
1905 р. до 1939 р. Ліквідована після окупації Галичини большевиками  
1939 р. 1992 р. в місті заснували Гімназію № 1, що, як вважається, є 
відновленням згаданої о. Климентом гімназії — І. М.]

Папá у добрих намірах має заняття і турботу — 
пастирський лист Ромця, виданий польською до поляків 
обряду грецько-католицького, був двома сторонами 
несподівано добре прийнятий. Ромцьо видав, окрім 
того, дуже доброго листа про соціяльне питання, який 
повинен вийти також у польському перекладі. 

[Пастирське послання опубліковане 16-го травня 1904 року]

Із його здоров’ям, мабуть, усе добре, але на ногу 
трохи кульгає й безперервно в капцях ходить, бо, 
ймовірно, знов його палець хворий, а упертий — не хоче 
показати й порадитися у доктора, хоча, щоправда, про 
свою ногу може вже мати скептичне бачення через не-
спроможність лікарів. Потоцький як намісник щораз 
популярніший у Краї та, дійсно, багато працює й добре 
до справ береться. А так мало хто очікував щось від 
нього і це стало несподіванкою для всіх, і тому його це 
ще більше вивищує. Із Перегінськом, мабуть, так усе й 
закінчиться — одержить він Чуту, Свинне, Тодора й 
Малі за 4 000 фл. щороку без обмеження числа відстрілу 
оленів (згідно з «принципом раціонального» мисливства, 

в такий спосіб будуть обмеження) відшкодування дістануться Ромцьові — річна 
угода. Можна було краще це зробити, але це для нього робиться, і він про це знає. Сім’я 
Олеся, як Ти знаєш, є в Біарріці, там зібралися 9 осіб — страх яка подорож! Боюся, що 
повернення взимку до Краю не буде дуже безпечне, тим паче, що, як пишуть, погода 
там чарівна, тепло, і щоденно з дітьми можна навіть купатися. А тут усе більше 
на ранню зиму заповідається — холодно й сльота.

Проїжджаючи через Відень, вступив до Мюллера, аби побачити, що діється 
з Твоєю скринею, ледве його знайшов, бо управляючий готелю звільнений, а 
офіціанти про це не знали. Я дав їм на пиво, у моїй присутності казав їм відкрити 
— щастя, що міль не підібралася, попросив усе витрусити й посипати камфорою. 
Чи тільки в Кракові Твоїх речей вогкість не псує — за нагоди потрібно буде 
подивитись. Їхав зі Львова до Кракова з кардиналом (повертався з поховання 
Яворського) — дуже подався й постарів, безперервні приступи повторюються. 
Я дав йому Твою адресу, і він хоче до Тебе написати. Якщо Бог дасть, у грудні 
на ювілей Непорочного Зачаття ми збираємося до Риму. Ромцьо, напевно, їде, 
із ним Папá, і я буду радий дуже, якщо матиму час із ними вибратись. Усім 

Титульна сторінка пастирського листа
 Митрополита Андрея Шептицького, 

написаного польською мовою до Поляків 
греко-католицького обряду 

від 16-го травня 1904 р.



235

вісткам про Тебе й Твої успіхи, можеш собі лиш уявити, як ми радіємо. Тільки 
кожна нова битва, про яку читаємо в газетах, наповнює нас неспокоєм, поки не 
отримаємо повідомлення. Твоя остання телеграма до Папи прийшла саме 25-го 
вранці з Прилбич до Львова. Отже, на святого Яна Кантія, коли ми обходили Його 
іменини — обід у родини (йдеться про Коморовських — І. М.), на якому й Ромцьо 
був, а Леосеві не могли приїхати. 

Радість від Твоєї телеграми велика, і наймиліша вона є для Папи, для якого 
взагалі звістки про Тебе є найбільшою втіхою в цьому важкому часі, який ми 
переживаємо. 17-го жовтня минуло півроку після смерти Мами — відбулось 
жалобне Богослужіння у Бернардинів перед образом благ. Яна з Дуклі (образ 
створено Софією Шептицькою — І. М.). 

Не мав Ти довго тієї нудьги через бездіяльність, на що скаржився? Через 
тиждень після Твого листа почалася та жахлива 10-тиденна битва. Ясна 
річ, у газетах безперервно шукаємо про операції 17-го Корпусу, але газети такі 
баламутні й таку пишуть неправду. Щастя, що маєш знову Франка, мусив Ти 
бідувати без нього, хіба що знайшов собі якогось китайця, — говорять, що це 
ідеальний матеріал на помічників, тільки б з ними можна було домовитись. 

Час уже завершувати, щоби цей лист ще сьогодні вислати. Обнімаю Тебе, 
мій дорогий, від душі й серця, цілую. Господь Бог і Найсвятіша Діва Марія хай 
будуть із Тобою, а наша Матуська нехай випрошує Тобі здоров’я і захисту в усіх 
небезпеках. 

Завжди Твій Казимир

Прилбичі, 20.11.1904 р. 
Станіславові Шептицькому — Мукден, Маньчжурія

…Роман, Митрополит, поїхав у Рим… а може, і я подамся туди з Казем, який, 
сердега, знову захворів на грип у Мюнхені, куди поїхав до д-ра Дрекера… котрий перед 
тим, як висловити остаточну думку, почав його оглядати й ото виявив, здається, 
задавнений катар кишківника, а не хворобу сліпої кишки. Дуже там нудиться…

Ян Кантій Шептицький 

Мюнхен, 05.12.1904 р. 
Станіславові Шептицькому — Мукден, Маньчжурія 

Казьо лежить ще ослаблений, але вже без гарячки, повернувся до нього 
апетит і сон — просив якнайсердечніше обійняти Тебе й подякувати за листа… 
Перебуває тут уже майже п’ять тижнів: почав лікуватися у д-ра Дрекера… і 
зазнав рецидиву грипу (що ним перехворів у Львові), потім йому в паху утворився 
чиряк, який довелося вирізати, згодом знову рецидив грипу, що супроводжувався 
запаленням легенів, — бідака за майже шість тижнів добряче намучився, а я, 
нічого не знаючи про запалення легенів, прибув сюди лише 4 дні тому й застав 
його вже у значно кращому стані… так що можна — як запевняє доктор — 
спокійно залишити його на тиждень чи десять днів на відновлення сил, що, 
повертаючись із Риму, можна було б його забрати зі собою кудись на південь, 
щоби він швидше одужав… Сердега був полишений поміж чужими людьми, 
охопила його біда — але, хвала Богу, зло вже минуло. 

Ян Кантій Шептицький 
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Мюнхен, 19.12.1904 р. 
Станіславові Шептицькому — Мукден, Маньчжурія

….Заскочила нас тут із Казем біда; запалення легень у нього, дякувати 
Богу, минуло, так що через кілька днів зможе виїздити й виходити, поїхати 
до рентгенівського закладу, щоби могли оглянути також і його сліпу кишку: 
я запросив на консиліюм дуже знаного тут професора д-ра Бауера (придвор-
ного лікаря й приятеля князя Регента Баварського), який його й оглянув. 
Що стосується грудей, то сказав, що все вже гаразд, а ось щодо кишково-
шлункового тракту, то операції, здається, не уникнути. То операція проста й 
безпечна — із тих, що їх у д-ра Дрекера проводять масово. Санаторій, у якому ми 
разом мешкаємо, добре впорядкований, харчування хороше та здорове, чернеча 
обслуга прекрасна та й лікарський нагляд відповідний. Отож Казьо не хоче вже 
більше зволікати й бажає піддатись операції, щоби радикально позбутися цієї 
недуги. Отож одразу після свят, коли він уже набереться сил, бажає — із Божою 
допомогою — піддатись операції, що, може, й є річчю єдиною та найвідповіднішою. 
Я від нього тут не відступаю, та і свята проведемо з ним разом…

Ян Кантій Шептицький

Мюнхен, 19.12.1904 р. 
Станіславові Шептицькому — Мукден, Маньчжурія 

Коханий і дорогий мій Стасю! 
Пишу до Тебе вже другий лист із Мюнхену, але, перш аніж почну Тобі 

розповідати мої історії, то мушу насамперед Тобі від усього серця подякувати за 
Твій коханий лист, який датований із Суєтсум 30 жовтня — від цього часу вже й 
картка Твоя до Папи з 9 листопада прийшла і телеграма, здається, ще пізніша. 
Починаю від того, чим Ти свій останній лист завершуєш, тобто від гарячого 
заохочення до одруження. Як прочитаєш мої нинішні історії, то зрозумієш, 
що поки що які-небудь проекти є тільки дуже туманні, так чи інакше, вони 
займають нереальне місце в моєму мозку й серці, а що пізніше буде vederemo 
(ми побачимо (з італ.) — І. М.) — багато, а, мабуть, майже все залежати буде 
від того, як Бог покерує. Одного лише, мій дорогий, будь абсолютно певний, що 
не було й немає ані тіні причин, які б повинні були змусити Тебе думати, «що Ти 
перейшов мені дорогу», як це пишеш. Цього рішуче не було, із Твого боку — цілком 
необґрунтовані штрихи. Що там у Тебе чути? Утішило мене повідомлення з 
картки до Папи, що мешкаєш тепер із Келлером і ще одним офіцером, сподіваюсь, 
що це не є вже ця фанза (традиційне житло в Китаї — І. М.), двері та вікна якої 
згоріли. Хоча сумніваюся, щоби Ти розкошував теплом, незважаючи на теплий 
одяг. У Відні, попри те, що три тижні було засідання парламенту, через хворобу 
мене не було, відтак не міг і щодо Твоїх планів дізнатися. Речі Твої у Мюллера 
влітку в моїй присутності були витрушені й камфорою оброблені, за першої 
нагоди будуть вислані до Прилбич. 

А тепер моя хроніка, яка багата на різні трафунки. Як Тобі вже писав, приїхав 
я в Мюнхен наприкінці жовтня, щоб урешті порядно вилікувати мої кишки. 
Ще не минуло й тижня, коли знов мене упіймав у кігті грип, що спровокував 
насамперед підгноєння залоз біля стегна, так що мусили мені їх вирізати, а на 
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Ян Кантій граф Шептицький. Фото зроблено 24 грудня 1901 р.
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кінець — пневмонія. Одним словом, ця забавка тривала понад шість тижнів 
— тепер уже три дні, як встаю, але ще не виходжу. Добродушний коханий Папá 
сидить тут, незважаючи на смертельну нудьгу такого перебування, щоби мене 
самого не залишати на Різдвяні свята, які наближаються. 

Із початку здавалося, що десь на свята вже на південь Тіролі виїду, однак 
там так негарно, а тутешні лікарі констатували, що в легенях у мене вже 
все добре, радять далі продовжувати лікування кишок, а лише в кінці січня або 
лютого поїхати zur Erholung (на відпочинок (з нім.) — І. М) на Південь, і ми 
так і вирішили зробити. Ймовірно, буде потрібна операція, нібито незначна, в 
кишках, після якої обіцяють мені, дасть Бог, цілковите видужання. Хотів би, 
щоби це «задоволення» мати якнайскоріше в минулому, припускаю, що між 
святами й Новим роком це зробиться, якщо взагалі буде, що лише покаже 
фотографія рентгена моїх кишок (новий якийсь винахід). Щоби тільки Папá, 
будучи тут зі мною, занадто цим не переймався. Тут — досконалий догляд і 
дуже добрі фахівці. Як Ти бачиш, свята, які вдвох тут проведемо, не будуть 
надто веселі, але принаймні разом. Ти один — самотній серед чужинців — ці 
урочисті дні, такі повні болючих уже тепер спогадів, далеко проведеш. Ми 
маємо дуже слабку надію, що, може, Ромцьо десь, повертаючись із Риму чи Відня 
до Мюнхену, заверне й на наші свята, буде тут з нами. Але надія дуже слабка, 
поки що, з моменту виїзду Папи з Риму (тиждень тому), нічого не знаємо, що з 
ним робиться. Папá говорить, що в Римі кашляв. І він — неспокійний за нього, 
щоби собі знов де біди не поробив, тому що на ногу дуже кульгає.

Перебування Папи в Римі вдалося, адже, крім Ромця, був і о. Шембек з 
Петербургу та кардинал Пузина.

[Єжи (Юрій) Юзеф Єлисей граф Шембек (1851–1905) — польський римо-католицький 
священик, архиєпископ, митрополит Могилівський і адміністратор Апостольської Мінської 
єпархії в 1903–1905 рр. У 1904 р. після візиту в Рим привіз для Олексія Миколайовича Романова, 
наймолодшого сина російського імператора Миколи II Романова, картину — подарунок Папи 
Римського — І. М.]

Про аудієнцію не було мови — такий був величезний з’їзд. Решта родини 
також святкує Різдво кожен окремо. Сім’я Леося в Прилбичах, куди приїжджає 
Мімі з Зосею й Олесем (саме відбулось полювання в Сім’яничах, впало 1 110 штук, 
зокрема 186 фазанів і щось 40 кроликів), тому чудово (Леосеві там були) — 3, 4,5 
січня полювання в Більчі. Туди Мімі їде, а я одержав запрошення від Княгині, — 
ясна річ. 

[Зося — дочка Мімі, згодом монахиня Марія Криста. Олесь — син Мімі, Олександр граф Шембек 
з Сім’янич герба Власного (1886–1928) — І. М.]

Однак про поїздку не можу навіть думати. Олесеві сидять у Лащові, саме 
сьогодні я отримав листа від Ізі, що всі здорові повернулися з Біарріцу, і що в 
господарстві все добре — дякувати Господу, застали все так у Лащові, як і в 
Лабунях. Війна відіб’ється на промисловості в Королівстві, там уже, наприклад, 
фабрики гнутих меблів не хочуть купувати бук, але, здається, можна буде 
в інший спосіб продавати. Ціни, незважаючи на війну, зовсім не такі високі. 
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Поки що в нас зими ніби й не було — 
відлига. Папá ще хоче писати у цьому 
самому конверті, отже, я зупинюся на 
цих двох картках. Обнімаю Тебе, мій 
дорогий, від душі й серця, Бог з Тобою, 
мій коханий. 

Твій Казимир Шептицький 
Хоч той лист уже в 1905 до Тебе 

дійде, дай Тобі, Боже, безперешкодних 
свят, під час яких у думці з Тобою 
ми будемо, і Нового року, в якому б 
ти повернувся до Краю й знайшов 
життєве щастя.

Різдво та Новий 1905 рік Казимир 
Шептицький відсвяткував у Мюнхені. 
На початку січня преса повідомила, 
що Митрополит Андрей їде до 
Мюнхена, щоби в часі операції бути 
біля брата Казимира (Kurjer Lwowski. 
— № 6. — 6 січня 1905 р. — С. 3; Gazeta 
Narodowa. — № 4. — 5 січня 1905 р. — 
С. 2). Однак до операції не дійшло, про 
що довідуємося з листа Казимира до 
брата Станіслава Шептицького: 

Мюнхен, 08.01.1905 р. 
Станіславові Шептицькому — 

Мукден, Маньчжурія 
поштова картка 

Найдорожчий мій Стасю! 
Учора з Прилбич відіслано нам тут 

Твій лист до Папи, написаний на свята, 
який і Його, і мене до глибини серця 
зворушив, а сильніше ще переконав — 

як усі ми Тобою можемо бути щасливі й горді, а також правдиве те, що про 
Маму пишеш, що надмір смутку не повинен Її ясну постать оточувати та що 
тепер Вона ближче до кожного з нас, де б ми не були, аніж давніше за життя. 
Коханий Папá ще тут є, але в цих днях виїжджає. Із моїм оздоровленням 
настали несподівані зміни. Уже був майже призначений день операції, коли 
Деккер захотів ще раз ґрунтовно переконатися про її потребу. Відмінив усілякі 
порошки й пігулки, щоби викликати судоми. Однак судоми не почалися, а сліпа 
кишка почала без жодної допомоги досконало функціонувати, чого роками не 
було. Отже, ані Деккер, ані хірург оперувати не хочуть, оскільки немає потреби, 
лише масаж і електрофорез. Уже півтора тижні так минуло, і з кожним днем, 
дякувати Господу, краще. Десь також молитвам Матусі завдячую та особливо 

Ядвіга з Шембеків Шептицька та 
Леон граф Шептицький у Сім’яничах (Польща), 

у родинному маєтку графів Шембеків.
Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» 
(Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)
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вдячний за Папу, який так трагічно сприймав думку про операцію, і лише 
Твоє підбадьорення в одній із карток дуже Його заспокоїло. Я до кінця місяця 
продовжую лікування. Із кінцем січня Ґауч 

[Пауль Ґауч фон Франкентурн (1851–1918) — австрійський політик, був 3 рази прем’єром у 
Австро-Угорській імперії — І. М.] 

(уже не Кьорбер) скликає парламент — до цього терміну повертаюся, як 
очікую, цілком здоровий. Учора ми мали візит Козловського — бідний Євген 
Абрагамович. 

[Євген Абрагамович (1851–1905) — польський політик, у 1891–1905 рр. — депутат Австро-Угор-
ського парламенту. Несподівано помер у Стрию — І. М.]

Обидва ми Тебе обнімаємо й цілуємо, мій найдорожчий, від душі та серця.

Твій Казимир Шептицький 

P. S. Ромцьо також тут був упродовж двох днів. Дякувати Богу — здоровий, 
і все добре.

Через довготривале лікування та необхідність реабілітації Казимир 
Шептицький 24-го січня листом повідомляє про складення функцій секретаря 
палати депутатів (Abgeordnetenhaus), повідомлення про що були опубліковані 
у пресі (Gazeta Narodowa. — № 20. — 24 січня 1905 р. — С. 3; Kurjer Lwowski. — 
№ 25. — 25 січня 1905 р. — С. 4.). Парламент задовольнив прохання Казимира 
Шептицького того ж дня (Stenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses 
des Reichsrates 1861-1918. —  XVII. Session. — C. 26256). У цей же час Казимир 
Шептицький узяв 8-денну відпустку (тут же). Щоправда, пишучи 26-го січня 
листа до брата Станіслава, Казимир не згадує про це (лист подаємо нижче). 
Однак подає інші, не менш важливі, відомості про себе. До праці у парламенті 
повертається на початку лютого 1905 року, про що пише до Станіслава 
Шептицького у листі за 19-го січня. Сесія парламенту в цьому півріччі трива-
ла надзвичайно довго. Із Відня Казимир Шептицький повернеться аж 11-го 
липня (лист до брата Станіслава від 13-го липня цього року, який публікуємо 
нижче). Із цього періоду маємо також низку повідомлень у пресі про виступи 
Казимира під час засідань парламенту чи польського Кола. 

На початку березня 1905 року на засіданнях Галицького товариства 
господарського було порушено питання про реалізацію різних урядових 
програм у Краю. Чи був Казимир на цьому засіданні у Львові, невідомо, однак 
під час формування виконавчого комітету Товариства 6-го березня 1905 року, 
його кандидатуру було запропоновано та шляхом голосування підтримано 
присутніми (Kurjer Lwowski. — № 66. — 7 березня 1905 р. — С. 7; Gazeta Lwowska. 
— № 53. — 7 березня 1905. — С. 5). 17-го березня під час засідання польського 
Кола, яке розглядало питання щодо виділення урядом коштів на будову вод-
них каналів та регуляцію рік, зокрема і в Галичині, що, зрештою, було вчинено 
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на вимогу прийнятих ухвал на засіданні 
Галицького господарського товариства, 
Казимир  Шептицький у виступі наголосив  
на небезпеці нівелювання цих планів урядом 
(Czas. — № 64. — 18 березня 1905 р. — С. 1.). У 
цей час бачимо Казимира також на світському 
балу, влаштованому директором австро-
угорського банку др. Леоном Білинським та 
його дружиною (Gazeta Lwowska. — № 65. — 21 
березня 1905 р. — С. 3). На одному з засіданнь 
Галицького господарського товариства у 
Львові також була прийнята ухвала делегувати 
Казимира Шептицького на засідання ХХІ 
Австрійського лісового конгресу. Захід 
відбувся 28-го березня, де Казимир виступав, 
дискутуючи з доповідачами, які стверджували, 
що Галичина має певні привілеї в порівняні з 
іншими краями імперії (Kurjer Lwowski. — № 
88. — 29 березня 1905 р. — С. 6; Czas. — № 71. 
— 28 березня 1905 р. — С. 1). 

У квітні 1905 року Казимир Шептицький 
передав жертвам російсько-японської війни 
100 австрійських корон (Czas. — № 90. — 19 
квітня 1905 р. — С. 1). У цьому часі родина 
Шептицьких переживає чергове потрясіння: 
преса повідомляє, що в одному з боїв у 
Маньчжурії загинув військовий аташе капітан 
Станіслав Шептицький. На щастя, повідомлен-
ня преси не були підтверджені, і Станіславу 
Шептицькому ще суджено було багато здобути 
та не одну військову битву виграти. 

У травні відбувся у Львові щорічний з’їзд делегатів Страхового товариства 
офіціялістів (приватних урядовців), до створення якого свого часу були 
причетними батько Ян Кантій Шептицький, і Казимир. Захід відбувся 9-го 
травня і серед делегатів, як представник польського Кола у парламенті та 
парламентської комісії соціяльно-політичних питань, також був Казимир 
Шептицький (Czas. — № 105. — 9 травня 1905 р. — С. 3). Під час засідання 
Казимир Шептицький виступив із промовою, в якій оприлюднив учасникам 
плани уряду щодо пенсійної системи, а також запевнив присутніх про повну 
підтримку польськими політиками прийнятих на зборах ухвал та звернень 
(Czas. — № 106. — 10 травня 1905 р. — С. 2). Перед поверненням до Галичини, 
у кінці червня, Казимир узяв участь у Відні в скромних урочистостях з нагоди 
іменин відомого галицького політика, великого прихильника польсько-
українського порозуміння Владислава Віктора Чайковського (1844–1917) 
(Gazeta Narodowa. — № 147. —1 липня 1905 р. — С. 2). 9-го  липня польське 
Коло у віденському парламенті зібралося на підсумкове засідання. Як подає 

Ізабелла Собанська (після одруження – Шептицька). 
Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» 
(Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)
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преса, Казимир Шептицький також мав тут 
промову. Найважливішими справами для Га-
личини в цей час були дотації на  будівництво 
залізниці, про що піклувався Шептицький, та 
будівництво водного каналу в Кракові. Обидві 
ці справи були реалізовані (Czas. — № 154. — 9 
липня 1905 р. — С. 1).

Мюнхен, 26.01.1905 р. 
Станіславові Шептицькому — Мукден, 

Маньчжурія 
Найдорожчий мій Стасю! 
Перш аніж звідси, після 3-місячного перебу-

вання, виїду, хочу ще поважний лист до Тебе, 
мій дорогий, вислати. Дякую Тобі насамперед за 
Твою телеграму із запитанням про операцію, 
— щоправда, йшла вона 8 днів, але дійшла — не 
знаю, чи моя відповідь буде такою щасливою. Від 
виїзду Папи, який 2 тижні тому повернувся до 
Прилбич, вже via Прилбичі маю про Тебе вістку 
про спільне деревце та réveillon (святкова 
вечеря у Різдвяну ніч — І. М.) на 25-те грудня, 
про Твої лови з досить багатим результатом 
тощо. Богу дякувати, що Твоє здоров’я так усе 
це добре витримує. Чи Франек після свого тифу 
вже відважно тримається? Чи Тобі холод не 
дуже докучає та чи впродовж літньої кампанії 
не розгубив хутра та інших теплих речей, які 
собі взяв на запас? У мене обійшлося, зрештою, 
без операції, і це без моєї або Папи інтервенції 
— так самі доктори це постановили. Уже понад 4 тижні, як я не беру жодних 
засобів, тільки масаж та електрика — і кишка нормально функціонує. Я 
буду тут ще до 18-го лютого, після чого повертаюся до Відня і там далі ще 
якийсь час продовжуватиму ці дві речі, які, мабуть, так мені добре роблять. 
Полювання мені цілком цього року пропали, хіба навесні, може, поїду на глухарів 
до Підлютого, а поки що тішитимусь політикою, бо, мабуть, парламент під 
Ґаучем хоче щось робити — але, крім падіння Кьорбера, відбулися незначні 
зміни. Биландт-Райдт (Артур граф Биландт-Райдт (1854–1915) — австрійський 
політик — І. М.) має внутрішні справи, Кляйн (Франц Кляйн (1854–1926) — ав-
стрійський правник, політик і педагог — І. М.) — справедливість, а про це Ти 
вже, напевно, читав: Кьорбер у жовтні міністром скарбу взяв Козеля, замість 
Бем-Баверка (йдеться про Євгена фон Бем-Баверка — І. М.), а міністром зем-
леробства — Фердинанда Бокуа на місце Джованеллі (Карл фон Джованеллі 
цу Ґерстбурґунд Гертенберг (1847–1922) — австрійський політик, правник — 
І. М.), а інші залишилися, всі ті давні, що під Ґаучем були міністрами. Лише тепер 
зможу бути в міністерстві війни та дізнатися, чи одержали рапорти, які Ти 

Олександр граф Шептицький
Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» 
(Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)

1905



244

їм надіслав. Також скажу, щоб і 
від Мюллера Твої речі вислали до 
Прилбич. Ромцьо був декількома 
днями тому у Відні в Лезерна й 
Бека, пише мені, що обидва дуже 
прихильно та доброзичливо йому 
про Тебе говорили. Папá мав 
клопіт у Прилбичах, бо помер на 
звапніння Ян Конопка, — завжди 
він був корисний Папі, особливо у 
повітовій праці. 

Я тут переживаю матри-
моніальну комедію і rebours (з 
франц. — у зворотному поряд-
ку — І. М.). Венеція визначила 
мені найкращу зі своїх дочок 
— найстаршу світловолосу 
Янінку, а Пані, дізнавшися 
десь, на нещастя, про мою 

тутешню адресу, як картеччю, обсипають мене картками та листами щораз 
емоційнішими і зобов’язуючими. Тому наприкінці я вдався до дипломатичної 
атаки третіх осіб, щоби мені жіночка дала спокій. Із Прилбич часто маєш 
вісті, оскільки тепер і Папá, і Леосеві наввипередки до Тебе пишуть. Від Олеся я 
мав колись також добрий лист: усі здорові, Іза знову при надії — що, може, по 
відношенню до її серця не є дуже щасливим.

Островський, щоби рятувати якусь іпотечну суму, купив собі маєток десь 
аж в Августовській губернії та мав відійти, а, точніше, встановити тільки 
адміністрацію на відстані, що було б для Олеся не дуже добре. Ідеться про 
те, що тяжко знайти чесного та здібного чиновника. Тепер попався якийсь 
орендар на цей фільварок, імовірно, залишиться. Мають клопіт із тим, що 
жодного лікаря в околиці вже немає: всіх позабирали до Вас. Поїхав відтак 
і Ґжибосьо, можливо, Ти десь його там зустрінеш, а дуже йому не хотілось 
їхати. 

Тут, у Мюнхені, постійна й погожа зима, але не дуже морозна. Кардинал 
на півдні біля Неаполя — штурмує, щоб я туди приїхав, бо я вже не потребую 
лікування; а, зрештою, 3-місячне перебування під опікою ескулапів залишило 
мене фінансово у такому стані, мов цілком вичавлена цитрина. А знову ж 
таки перебування у Відні, яке, як бачу, може тривати до Великодня, також 
не посприяє поліпшенню «здоров’я в кишені». Завершую вже, мій найдорожчий, 
і обнімаю Тебе від усього серця. Бог із Тобою, а наша Матуська нехай Тобі 
випрошує Його опіку в кожній потребі. До побачення, дай Боже, якнайскорішого. 

Твій завжди Казимир 
Чи ти познайомився, може, із військовим кореспондентом Немировичем 

Данченком (Василь Немирович-Данченко (1844–1936) — російський 
письменник, мандрівник і журналіст — І. М.) — описує дуже вдалі картини з 
війни в якійсь російській газеті, які потім усі передруковують.

Чеські депутати на знак протесту перешкоджають 
дальшому проведенню засідання австрійського 

парламенту. Поч. ХХ ст.
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Відень, 19.02.1905 р. 
готель «Карл Ерцгерцог» 

Станіславові Шептицькому — Мукден, Маньчжурія 
Найдорожчий мій Стасю! 
Учора ввечері прийшла велика й мила несподіванка, коли пошта мені 

принесла переслані з Дев’ятник лист і картку від 14 та 19 січня — од усього сер-
ця дякую Тобі за пам’ять і вістки про себе. Дякую Господу, що здоров’я Твоє добре 
витримує все це і що Тобі холод у фанзі не докучає. Вже два тижні я тут сиджу 
— повернувся до парламентських занять — Ґавчеві поки що непогано ведеться, 
парламент добре працює, але вибори в Угорщині та перемога Шерти й Кошута 
вже тільки провізорично править, імператор приймає політиків із Угорщини, 
навіть самого Кошута в Бурзі приймав, але криза триває безперервно й ніхто 
не знає, чим це все закінчиться — найшвидше впаде, мабуть, митний союз, але й 
військова комісія; із часом, напевно, кошутовці змусять, щоб Австро-Угорщина 
стала персональним союзом.

[Ідеться про Ференца Лайоша Кошута (1841–1914) — угорського політика. Oтець Климентій 
згадує, як у 1905 р. його політичне угруповання, яке очолював (Партія незалежності), виграло 
вибори, що стало причиною угорської кризи та повністю змінили ситуацію в Австрії. Тиса — 
Іштван Тиса (1861–1918) — угорський політик, у 1903–1905 і 1913–1917 рр. — прем’єр-міністр 
Угорського королівства — І. М.] 

Моє здоров’я в порядку, вже майже 8 тижнів, як усі ліки, порошки тощо я відклав 
цілком набік, проте не можу, правда, сказати, що Відень — найвідповідніше місце 
для реабілітації. Але — що ж зробити — увесь той рік мене не було в парламенті, 
отже, тепер мушу надолужити те, що упустив; але тут, не буваючи на балах, 
важко з певним виглядом сприятливого наслідку шукати «Казівни». 

Я був в міністерстві, плани битви Ляоянь-Мукден дійшли, навіть показували 
мені їхні гектографічні копії. І там, і на Бальплацу всі знають і дуже голосно 
хвалять Твої рапорти.

[Площа, на якій знаходилися найважливіші установи Австро-Угорської імперії, зокрема й 
місцеперебування прем’єра — І. М.] 

У Штрафлойра «Milit. Zeitschrift» уже з кінця цього місяця повинні виходити 
витяги зі всіх звітів із поля бою. Дуже вони мені цікаві, куплю їх усіх до 
прилбицького архіву для Папи.

[Ідеться про газету під заголовком «Österreichische Militärische Zeitschrift» — І. М.] 

Владзьо Федорович дуже зрадів через Твій лист, давав мені його читати, а 
позавчора на авдієнції в княгині Марії Терези довго й багато про Тебе розмовляли. 

[Владислав Федорович (1845–1918) — польський історик і представник літератури, україн-
ський та польський політик і громадський діяч — І. М.]

Із Більчі не маю жодних вістей, навіть не знаю, чи Мімі, яка там була на 
полюванні, щось нового звідти привезла, бо припускаю, що так, і що мусила Тобі 
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написати листа, тільки до 19-го січня, якого Ти ще не міг отримати. Дасть 
Бог, що це все якнайкраще складеться, але будеш мусити ще на трохи там 
лишитися, хоч виглядає мені на те, що мир ближчий, аніж це може здаватися. 
Дякувати Господу, у Варшаві й Королівстві робочі страйки повільно втихають. 
Уся освічена частина суспільства, без різниці щодо партії, рішуче ці протес-
ти осудила, але поліція не дозволяла їм зібратися й дати тому оцінку; та й 
преса вся, яка, виступаючи проти соціялістів, могла б діяти заспокійливо, мала 
засунутий кляп до рота. Очевидно, що прусські agents provocateurs робили все, 
що могли, аби із цих соціалістичних робочих протестів зробити національне 
збурення. Дякувати Господу, їм це не вдалося. 

Із початку жовтня цілком не був у маєтку — господарюю тільки з допомогою 
кореспонденції, через що, однак, господарство, напевно занепадає. Рушниці від 
осені в руках не тримав — кабани відтак можуть мати спокійний прихисток 
у Дев’ятниках. Тільки в Бориничах (село у Жидачівському повіті Львівської 
области. Було власністю родини Шептицьких — І. М.) їм дали прочуханки, бо 
впало їх аж 14. Узагалі в цьому році має їх бути дуже багато. Кажуть, що в 
Маньчжурії повинні бути тигри — якийсь спеціяльний рід із гривою — але, 
напевно, далеко від території війни мусили втікати, і я сумніваюся, щоби зі 
своїм Шьонауером Ти міг якогось зустріти їх. Що про Чічеріча (Максиміліян 
Чічеріч — військовий аташе Австро-Угорської імперії в Росії, перебував у званні 
підполковника — І. М.) чути, чи часто його бачиш? Мені говорили, що тепер він 
є при Куропаткіні (Олексій Ніколаєвич Куропаткін (1848–1925) — російський 
генерал, російський міністр війни у 1898–1904 рр., командувач Маньчжурської 
армії — І. М.), а то досить далеко від Твоєї квартири в Канлондзи. Цікаво, чи 
Ти їси зі штабом 17-го Корпусу, чи також Франек Тобі готує, а звідки тоді він 
провіянт отримує? Зізнаюся, що маю побоювання про Твій шлунок: хоч Ти не 
мав із ним проблем, але все ж це не просте випробування й не кожне здоров’я 
все це витримає. 

Учора дізнався, що Ксаверій Орловський (Ксаверій Франциск Орловський 
(1862–1926) — польський дипломат — І. М.) є тут, ще його не зустрічав, 
але побачити буду радий. Узяв кількатижневу відпустку, після якої знову 
повертається до Харбіна. Із Прилбич добрі вісті: Папá збирається до Лащова. 
В Олесів також усе добре. Островський залишається, бо знайшов орендаря на 
свій маєток, який купив восени. Я не думав, що його святий Юрій, висланий 
з Мюнхена, дійде, і дуже зрадів, коли прочитав про це в Твоєму листі, — я 
такий самий від Папи в Мюнхені одержав і також його біля годинника ношу. 
Дуже радий, що Ти мені пишеш, що тепер, маючи вільний час, можеш думки 
й спостереження, які Тобі нинішня війна підказує, в думці собі розібрати й 
пояснити, і привести в порядок, — утім, скористайся цим часом, щоби собі 
записати все, що пережив. Петербург, подорож, кого з цікавіших осіб Ти пізнав, 
цікавіші розмови, пригоди, битви, що їв, які незручності тощо, — колись, 
може, аж на старість, побачиш, як такий матеріял буде Тобі милий і для себе, 
і для сім’ї. Ти зможеш із того щоденник, дасть Бог, написати, а так забудеш, 
опираючись тільки на пам’ять. Адже те, що бачив, чув і пережив у цих днях 
— уже вистачатиме на дуже цікавий щоденник, і Тебе колись хвалитимуть 
за збереження цього, хоч би навіть майбутні покоління нашої сім’ї, і цьому 



247

радітимуть як одному з найцікавіших документів сімейного архіву. Але час 
уже завершувати, мій найдорожчий. 

Бог із Тобою, і хай Тебе безперервно Своєю всемогутньою опікою оточує. Я 
обнімаю Тебе від душі й серця — так, як люблю. 

Твій завжди Казимир 

Кожна дрібниця стає цікавою для тих, хто там не був, але й для Тебе самого 
колись буде.

Дев’ятники, 13 липня 1905 р. 
Станіславові Шептицькому в Гунчжулін— Маньчжурія 

Повна адреса звучить: М-e le Capitain Comte Szeptycki — Attaché Autrichienau 
Quartier Genéral deI’ Armée Russe á Gundżulin (Hajlungczön) Mandschourie par 
Varsovie-Moscou. І це саме мовою російською та кирилицею. 

Схожі адреси й на попередніх листах, писаних до брата під час війни 1904–
1905 рр., усього лише зі зміною місцевости.

[Гунчжулін — місто в північно-східному Китаї, в окрузі Сипін, провінції Гірін; Хейлунцзян — 
північна провінція Китаю]

Найдорожчий мій Стасю! 
Може, цей лист буде вже за Тобою повертатися до краю, а, може, 

застане Тебе, коли збиратимеш речі у зворотну дорогу. Хоч точно не знаю, де 
адресувати, чи Гунчжулін, чи Хейлунцзян, чи Харбін, однак пишу, покладаючися 
на долю щастя, бо вже дуже давно не писав до Тебе й сумую через те, що давно 
з Тобою не розмовляв. Чи Ти отримав останній мій лист, написаний біля 
Великодня? Я адресував його до Харбіна — напевно, пропав. Два дні тому 
я повернувся з Відня, де парламентська сесія винятково довго тривала й 
несподівано добре минула. Ми ухвалили новий митний тариф, торговий 
трактат із Німеччиною, тимчасовий бюджет і багато інших дрібниць, 
тільки з Угорщиною безперервно зле. Всупереч думці всього народу, 
призначили Феєрвари (Геза Фейервари де Комлош-Керестеш (1833–1914) 
— угорський генерал і політичний діяч — І. М.) президентом міністрів, 
а той, щоби собі викупити милість опозиційної більшости, яка в опозиції 
до нього, здає потрохи військовим усе в концесію, а ніщо за це не бере. Тепер 
ідеться тільки про саму комендатуру, напевно, і це віддасть, але так, що 
це буде задарма. Спека у Відні була нестерпна, і тільки зараз на повні груди 
дихаю чистим і свіжим повітрям. Ясна річ, часто заходив до міністерства 
війни. Недавно прийшли майже одночасно, після дуже довгої перерви, чотири 
Твої останні рапорти (номери від 17 до 21), останній із 2-го червня. Чи Ти брав 
участь у Мукденській битві, бо рапорту від Тебе про цю битву не мають. Перед 
декількома днями я був у якійсь перемишльській справі в Піттрайха — питав 
про Тебе й висловлювався про Тебе з великою шаною. Також Холоневський.

[Імовірно, йдеться про Станіслава Холоневського де Мишка герба Корчак — військового, 
артилериста, батька Андрія Холоневського (1909–1992), улана, офіцера Польського Війська, 
офіцера Армії Крайової (псевдо «Корчак», «Лодига») — І. М.]
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Розповідав мені, що знає від Паара, що Ти 
там дуже добре тримаєшся; бачився також 
недавно з Тадзьом Розвадовським, який, їдучи у 
відпустку, зупинився у Відні, казав сердечно Тебе 
привітати й що також знає про те, що Твоїми 
доповідями дуже задоволені, але що Ч. (йдеться 
про Максиміліяна Чічеріча — І. М.) бере Тебе 
кількістю — безперервно присилає рапорти, 
навіть якщо це короткі повідомлення, навіть це 
має вагу, бо багато клаптів завжди свій ефект у 
наших кабінетах зроблять. 

[Тадеуш Йордан Розвадовський герба Тромби (1866–
1928) — фельдмаршал-лейтенант імператорської цісарської 
армії Австро-Угорщини, генерал Польського Війська — І. М.]

Як із Твоїм здоров’ям? Часто беруть мене 
думки, що, може, унаслідок перевтоми й цих 
страшних перипетій Ти хворий. Чи артрит у 
Тебе не відновився? Що ж з цих усіх питань, коли 
на них не відповідаєш і не зізнаєшся? Оце вже 
найвідповідніша пора, щоб у Вашингтоні підписали 
мир і щоб перед Новим роком Ти повернувся до 
нас на порядний відпочинок. Твої речі дісталися 
в руки японців — проте з ними добре обійшлись 
і передали їх австрійському посольству в Токіо, а 

ті запитують, що з ними робити. Може, Ти будеш via Токіо повертався, і тоді 
їх сам забереш. Під час Мукденської битви всі 5 тижнів ми жили в жахливому 
неспокої — поки не прийшли вісті. Я вже через п. Мандзіно, японського посла 
у Відні, просив про новини. Результати пошуків, які, мабуть, були надзвичайно 
старанні та довгі, були, очевидно, негативні.

А тепер наша хроніка: Папá в Прилбичах, дякувати Господу, здоровий — у 
неділю туди їду. Зоська Леосів мала кір, але все вже добре. Мають там тепер 
Зосю зі Сім’янич і разом повинні були вирушити до Нозджця та Бахіра цими 
днями.

[Мова про Софію Марію Броніславу графиню Шептицьку герба власного (1904–1958), пізніше 
сестру-монахиню Йосафату, дочку Леона графа Шептицького (1877–1939) та Ядвіги з Шембеків 
Шептицької (1883–1939), і Софію Теодору Марію графиню Шембек зі Слупова герба власного 
(1884–1974), або Софію зі Сім’янич, сестру Ядвіги з Шембеків Шептицької (1883–1939).]

В сім’ї Олеся 6-та донечка. Олесь дуже занятий, бо, здається, Островського 
вже не мають, але здорові й усе в порядку — тільки б війна на його майнових 
справах не занадто позначилася. 

Ромцьо поїхав до Риму — потім на декілька тижнів на відпочинок на 
італійські озера або до Швейцарії поїде, а близько 15-го серпня — з паломництвом 
із Моравії via Трієст їде в Єрусалим. Усі ми його відмовляємо, боячися за нього 

Єпископ Єжи (Юрій) граф Шембек
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через спеку, але з його впертістю ніщо не зарадить. Тепер, дякуючи Господу, 
почувається здоровим, і з ногою краще, аніж зазвичай (так принаймні гово-
рить). Бувай здоровий, мій найдорожчий Стасю. Обнімаю Тебе від душі й серця і 
в Божу опіку віддаю. 

Твій завжди Казимир 
Жнива обіцяють бути гарними, вже жито почали жати — гарний час, 

інколи трапляються бурі. Я тут будую нову кухню та флігель. Від усіх знайомих 
за кожної нагоди для Тебе найсердечніші вітання.

Родина Карла Стефана архикнязя Габсбург-Лотаринзького. Фото 1896 р.
62. Карл Стефан архикнязь Габсбург-Лотаринзький (1862–1933)

63. Дружина архикнязя Марія Терезія Австрійська-Тосканська (1862–1933)
64. Дочка Елеонора Марія (1886–1974) 

65. Дочка Рената Марія (1888–1935)
66. Син Карл Альбрехт (1888–1951)

67. Дочка Матильда Марія (1891–1966)
68. Син Вільгельм Франц (Василь Вишиваний) (1895–1948)
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На початку серпня Казимир Шептицький вирушив до Кракова. 8-го серпня 
поселився в готелі «Grand Hotel», про що засвідчило повідомлення преси (Czas. 
— № 179. — 8 серпня 1905 р. — С. 1). До Кракова, ймовірно, заїхав, щоби звідси 
рушити на похорон митрополита Могилівського архиєпископа Єжи (Юрія) 
Шембека, який помер 7-го серпня у місцевості Поремба Жеґоти (30 км на за-
хід від Кракова), яке належало родині Шембек. Митрополит Шембек зупи-
нився тут у дорозі до Риму. На похороні був присутній Митрополит Андрей 
— великий приятель покійного. На зворотній дорозі, 11-го серпня, Казимир 
також заночував у Кракові.

[Gazeta Narodowa. — № 182. — 11 серпня 1905 р. — С. 1; Kurjer Lwowski . — № 235. — 26 серпня 
1905 р. — С. 6]

Після повернення додому Казимирові Шептицькому недовго довелося 
господарювати. У цьому місяці був запланований щорічний з’їзд Галицького 
лісового товариства, який відбувався з 20-го по 22-го серпня у містечку Живці 
(Верхня Сілезія). Учасників з’їзду в своєму маєтку приймав архикнязь Карл 
Стефан Австрійський (1860–1930) з династії Габсбургів Лотаринзьких. Його син 
Вільгельм Франц (1895–1948), відомий як Василь Вишиваний, пізніше стане 

Диплом почесного члена Галицького лісового товариства, вручений Карлу Стефану архикнязеві 
Габсбург-Лотаринзькому в Живці 22 серпня 1907 р. 

Диплом опубліковано у часописі «Сильван» (Sylwan) у 1907 р. (серпень-вересень)
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полковником Українських Січових Стрільців. У перші дні 
гості відвідували маєтки князя та ознайомлювалися з його 
промисловими об’єктами. Саме ж засідання Товариства 
відбулося 22-го серпня у приміщенні гімнастичного 
товариства «Сокіл» у Живці. Після звіту з діяльності було 
обрано керівний склад: головою — Єжи (Юрія) графа 
Дунін-Борковського (1856–1908), а першим заступником 
— Казимира графа Шептицького. 

З’їзду Галицького лісового товариства передувала 
публікація Казимира Шептицького, що вийшла в липні 
1905 року у Львові в друкарні «Polonia» під назвою «Опінія 
цісарсько-королівського Галицького господарського това-
риства у справі закону про ліси, запропонована Крайовому 
відділові й опрацьована Казимиром графом Шептицьким» 
(«Opinia komitetu c. k. galic. Tow. gospodarskiego w sprawie 
ustawy lasowej, przedłożona Wydziałowi krajowemu a 
opracowana przez Kazimierza hr. Szeptyckiego»). Цим доку-
ментом Казимир аналізує лісове законодавство Австро-
Угорської імперії, розглядає наявні подані законопроекти 
та висловлює свої пропозиції щодо покращення стану 
лісівництва. Інформацію про публікацію документа можна 
знайти у «Przewodniku Bibliograficznemu» — щомісячнику, 
виданому в липні 1905 року (№ 7. — С. 149). 

У жовтні 1905 року з Маньчжурії повернувся Станіслав 
граф Шептицький, військовий аташе Австро-Угорської  ім-
перії під час російсько-японської війни. 26-го жовтня цісар 
Франц Йосиф І прийняв Станіслава на авдієнції (Gazeta 
Narodowa. — № 246. — 27 жовтня 1905 р. — С. 2.), чим ще 
раз засвідчив  високу думку про його заслуги.

У кінці осени 1905 року у віденському парламенті 
точилася ще одна важлива для Галичини «битва». 
Зокрема уряд вніс пропозицію щодо підвищення 
тарифів на залізниці. Для економіки провінції, що займа-
ла північні терени Австро-Угорської імперії, ця цінова 
політика, ясна річ, була надзвичайно невигідною. На чолі 
протесту польських послів ми знову ж бачимо Казимира 
Шептицького, кандидатуру якого 29-го листопада 1905 
року запропоновано до спеціяльної комісії, що мала 
вивчити це питання.

[Gazeta Narodowa. — № 273. — 30 листопада 1905 р. — С. 3]

Повідомлення у польськомовній пресі 
про прибуття до Москви військового аташе 

Австро-Угорщини графа Шептицького, 
який прямує до Петербургу на аудієнцію 

до царя Миколи ІІ 
(Gazeta Lwowoska. — 

№ 238 від 19 жовтня 1905 р. — С. 3)

Повідомлення у польськомовній пресі про діяльність Казимира графа 
Шептицького у підкомітеті Ради з питань залізниці («Gazeta Narodowa». 

— № 288. — 19 грудня 1905 р. — С. 1)
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13-го грудня 1905 року Міністерство 
залізниці (у ті часи окреме міністерство) 
провело у Відні конференцію на тему 
можливости підвищення тарифів. Учас-
ником цього заходу був також посол 
Шептицький, який категорично виступив 
проти таких планів, аргументуючи це 
шкодою для сільського господарства. 
«Якщо ж підвищувати тариф, то слід нада-
ти пільги на перевезення деяких категорій 
продуктів сільського господарства», — за-
явив він.

[Czas. — № 284. — 13 грудня 1905 р. — С. 3]

Як повідомляла преса 16-го грудня, 
створена комісія у Відні  засідала два дні, 
тобто 14-го і 15-го грудня. Особливу ува-
гу преса звернула на виступ Казимира 
Шептицького, який презентував думку 
членів комісії. Зокрема Шептицький 
порівняв дохід залізниці у 1905 році з 
отриманими доходами за попередній 
рік. Як з’ясувалося, дохід компанії в ці 
роки зріс на 8 млн., що було вагомою 
підставою стверджувати: немає причини 
для підвищення тарифів на залізниці. 
Казимир Шептицький також припустив, 
що справжньою причиною підняття ціни 
є недоотримання бюджетом доходу 1905 
р. в порівнянні з роком 1904. Доповідач 
заперечив і наступну тезу про необхід-
ність підвищення тарифів через планові 
видатки, пов’язані з підняттям зарплати 

деяким категоріям працівників залізниці, що поступово передбачалось у 1906 
і 1907 рр. Доходи залізниці, зауважував Шептицький, дозволяють такі видатки 
у наступних роках. Підсумовуючи сказане, Казимир Шептицький наголосив, що 
члени комісії розуміють: така пропозиція продиктована тиском міністерства 
фінансів і має на меті пошук нових доходів для бюджету. Відповідно, комісія 
наполягатиме на впровадженні додаткових «маніпуляційних оплат» на 
залізниці як компромісну пропозицію і висловлюється категорично проти 
підвищення тарифів. Насамкінець граф Шептицький поставив також 
присутнім членам уряду умову: «У разі підвищення маніпуляційних оплатслід 
запровадити спеціяльні пільги на транспортування не тільки вугілля, але 
й дров, збіжжя, штучних добрив для картоплі, буряків і кормів для тварин» 
(Gazeta Narodowa. — № 288. — 19 грудня 1905 р. — С. 1). Присутні на слухан-

Титульна сторінка «Опінії цісарсько-королівського 
Галицького господарського товариства 

у справі закону про ліси, запропонована Крайовому відділу 
й опрацьована Казимиром графом Шептицьким» 

(«Opinia komitetu c. k. galic. Tow. gospodarskiego w sprawie ustawy 
lasowej, przedłożona Wydziałowi krajowemu a opracowana 

przez Kazimierza hr. Szeptyckiego»). 
Оригінал документу зберігається у Австрійській 

національній бібліотеці.
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ні чиновники погодились із пропозиціями 
посла Шептицького та заявили, що ті 
пропозиції є прийнятними для планів 
відповідних міністерств. 

Цього ж року Казимир Шептицький бере 
участь у ще одній парламентській дискусії. 
15-го грудня у Відні знову спалахнула 
суперечка щодо законопроекту, який мав би 
вирішити питання пенсійного забезпечення 
урядовців приватної, недержавної, сфери, 
т. зв. офіціялістів. Можемо припустити, що 
суперечка почала втрачати раціональний 
характер, тому Казимир Шептицький 
запропонував одразу ж після свят на 
засіданні парламенту першим номером 
порядку денного продовжити розгляд цього 
питання. Пропозиція була підтримана.

[Gazeta Narodowa. — № 286. — 16 грудня 1905 р. — С. 3]

Так завершувався 1905 рік. Із цього мо-
менту й аж до 1911 року — року вступу 
Казимира Шептицького до монастиря — ми 
не знаходимо ані листів, ані інших джерел, 
які б розповідали про щоденне життя цієї 
видатної особи. Перша причина — те, що 
автором багатьох родинних листів була 
Софія графиня Шептицька, епістолярна 
спадщина якої датована з молодих літ 
до 1904 року. Друга причина — багато 
документів та приватних листів було знищено в часах наступних світових воєн 
або загублено-приховано в архівах окупаційних режимів. Проте є можливість 
реконструювати факти політичної та громадської діяльности Казимира графа 
Шептицького з повідомлень тодішньої преси.

Суспільно-культурний місячник «Przegląd Powszechny», видавцями яко-
го були єзуїти, публікує в лютому 1906 року політичний есей Казимира 
Шептицького. Заздалегідь, 20-го жовтня 1905 року, редакція розіслала 
анкету багатьом відомим особам із проханням дати відповідь на питання: яке 
завдання католицизму в публічному житті? Відповіді було надруковано аж 
після Різдвяних свят. 

Ось що  відповів Казимир граф Шептицький: 

«Які завдання має до здійснення католицизм у публічному житті 
нашого краю та в нинішньому часі?»

Відповім коротко. Усім організаціям засадничої ненависти та класової боротьби 
протиставити організації суспільного поступу — в ім’я християнської любови. 

Листівка з зображенням Папи Римського Лева ХІІІ з написом 
«Шана Папі Робітників», видана у Львові у 1904 р. 

(Фото з фондів цифрової бібліотеки Polona)

1905
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Переважна більшість нашого суспільства, як 
поляків, так і русинів, є щиро католицькою. Але 
одиниця є безборонною щодо деспотизму, а тепер 
вже й терору крайніх партій ненависти — і або, 
при слабкому взагалі в нас усвідомленні переконань 
і засад публічного життя, ця одиниця, не 
припускаючи, що тим може католицьким засадам 
спроневірятися, — такій організованій силі часто 
піддається з боязні, часто із вродженої для кожної 
сили повазі, або ж із життя публічного цілковито 
усувається. 

Ті всі атоми під штандартом католицької 
демократії вистроїти і, не перестаючи працю-
вати, поки мільйони міської та сільської людности 
не будуть охоплені такою організацією, — оце те, 
що тепер мусить зробити католицизм, якщо наш 
край не має статися країною соціялізму й союзного 
йому на Сході російського радикалізму. 

Не є новою ця думка й не нове гасло, але в 
сьогоденні ще більшою мірою, може, актуальне й 
необхідне, ніж коли-небудь. 

Ця католицька акція повинна бути згідною й, 
наскільки це є можливим, спільною як у польському 
суспільстві, так і руському, і торувати цим можна 
було би дорогу — дасть Біг — майбутньому 
порозумінню політичному, зокрема національному, 
цих обидвох спільнот. Тільки би розбуялий 
націоналізм або брак взаємної толеранції, із будь-
якої сторони, не перешкоджав можливій єдності 
цієї акції — бо tertius gaudens (третім, що тішиться 
— третім, що користає, де двоє б’ються — І. М.) через 
її роздвоєння і брак порозуміння були би соціялізм та 
анархізм. 

Якщо до цього часу проби організації великої 
християнсько-демократичної партії не мали 
успіху в такій мірі, якби це належало собі бажати, 
— нехай працівники на цій ниві не втрачають духа: 
уже невдовзі чимраз численніші охотники під їхні 
будуть записуватися стяги. 

Казимир Шептицький

[Przegląd Powszechny. — № 266. — Т. LXXXIX. — Zeszyt 2. — 
Лютий 1906 р. — С. 171-172]

Повідомлення у польській пресі про діяльність польської 
групи у австрійському сеймі. Тут знаходимо також інформацію 

про Казимира графа Шептицького



255

Цей есей є надзвичайно важливим, щоб окреслити 
політичні погляди Казимира Шептицького та його 
бачення польсько-українських взаємин. Християнський 
демократ та прометеїст — таким ми бачимо цього 
політика. Хоча, варто додати, прометеїзм як явище 
розвинулося значно пізніше, у міжвоєнний період. 

Лютий 1906 року характеризувався у житті 
Казимира Шептицького як період інтенсивної праці в 
австрійському парламенті. Як і було обіцяно в кінці 1905 
року, робота парламенту розпочалася на початку лютого 
з дальшого розгляду питання про пенсійне страхування 
приватних службовців, одним із ініціяторів вирішення 
цієї проблеми був саме Казимир граф Шептицький, 
з ініціативи якого в другій половині 90-х рр. ХІХ ст. у 
Галичині було засноване Страхове пенсійне товариство. 
1-го лютого Казимир Шептицький узяв участь у дискусії 
в парламенті на цю тему, зауваживши:

Із радістю слід привітати рішення парламенту 
про продовження праці над цим питанням, що повинно 
запобігти злидням. На жаль, парламент так і не спромігся 
довершити цієї великої справи, щоби було впроваджено 
страхування на випадок старости та втрати 
працездатності. Польське Коло, — продовжував посол 
Шептицький, — буде вимагати ставити на голосування 
про перехід до прискіпливої дискусії з цього питання.

[Stenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses des Reichsrates 
1861-1918. —  XVII. Session. — C. 33702 –33704; Czas. — № 26. — 1 люто-
го 1906 р. — С. 5]

Затягування надалі цього питання є рівнозначне його 
нівелюванню, — зауважував Шептицький.

[Kurjer Lwowski. — № 33. — 2 лютого 1906 р. — С. 3]

Закон було прийнято в третьому читанні 8-го лютого 
1906 року. Цього дня Казимир Шептицький також брав 
активну участь у процесі його прийняття (Czas. — № 31. — 
8 лютого 1906 р. — С. 5). Преса виокремлювала особливу 
роль Казимира у створенні законодавства, необхідного 

«Голос поєднання у справі польсько-руській». Повідомлення у 
польськомовній пресі про виступ Казимира графа Шептицького у 
Перемишлі, в якому він закликає польських політиків не зривати 

традиційних зв’язків з русинами (українцями) 
(Dziennik Poznański. — № 95. — 26 квітня 1906 р. — С. 3)

1906
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для функціонування системи пенсійного 
забезпечення для приватних урядовців 
(Czas. —  № 33 (вечірнє видання). — 10 лю-
того 1906 р. — С. 1). Помічені були старан-
ня Казимира і в польських середовищах за 
кордоном Австро-Угорської імперії. Під час 
проведення з’їзду землевласників у Варшаві, 
у тодішній Російській імперії, який відбувся 
у червні 1906 року, його старання на полі 
створення пенсійного механізму ставилися за 
приклад для інших.

[Słowo. — № 163. — 19 червня 1906 р. — С. 3]

7-го лютого цього року Казимир Шеп-
тицький доповідав на засіданні польського 
Кола стан справ щодо розгляду законопроекту 
про ринок хмелю. Зокрема Казимир 
представив наявні законопроекти та навів 
аргументи на користь того, які пропозиції 
слід підтримувати під час їхнього розгляду, а 
які ні. Депутатське «коло» підтримало сказане 
та призначило Казимира Шептицького брати 
участь у дискусії в парламенті від імени 
польської групи. 

[Stenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses 
des Reichsrates 1861-1918. —  XVII. Session. — C. 33919; 
Czas. — № 31. — 8 лютого 1906 р. — С. 1; Gazeta Narodowa. 
— № 31. — 09 лютого 1906 р. — С. 3]

Уже 8-го лютого, як повідомила преса, 
Казимир під оплески поляків у парламенті 
заявив, що відповідний закон слід приймати 
тоді, коли буде вирішене питання нечесної 
конкуренції на ринку. Очевидно, йшло-
ся про конкуренцію, яка виникала між 
дрібними господарствами та великими 
промисловцями з одного боку та торгівця-
ми-перекупниками з іншого. Після врегу-
лювання цієї проблеми слід приймати за-
кон, який окреслюватиме правила для тих, 
хто вирощує ту чи ту культуру для власних 
потреб.

[Stenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses des 
Reichsrates 1861-1918. —  XVII. Session. — C. 33984–33985; 

Промова Казимира графа Шептицького під час зустрічі з 
виборцями у Перемишлі щодо взаємин з русинами 

(українцями) (Czas. — № 93. — 22 квітня 1906 р. — C. 5)
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Czas. — № 32. — 9 лютого 1906 р. — С. 1; Gazeta Narodowa. 
— № 32. — 10 лютого 1906 р. — С. 3; Kurjer Lwowski. — № 
41. — 10 лютого 1906 р. — С. 4]

У лютому 1906 року закінчувався трирічний 
термін перебування Казимира Шептицького у 
складі Державної ради залізниць, куди його 
було делеговано 1903 року. Тоді ж, за повідо-
мленнями преси, Казимира Шептицького як 
представника Галицького лісового товариства 
було затверджено членом цього органу на на-
ступні три роки.

[Gazeta Narodowa. — № 34. — 13 лютого 1906 р. — С. 3]

А тим часом у родині Шептицьких сталася 
надзвичайно радісна подія: Станіслав 
Шептицький заручився (Gazeta Polska. — № 35. 
— 6 лютого 1906 р. — С. 2). Нареченою стала 
Марія Жозефіна княгиня Сапіга-Коденська 
із Красичина герба Лис (1884–1917), дочка 
Леона Павла Адама князя Сапіги-Коденського 
з Красичина герба Лис (1856–1893) та Те-
рези Єлизавети Марії з князів Сангушко-
Ковельських герба Погонь Литовська (1864–
1954), яка походила із Більча-Золотого, що на 
Тернопільщині. На заручинах призначено дату 
весілля, яке мало відбутись улітку того року. 

Посли віденського парламенту з Галичини, 
обрані великими землевласниками, 21-го 
квітня 1906 року в Перемишлі провели зустріч 
зі своїми виборцями, яких запросили з різ-
них куточків краю. Представником цього 
округу був Казимир граф Шептицький, і 
преса зауважила, що виступав він тут перед 
зібранням на правах господаря. Одним із 
ключових питань зустрічі стали польсько-
українські стосунки, зокрема й політичні. 
У своєму виступі Казимир безпосередньо 
торкнувся цієї теми, що, «очевидно, було 
потребою його серця», — як зазначив, опи-
суючи подію, журналіст видання «Dziennik 
Poznański».

[Цю та наступну інформацію щодо вказаної зустрічі 
цитуємо за: Dziennik Poznański. — № 95. — 26 квітня 1906 
р. — С. 3]

Розповідь капітана Станіслава графа Шептицького 
про російсько-японську війну 

(Gazeta Polska. — № 18. — 20 січня 1906 р. — С. 1)
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Підставою до обговорення цієї 
теми став законопроект про вибори, 
запропонований бароном Паулем 
Ґаучем фон Франкентурном, що, як 
це ствердив Шептицький, є добрим 
для соціялістичної партії, яка хоче 
висловлюватися від імени одного 
суспільного класу — пролетарія-
ту, а всім іншим верствам населен-
ня оголошує невмолиму війну та, не 
признаючи національности, поборює 
всі політичні групи, які стають на 
національному ґрунті.

Польське Коло не для того поборює 
цей проект, що нібито має на оці 
інтереси тільки шляхти, як це деякі 
твердять, але для того, що є він узагалі 
для порядку й суспільного спокою в краї 
грізним, а для національних інтересів 
поляків, як і русинів, шкідливим. Погляд, 
що виборча реформа Ґауча дасть 
русинам більшу кількість мандатів, 
пропорційно до кількости русинів, не 
повинно бути трактовано з пункту 
національного інтересу поляків як 
шкідливий. Кривдою та шкодою 
для польської національности, як і 
для руської, було би, коли би під час 
загальних і рівних виборів свавільна 
агітація відомими засобами наклепу, 
погроз, нездійсненних обітниць учинила 

послами людей, які б у першому ряді не руську національність презентували, а 
теорію анархізму та соціяльної революції. 

Коли б виборча реформа була такою, щоби на її підставі з руських округів 
могли вибиратися русини, які були б виразом нормальних настроїв більшости 
руського суспільства, а особливо тих людей, які не належать до його крайніх 
організацій, вбачали б ми в більшості русинів, які би посідали виборчі мандати, 
добру сторону. Легше могло б дійти до взаємного компромісного «modus vivendi», 
а колись і до згоди  між русинами та поляками. І не зміг би уряд, як до цього часу 
часто діялось у нашому краю, один народ «вигравати» у другого. 

Попри всі дотеперішні загострення взаємних стосунків між русинами 
й поляками, — переповідало видання слова Шептицького, — для графа 
непорушним є кредо, що мирне вирішення спору між тими двома народами є для 
обох ширшим інтересом і далі у майбутнє сягаючим, аніж миттєва кількість 
і взаємні пропорції отриманих поляками чи русинами мандатів. Цей інтерес 
буде тим сильніше виявлятися, чим більше за кордоном, на розлогих землях 

Повідомлення рубрики «військова хроніка» у 
німецькомовному часописі «Österreichische Kronen Zeitung» 

за 25 квітня 1905 р., ілюстроване портретом 
Станіслава графа Шептицького
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Перша сторінка австрійської газети «Die Wiener Salonblatt» за 23 липня 1906 р. 
повідомляє про шлюб у родині Шептицьких і Сапіг. 

На фото Станіслав граф Шептицький і його дружина Марія княгиня Сапіга-Коденська

1906
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Поділля, Волині й України, буде укорінюватися 
й розвиватися конституційне життя. І там 
польська стихія є у меншості, а майбутнє й 
розвиток свого економічного і культурного впливу 
набагато більше зможе забезпечити не через 
національну боротьбу, але, власне, через пошук на 
дорозі компромісів національного «modus vivendi» з 
русинами. 

Коментуючи, автор публікації додає, що слід 
прагнути, щоби голос згоди в руській справі посла 
Шептицького не минув у краї без відлуння. Хоча, 
на жаль, мало було на це надії у тодішньому, 
навзаєм неприхильному, настрої як русинів, так 
поляків. 

Особливості цьому питанню додавало 
також і те, що в січні того року Митрополит 
Андрей Шептицький на чолі русько-української 
делегації відбув до Відня, де отримав авдієнцію 
у цісаря Франца Йосифа І. Метою цієї подорожі 
було переконати уряд та цісаря у необхідності 
збільшення мандатів у віденському парламенті 
для представників русинів-українців. Цьому 
категорично спротивилася польська частина 
парламенту, зокрема і, з обов’язку солідарности, 
Казимир Шептицький. Польські середовища були 
надзвичайно обурені з ініціятиви Митрополита 
Андрея підтримати русько-українських політиків, 
про що пише у своїх спогадах монахиня сестра 
Марія Криста (Софія з Шембеків), передаючи, як 
на розповідь батька Яна Кантія Шептицького 
про негативну реакцію Митрополит відповів, що 
«поляки тільки через сто років зрозуміють, навіщо 
він поїхав до Відня у цій справі».

[Sister Maria Krysta Szembek and hermemoirs / Andrzej 
A. Zięba; [transl. From Pol. by Bohdan Struminsky] // Harvard 
Ukrainian Studies vol. XV. — № 1/2 1991. — С. 127]

Казимир Шептицький також представив при-
сутнім усі аргументи щодо реформи виборчого 
законодавства, зазначаючи, що «навіть якщо ця 
Рада не проголосує за них, то це відбудеться у 

Опис весілля Станіслава і Марії з Сапігів Шептицьких 
у польськомовній пресі 

(Czas. — № 133. — 12 червня 1906 р. — C. 3)
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наступній». Найбільш сприйнятливим для Шептиць-
кого законом міг би бути той, згідно з яким половина 
парламенту обирається на загальних та рівних виборах 
усім населенням, а інша вибирається виборцями, які 
платять відповідну суму податків у скарбницю та 
мають відповідну освіту (Czas. — № 93. — 22 квітня 
1906 р. — С. 5). 

На зустрічі Казимир Шептицький також про-
звітував про свою діяльність у парламенті — й 
на основі дискусії було складено та опубліковано 
посольський звіт, надрукований у Львові.

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 97]

8-го травня 1906 року Казимир Шептицький 
взяв участь у бальнеологічній конференції у Львові, 
темою якої були тодішні нагальні проблеми цієї 
галузі: можливість матеріяльної підтримки курортів, 
податкових пільг і тарифів на залізниці, створення 
центрального офісу технічних порад, забезпечення 
можливости кредитування курортів тощо. Захід 
тривав два дні.

[Gazeta Narodowa. — № 101. — 9  травня 1906 р. — С. 2]

На початку червня відбувся шлюб Станіслава 
Шептицького й Марії Сапіжанки. Уже ввечері 5-го 
червня, як описували подію газети, із залізничної 
станції Озеряни (нині це село Борщівського повіту 
Тернопільської области) подільською рівнинною 
тягнувся караван, який віз весільних гостей. Серед 
гостей був і Казимир Шептицький, який приїхав 
на весілля брата з Відня. 7-го червня о 11-ій годині 
від палацу князів Сапіг гості вирушили до каплиці, 
розташованої за кількасот метрів. Біля вівтаря чекав 
Митрополит Андрей, який, поблагословивши молодих, 
повінчав їх, а опісля відслужив Святу Літургію. В описі 
весілля знаходимо навіть згадку про те, що Казимир 
Шептицький на весіллі виголосив тост за родину 
Сангушків, русько-литовського роду герба Погонь, який 
походив від великого князя литовського Гедиміна. 

«Руська депутація у цісаря»: опис пресою відвідин руських (укра-
їнських) громадських і політичних діячів цісаря Франца Йосифа І 
та виголошена на аудієнції Митрополитом Андреєм Шептицьким 

промова (Gazeta Narodowa. — № 18. — 24 січня 1906 р. — С. 1)
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Після весілля Казимир якийсь час затримується в Галичині, щоби 
зайнятися родинними справами. Про це свідчить лист, написаний до брата 
Олександра 16-го червня у Прилбичах. Подаємо його тут цілковито, оскільки  
зміст змальовує діловий і господарчий образ Казимира, якого нам бракує без 
відповідних документальних свідчень: 

Прилбичі, неділя — 16.06.1906 р. 
Олександрові Шептицькому — Лащів

Коханий Олесю! 
Дуже шкодую, що я Вас тут не зустрів, тим паче, що у вівторок не зможу 

приїхати, щоби Вас побачити. Я бачив Гарапиха й говорив про можливу позику. 

[Павло Гарапих (1882–1952) — львівський правник і урядовець — І. М.]

Інтабуляція на Дев’ятники є річчю настільки складною, наскільки складною 
може бути кожен іпотечний кредит (витяги табулярні, аркуші прав майнових, 
додатки до заяви), крім того, за інтабуляцію та екстабуляцію потрібно спла-
тити високий урядовий податок. Гарапих каже мені, якщо вексель, крім Тебе, 
буде підписаний Папóю та мною, то кредит швидко дадуть на тих умовах, що в 

Лист Галицького господарського товариства до 
Казимира графа Шептицького

Лист Яна Кантія графа Шептицького 
до Галицького господарського товариства
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листі: без іпотечного забезпечення, відтак 6-місячний вексель на 5 % (наскільки 
пам’ятаю), — але потрібно частинами під час відновлення завжди сплачувати. 
Чи тієї умови Ти зможеш дотриматися? (У листі Г. є, скільки потрібно спла-
тити в процесі відновлення). Із Папою я говорив, і Він готовий такий вексель 
підписати — потрібно, відтак, якщо Ти на це наважуєшся, щоби такий вексель 
купити і, вже підписаний Тобою та Папóю, мені вислати. Також потрібно 
сказати, як і куди ці гроші мають бути відіслані. Що дасть ліс в Лящові-Ґрод.? 
Думаю, що доброго бізнесу тепер зробити не вдасться через хитке становище. 

Чи не вдалось би поодинокими партіями ліс продавати, щоби протягом року 
частинами купець міг продану партію забрати? Це міг би якийсь місцевий купець 
купувати, а проблема принаймні частково ліквідується. Становище є настільки 
серйозним, що потрібно, з огляду на ситуацію, прийняти зважливе рішення. 

Сердечно Тебе обнімаю. Твій Казимир

[«Блаженний архімандрит Климентій (Казимир граф Шептицький). Листи…». — С. 75]

Праця у віденському парламенті у цьому півріччі тривала досить довго. Ще 
16-го липня натрапляємо на згадки про Казимира Шептицького на шпальтах 
преси, яка писала про діяльність польських послів.

[Czas. — № 160. — 16 липня 1906 р. — С. 1]. 20-го липня 1906 року Казимир виступав у віден-
ському парламенті [Stenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses des Reichsrates 1861-1918. 
—  XVII. Session. — C. 38115–38116]

Після повернення до Львова у серпні відбувся щорічний з’їзд Галицького 
лісового товариства. Понад 100 делегатів зі всієї Галичини 14-го серпня 
розпочали обговорювати стан справ лісівництва. Активну участь у заході взяв 
також і Шептицький.

[Dziennik Poznański. — № 190. — 22 серпня 1906 р. — С. 3; Czas. — № 185. — 14 серпня 1906 р. — С. 3]

Одна з нагальних проблем галузі на той час — брак відповідної професійної 
школи, яка перестала функціонувати через протести учнів. Відвідувачі школи 
домагалися, щоби заклад отримав підвищення через акредитацію, вищу за 
рівень середньої школи, а самі учні отримали статус слухачів університету. 
Із цієї причини на зборах спалахнула дискусія, яку завершив Казимир 
Шептицький, запропонувавши звернутися до виконавчої владної структури 
в Галичині — Крайового відділу — із проханням провести слухання на цю 
тему, залучивши провідних фахівців із освіти, колишніх випускників школи та 
власників лісових угідь. Цей захід мав на меті напрацювати пропозиції, які би 
вирішили проблему.

[Kurjer Lwowski. —  № 220. — 15 серпня 1906 р. — С. 2]

Львівська преса від 19-го вересня повідомляла, що такі слухання відбулись 
і Казимир Шептицький узяв у них участь. Серед напрацьованих пропозицій 
—рекомендації про створення кафедри лісівництва на базі Львівської 
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політехніки чи Краківських рільничих студій, перенесення школи на 
периферію, де є кращі умови для навчання, ніж у Львові, підвищення вступних 
вимог до охочих здобувати цей фах.

[Kurjer Lwowski. —  № 255. — 19 вересня 1906 р. — С. 5]
 
Остання сесія тієї каденції віденського парламенту закінчилася 30-го січня 

1907 року. Восени 1906 року парламент прийняв новий закон про вибори, який 
кардинально змінював систему. Вибори представників у парламент на основі 
класової належности були замінені загальними й рівними. 1-го грудня 1906 р. 
Палата Послів Державної Ради ухвалила законопроект в останньому читанні. 
21-го січня 1907 р. ухвалу підтримала Палата Панів, а 26-го січня його затвер-
див цісар. Серед тих, що підтримали реформу, був і Казимир граф Шептицький.

[Kurjer Lwowski. —  № 321. — 24 листопада 1906 р. — С. 2]

Посол Казимир Шептицький завершує політичну кар’єру в 1907 році. У сво-
їх спогадах сестра Марія Криста пише, що причиною цього стало посилення 
націонал-демократичних настроїв серед польських політиків, про що їй 
розповідав Митрополит Андрей: 

Нині приналежність до двох таборів, які навзаєм воюють один з 
одним (мова йде про польський і руський (український) — І. М.), створює 
ускладнення і труднощі, які не можна розв’язати. Через це Казьо відійшов з 
віденського парламенту, після того, як націонал демократи стали домінувати 
у польському Колі.

Як знаємо, одним із характерних політичних гасел цього політичного руху 
став союз із царською Росією проти германських народів. Націонал-демократи 
також відкидали будь-яке порозуміння з русинами-українцями в Галичині. 

«Не можу бути пішаком Ґломбінського»,— пояснював Казимир Шептиць-
кий сестрі Марії Кристі свою відмову від політичної діяльности. 

[Sister Maria Krysta Szembek and hermemoirs / Andrzej A. Zięba; [transl. from pol. by Bohdan 
Struminsky] // Harvard Ukrainian Studies vol. XV. — № 1/2 1991. — С. 128; Станіслав Ґломбінський 
(1862–1941) — польський політик, юрист і публіцист, професор політичної економії Львівського 
університету ім. Яна Казимира. Один з головних діячів націонал-демократичного руху в Галичині. 
У 1907–1911 рр. лідер Польського кола в австрійському парламенті]

Ця політична філософія була неприйнятною для Шептицького, члена т. зв. групи 
«подоляків» у парламенті (розподіл представників польських політичних середовищ у 
віденському парламенті можна оглянути тут: Nowa Gazeta. —  № 49. — 3 черв-
ня 1907 р. —  С. 5). Так називали частину польських консерваторів, які діяли 
у кін. ХІХ- на поч. ХХ ст. у Австро-Угорській імперії і представляли інтереси ве-
ликих землевласників. Назва походить від частини Тернопільщини, званої 
Поділлям, де й мали основні земельні угіддя представники цього політичного 
напряму. Лідер «подоляків» Войцех Дідушицький герба Сас (1848–1909) був одним 
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Відповідь Казимира графа Шептицького на питання «Які завдання має до здійснення 
католицизм у публічному житті нашого краю та в нинішньому часі?»

(Przegląd Powszechny. — № 266. — Т. LXXXIX. — Zeszyt 2. — Лютий 1906 р. — С. 171-172)

із авторів концепту «польського месіянізму», який міг би бути реалізований у 
союзі з русинами-українцями. Націонал-демократія натомість кардинально 
заперечувала політичні тези «подоляків», ставлячи на стратегічну співпрацю 
з Росією. 

Така позиція не могла бути прийнятною для світоглядних ідей Казимира 
графа Шептицького, який  сподівався вибудовувати русинсько (українсько)-
польські стосунки в Галичині з позицій католицької демократії, про що й писав 
у своєму політичному есеї. З іншого боку, націонал-демократія, яка посилювала 
свій вплив у Галичині, стояла на проросійських та антисемітських засадах. 

Оскільки право більшости диктувало свої умови, Казимир Шептицький 
відмовляється від дальшої політичної кар’єри, однак продовжує діяти через 
різноманітні польські об’єднання галичан. Цей період у його житті перед 
вступом у монастир є незмірно цікавим. 

1906
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Фрагмент твору Яна Стики «Полонія»
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Інсбрук, 12 грудня 1911 року
До галицького Відділу Лісового товариства у Львові

Виконуючи нині віддавна прийняте постановлення про намір вступити до 
духовного стану, залишаю всі дотихчасові заняття і вдаюся за кордон, щоби, поки що 
як гість одного з французьких чи німецьких бенедиктинських монастирів, розпочати 

там теологічні студії. Передовсім, отже, приходжу попрощатися з Галицьким Лісовим 
товариством.

На руки Шановного Відділу складаю відтак  нинішню гідність Презеса, а отже, 
і члена нашого Товариства, обов’язки якого я б далі не зміг виконувати. При нагоді 

прошу, щоби Ви, Панове, прийняли дуже щирий вираз вдячности за доброзичливість, 
якою мене завжди обдаровували, а яку назавжди збережу у вдячній пам’яті.

Бажаючи так дорогому мені Товариству лісовому найбільш стрімкого та 
всебічного розвитку, залишаюся 

завжди щиро Вам відданий Казимир Шептицький. 
[Sylwan. — грудень 1911 р. — С. 497]

РОЗДІЛ ІХ

НА ГРОМАДСЬКІЙ НИВІ КРАЮ: ГОЛОВА ГАЛИЦЬКОГО ЛІСОВОГО 
ТОВАРИСТВА ТА ЧІЛЬНИЙ ДІЯЧ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА

Новий 1907 рік розпочався у передвиборчих змаганнях та в політичних 
баталіях. Хоч австрійський парламент працював ще до кінця січня, усі політичні 
угруповання готувалися до виборів, призначених на травень. Після довгої 
відсутности логічним є припустити, що цей рік Казимир граф Шептицький 
присвятив своєму маєткові у Дев’ятниках та допомозі батькові у родинних 
справах. Хоча він і вирішує припинити політичну кар’єру, однак продовжує й 
надалі публічну та громадську діяльність. 

На початку лютого Казимир бере участь у щорічному балі, організованому 
австрійським намісником у Галичині графом Андрієм Потоцьким. Потоцький 
був близьким приятелем Шептицьких, на згадки про нього натрапляємо у 
листах Казимира до брата Станіслава. У лісництві під Краковом, у Кшешовицях, 
де й народився майбутній намісник, Казимир свого часу проходив лісівничу 
практику. 

[Czas. — № 31. — 7 лютого 1907 р. — С. 2; Gazeta Narodowa. — № 31. — 7 лютого 1907 р. — С. 3]

16-го квітня 1907 року в Кракові відбувся з’їзд рільників західної частини 
Галичини. Серед делегатів Галицького господарського товариства на захід 
прибув і Казимир Шептицький.

[Czas. — № 87. — 16 квітня 1907 р. — С. 1]

Серед повідомлень преси знаходимо чергові дописи про підтримку польської 
освіти та культури. Так 15-го травня часопис «Gwiazda Cieszyńska» (№ 39. — С. 3.) 

1907
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у переліку тих, хто пожертвував кошти на польську школу в містечку Богуміні, 
називає і Казимира графа Шептицького. Уже вкотре він фінансово підтримує 
місцевих поляків, які конкурують на цих теренах із чехами.  

На початку червня зустрічаємо Шептицького у Кракові: він мешкає у готелі 
«Grand Hotel», про що повідомляє місцева преса (Czas. — № 125. — 4 червня 
1907 р. — С. 2). Цього місяця Казимир також бере участь у засіданні Галицького 
господарського товариства, яке відбулося 27-го червня. Членів Товариства 
Казимир ознайомлює з рефератом, в якому представляє план організації тор-
гівлі рогатою та безрогою худобою. Пропонує також проект створення такої 
організації з центром у Відні. Її діяльність мала би контролювати спеціяльна 
Дирекція. Гілками пропонованого Товариства могли б стати відділи у окремих 
краях імперії, які б опирались у своїй діяльності на створені на місцях інституції.

[Kurjer Lwowski. — № 296. — 28 червня 1907 р. — С. 2]

Цього ж місяця у Львові відбулося засідання Торгово-промислової палати. 
Ця організація була заснована 1850 року з метою лобіювання інтересів торгівлі 
й промисловости м. Львова та 34-х староств у Галичині. Спершу містилася у  
львівській Ратуші, однак 1907 року було прийняте рішення про реорганізацію 
Палати та побудову нового осередку для діяльности. Така будівля була зведена 
протягом 1907–1910 рр., і теперішня її адреса у Львові — проспект Тараса Шев-
ченка, 17–19. Нині тут розміщено Прокуратуру Львівської области. У далекому 
1907 році у складі комісії, яка мала напрацювати пропозиції щодо реорганізації, 

Будинок Торгово-промислової палати у Львові 
(нині тут розміщено Прокуратуру Львівської области)
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був також Казимир Шептицький, якого запрошено до 
цієї функції у червні 1907 року.

[Gazeta Narodowa. — № 139. — 20 червня 1907 р. — С. 3]

Щорічний  з’їзд Галицького лісового товариства тим 
разом відбувся у Кракові на початку третьої декади 
серпня у приміщенні Товариства взаємних страхувань. 
Цього разу з’їзд Товариства організатори поєднали у 
перші два дні з Першим з’їздом польських лісників.

[За результатами з’їзду було опубліковано пізніше у Львові 
стенографічний протокол: Stenograficzny protokół obrad Pierwszego 
Zjazdu polskich leśników w Krakowie: 20 i 21 sierpnia 1907. — Lwów: nakł. 
Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, 1907]

Захід тривав чотири дні і в ньому взяли участь поляки 
з трьох імперій: Австро-Угорської, Пруської та Російської. 
1907 року минало 25-ліття заснування організації, з чим 
у ювілейній промові вітав усіх присутніх віце-голова 
Казимир граф Шептицький.

Результат праці нашого Товариства, — зазначив 
промовець, — можна назвати великим і малим. Вели-
ким він буде здаватись, коли порівняється наявний стан 
лісівництва зі станом давнім і сумним. Малим же, коли 
візьметься до уваги, як ще багато залишається нам цієї 
праці. Зле діється з лісами, тими давніми колосами нашої 
флори, які нині доведено до занепаду. Нашим завданням 
повинно бути виправлення цього зла, а ювілей 25-ліття 
Товариства буде значимим, якщо цей день причиниться 
до пробудження любови та піклування про ліси. Не 
ювілей Товариства Вас тут, панове, зібрав, але ця любов і 
прагнення піднесення тих наших коханих пущ і борів.

[Gazeta Narodowa. — № 191. — 22 серпня 1907 р. — С. 3; Див. також: 
Czas. — № 189. — 20 серпня 1907 р. — С. 1]

Казимир Шептицький закликав також, щоби 
представники польських спільнот із трьох монархій 
«біля підніжжя Вавелю подали собі братню долоню й 
забули, що їх ділять кордони, та об’єдналися для дальшої 
спільної праці, яка є зімкнутою й солідарною фалангою 
на ниві Вітчизни».

[Świat. — № 35. — 31 серпня 1907 р. — С. 20]

Репортаж преси зі з’їзду членів Галицького лісового товариства, який 
відбувся у Кракові (Świat. — № 35. — 31 серпня 1907 р. — С. 20)

1907
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Тут ми зацитували тільки доступний для нас 
фрагмент промови, яка, як передає преса, була 
нагороджена оплесками, що «не змовкали» (Nowa 
Gazeta. — № 133. — 22 серпня 1907 р. — С. 2). Із поданих 
газетами повідомлень та протоколу, опублікованого у 
часописі «Сильван», довідуємося, що за рішенням з’їзду 
Казимир граф Шептицький був переобраний першим 
віце-головою Товариства на нову каденцію. Також з’їзд 
звернувся до парламенту з ухвалою, в якій виокремив 
вимоги щодо необхідности прийняття закону про ліси 
в Австро-Угорській імперії.

[Sylwan. — жовтень 1907. — С. 379–414;  Gazeta Narodowa. — 
№ 193. — 24 серпня 1907 р. — С. 3]

Представлені матеріяли були пізніше зібрані та 
опрацьовані Ігнатієм Щербовським (1872–1913) 
та видані у цьому ж році у Львові. Із цього видання 
також дізнаємося, що станом на 1907 рік законодавчі 
пропозиції, оприлюднені Казимиром Шептицьким у 
період його перебування у Віденському парламенті, не 
були взяті до уваги.

[Щербовський І. Pamiętnik 25-letniej działalności Galicyjskiego 
Towarzystwa Leśnego 1882—1907. — Львів, 1907. — С. 95]

Відомості про осінь 1907 року в житті Казимира 
Шептицького  надзвичайно скупі. 1-го вересня він був 
присутнім на промислово-рільничій виставці у Яворо-
ві.

[Nowa Gazeta. — № 201. — 3 вересня 1907 р. — С. 2]

На початку ж листопада Казимира вибрано при-
сяжним суддею VI каденції. У системі суду присяжних 
Австро-Угорської імперії було передбачено залучення 
громадян до участи в правосудді. Одним із таких суддів 
був також Казимир граф Шептицький.

[Kurjer Lwowski. — № 321. — 21 листопада 1906 р. — С. 2]

На початку 1908 року на дідича з Дев’ятників 
чекала ще одна номінація. Згідно з пенсійним 
законодавством, до прийняття якого долучився 
Шептицький, із 1-го січня 1909 року розпочиналося 

Поділ на групи польських політиків у віденському парламенті 
(Nowa Gazeta. — № 49. — 3 червня 1907 р. — С. 5)
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примусове пенсійне страхування 
приватних урядовців. Готуючись 
до цього, уряд Австрії у лютому 
1908 року призначив Президію 
пенсійного фонду для цього виду 
страхування. На чолі Президії став 
екс-міністр сільського господарства 
Леопольд фон Ауершперґ (1855–
1918). Із грона працедавців його 
заступником обрано Казимира 
графа Шептицького.

[Czas. — № 38. — 15 лютого 1908 р. — 
С. 1; Kurjer Lwowski. — № 77. — 15 лютого 
1908 р. — С. 3]

Як і попереднього року, Казимир 
Шептицький у лютому 1908 році 
бере участь у щорічному балі, орга-
нізованому австрійським намісни-
ком у Галичині графом Потоцьким 
(Gazeta Narodowa. — № 40. — 18 
лютого 1908 р. С. 2; Czas. — 40. — 18 
лютого 1908 р. — С. 3).

У цьому ж місяці Митрополит 
Андрей перебував у Римі, де був 
удостоєний авдієнції у Папи Пія Х. 
Про цю подію Митрополит Андрей 
15-го лютого написав листа до 
родини у Прилбичах, а наступного 
дня — до брата Казимира. Оскільки 
лист до Прилбич доповнює листа 
до брата, подаємо тут обидва. 
Ідеться в них про надзвичайно 
важливу справу, яка у майбутньо-
му буде мати безпосередній вплив і на діяльність Казимира, — 14-го лютого, 
під час авдієнції папа Пій Х вручив Андреєві Шептицькому грамоту, якою 
підтверджував підпорядкування йому восьми греко-католицьких єпархій у 
Росії. Цим Папа вдався до радикального кроку впорядкування справ, про що і 
сповіщає Митрополит:

Рим, 15.02.1908
Мої дорогі,
повідомляю Вас усіх разом, а передовсім найдорожчого Тата, що вчорашній 

день був для мене найважливішим у житті, та чи не найважливішим в історії 
нашої Церкви впродовж віків. Справа, однак, повинна зберігатись у таємниці, 

Митрополит Андрей Шептицький

1908
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Опис із перебування Митрополита Шептицького в Римі 
(Gazeta Narodowa. — № 42. — 20 лютого 1908 р. С. 2)
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відомій тільки найближчим. Отже, Св. Отець віддав у мої руки адміністрацію 
восьми унійних єпархій у Росії. Вручив мені для цього власноручний документ. 
Чинячи це, забрав із-під компетенції Державного Секретаріату й Конгрегації для 
надзвичайних справ Церкви, як і Пропаганди, усі справи, які стосуються Унійної 
Церкви в Росії. Не сягаючи, при цьому, за якою-небудь порадою кардиналів, Він 
скеровує політику Св. Столиці щодо Росії цілком новим шляхом. Тим самим надає 
Унійній Церкві в Росії юридичні, хоча жодними урядами не визнані, підстави. 
Віддає в мої руки повноваження, що дорівнюють владі Конгрегації Пропаганди 
і надзвичайних справ, становище, залежне виключно від Його особи, а тим 
самим обов’язок і можливість безпосереднього полагодження — тільки з Ним 
одним — усіх без винятку справ, які стосуються тієї «Церкви в катакомбах», 
як сам висловився. Очевидно, такий винятковий доказ довіри накладає на 
мене надзвичайно важкі обов’язки і нечувано далеко сягаючу відповідальність. 
Потребую дуже допомоги Ваших молитов. Необхідна повна таємниця. Не міг 
не написати Вам про цю справу, бо цей момент у багатьох відношеннях дуже 
доленосний. Більше не пишу, бо маю багато праці. Повідомляю тільки, що, 
дякуючи Богові, цілком здоровий. Із ногою набагато краще, аніж колись. Тисячі 
раз обнімаю і поздоровляю.

†А. [ндрей]

[Митрополит Андрей Шептицький і греко-католики Росії. — Книга 1. Документи і матеріяли, 
1899–1917. — Львів: Видавництво УКУ, 2004. — С. 219–221]

Рим, 16.02.1908

Мій найдорожчий! 
Писав усім Вам до Прилбич і справи не повторюю, бо вважаю, що про такі 

речі можна писати лише раз. На мою думку, те, що тут сталося, то справжнє 
чудо. Чудо, таке рідкісне в історії і така нова епоха, що своєю доленосністю пе-
ревершує всі можливі передбачення. Розповім Тобі про це все. Тапер маю багато 
праці, але, дякуючи Богові, чуюся цілком добре. Думаю, що біль ноги у Львові 
був диявольською справою, аби перешкодити мені приїхати до Риму. Якби я 
хоч трохи міг передбачити, наскільки потрібним і нечувано корисним буде мій 
приїзд, то наказав би, щоби мене несли до поїзда навіть умираючого. За тиждень 
Бог дав мені більше, ніж отримала наша Церква від часу Берестейської унії.

Подякуй за мене Найсолодшому Серцю і дуже помолися за мене.
Зближається переломна хвиля.
Обіймаю Тебе тисячу разів. Бог із Тобою. 

†А. [ндрей]

[Тут же. — С. 221–220]

Єдиною інформацією з цього періоду про діяльність Казимира є два 
повідомлення у пресі про його участь у громадському житті Галичини. 
У першому йдеться про святкування 1-го червня 1908 року 40-річчя 
найдавнішого в Галичині Фонду зі страхування приватних урядовців, який із 
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перервами функціонував із половини 
ХІХ століття. Казимир Шептицький 
був почесним членом цієї організації 
та на правах почесного гостя під час 
урочистостей виголошував промову.

[Gazeta Narodowa. — № 127. — 2 червня 
1907 р. — С. 3]

Друге повідомляє нам про фор-
мування 20-го червня на загальних 
зборах Спостережної Ради Польсь-
кого еміграційного товариства, засно-
ваного 1908 року. До складу Ради 
обрано також Казимира графа Шеп-
тицького.

[Gazeta Narodowa. — № 143. — 23 червня 
1908 р. — С. 3; Kurjer Lwowski. — № 287. — 21 
червня 1908 р. — С. 1; Czas. — № 143. — 24 черв-
ня 1908 р. — С. 1]

Саме Товариство діяло протягом 
1908–1939 рр. і головним завданням 
ставило собі забезпечення зв’язку 
між поляками на етнічних землях і 
польськими емігрантами у світі, а 
також опіку над ними. Навесні цього 
року Казимир опублікував реферат 
на тему «O akcji w sprawie podniesienia 

handlu bydłem i nierogacizną» («Про акцію у справі збільшення торгівлі худо-
бою та безрогими»), який було видано Центральним Комітетом Галицького 
господарського товариства.

[Gazeta Samborska. — № 17. — 26 квітня 1908 р. — С. 3]
 
Казимира графа Шептицького бачимо також серед членів Товариства 

«Polska sztuka stosowana» («Польське декоративно-ужиткове мистецтво»). У 
щорічних звітах Казимир подається як член  Товариства до 1910 року включно. 

[VII Sprawozdanie towarzystwa «Polska sztuka stosowana» w Krakowie. Rok 1908. — Краків, 
1909. — С. 21]

У лютому 1908 року відбулися вибори до Галицького крайового сейму, і 
з округу з центром у Яворові вкотре був обраний «консерватор старовини» 
Ян Кантій Шептицький (Czas. — № 46. — 25 лютого 1908 р. — С. 3). Прига-
дуємо, що функцію консерватора він виконував у Галичині з половини 80-х 
років ХІХ століття. 

Андрій Казимир Потоцький герба Пілава (1861–1908) — 
польський політик, маршалок Галицького сейму, 

австрійський намісник у Галичині
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У контексті виборів до Сейму того року сталася трагічна резонансна 
подія. 12-го квітня 1908 року студент третього курсу Мирослав Січинський 
застрелив у робочому кабінеті австрійського намісника в Галичині 
Андрія графа Потоцького. Одна із найпоширеніших серед істориків версій 
переконувала: це сталося на знак протесту проти втручання Потоцького у 
вибори і перешкоджання українським кандидатам, які брали участь у виборах. 
Напередодні загибелі граф Потоцький зустрівся з провідними українськими 
політиками — і було досягнуто порозуміння в справі формування майбутнього 
галицького парламенту. Зокрема, українцю Євгену Олесницькому герба 
Дембно було запропоновано посаду (1860–1917) віце-маршалка Галицького 
сейму. Також австрійська влада запевнила, що скасує мандати, здобуті україн-
ськими кандидатами-москофілами, яким Потоцький сприяв під час виборів. 
Акт терору, вчинений Січинським, знищив ці плани. 

Дії Мирослава Січинського були засуджені Митрополитом Андреєм 
Шептицьким та лідерами української Націонал-демократичної партії як «акт 
політичного терору». Звісно, Шептицькі були в надзвичайно тісних стосунках 
з намісником Потоцьким. Та не це було підставою до осуду  — Митрополит 
Андрей Шептицький спонукав до формування українського політичного 
середовища, опертого на християнські католицькі цінності та націонал-
демократичній політичній традиції, а не на терорі. Убивство Потоцького було 
схвально сприйняте тією частиною українського суспільства, в якому були 
популярні соціялістичні ідеї. Ця ідеологія не була чужою і Січинському. Після 
втечі з в’язниці 1911 року, де він відбував покарання, терорист перебрався 
до США, заснував тут Українську федерацію Соціялістичної партії США та 
редагував у 1914–1917 рр. тижневик Федерації «Робітник». Кілька разів 
пізніше він приїжджав до СССР, де з почестями його зустрічали та проводжали. 

Засудження дій Мирослава Січинського Митрополитом Андреєм негативно 
відбилося в середовищах українських селян та москвофілів. По Галичині 
«поповзли» плітки, що Митрополит Андрей зрікається функції митрополита. 
Як писала преса, на вістку про вбивство українцем австрійського намісника 
у Галичині Митрополит Андрей у близькому оточенні так прокоментував цю 
трагедію: «Чую, що моя долоня була заслаба, не залишається мені нічого іншого, 
як скласти свої повноваження і у монастирській тиші шукати заспокоєння» 
(Słowo. — № 111. — 23 квітня 1908 р. — С. 3). Пізніше преса спростувала ці 
повідомлення (Czas. — № 94. — 23 квітня 1908 р. — С. 1). Чи була підстава для 
таких пліток, чи ні, чи хотів Митрополит Андрей і справді відмовитися від 
митри — це питання окремого історичного дослідження. Проте слід визнати: 
ця трагедія мала вплив на Шептицьких та добре проілюструвала ситуацію 
взаємин українців і Андрея Шептицького як Митрополита. У ті часи, попри 
титанічні зусилля, скеровані на відродження Греко-Католицької Церкви у Га-
личині, його вплив на життя простих людей, та й навіть священиків, не був 
визначальним. Того року ще один випадок погіршить відносини Митрополита 
Андрея із українським середовищем. Але про це згодом.

Митрополит Андрей 24-го квітня 1908 року, в Страсну п’ятницю перед 
Великоднем, у соборі св. Юра публічно засудив ганебний акт вбивства графа 
Потоцького, сказавши під час проповіді: 
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Проповідь Митрополита Андрея Шептицького, виголошена під час Літургії у соборі святого Юра, в якій 
Митрополит засудив терористичний акт, вчинений Мирославом Січинським 

(Czas. — № 97. — 27 квітня 1908 р. — С. 1)
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Як мара, насуває ся всім нам перед очима злочин, поповнений перед двома 
тижнями. Місто наше, ціла наша суспільність були свідками мерзенного зло-
чину і предметом загального, страшного згіршення. Чоловік, котрий з імени 
лишень був християнином, допустив ся страшного морду на найвисшім пред-
ставителю світської власти в нашім краю. В непонятнім засліпленю відважив 
ся здоптати Божий закон, найважнійшу з Божих заповідий «Не убий»; і проляла 
ся кров неповинна чоловіка, що в послідній хвили ще дав піднеслий примір 
християнських пересвідчень; і заплакала вдовиця, і слези сиріт поляли ся.

Публічний злочин мусить бути публічно осуджений. Мусить викликати серед 
Християн рішучий, енергійний протест, протест обурення і відрази против 
такого зневаження сьвітлости Божого Закона. На нас лежить особливим спо-
собом обов’язок нап’ятнувати поповнений злочин, бо той, котрий допустився, 
думав в засліпленню своїм, що так послужить народній справі. На Бога, так 
не єсть! Злочинами не служить ся народови; злочин, сповнений в імени патріо-
тизму, є злочином не лишень перед Богом, але проти власної суспільности, єсть 
злочином против Вітчизни.

Доси справа нашого народного відродження не була ані раз сплямлена 
кровію; доси не заважила на важці справедливости Божої ані одна така слеза 
вдів і сиріт. Днесь з роздертим серцем видимо пляму крови на білій одежи 
любови вітчизни, і кожний, що любить вітчизну, що для справи народної хоче 
працювати, що для неї хоче посвятити свою працю, своє житє, мусить ту 
пляму стирати або радше словами і ділами виказати, що кров не обризькала 
нашої білої ризи, що між справою народною а поповненим злочином не було і 
нема нічого спільного та що ті поняття можуть бути злучені лишень в 
хоробливій мисли нещасного, котрий злочину допустив ся.

Коли проте з обуренєм і з відразою осуджуємо кровавий чин яко християни, 
то особливим способом яко Русини мусим піднести як найголосніший протест 
против самої гадки, що можна святій справі народній служити закровавленими 
руками. Ні! Ні! — На Бога, ні! Народови служить ся любовю, працею, 
пожертвованєм; народови служить ся сьвятостію, чеснотою, а далеко від тої 
праці най стоять ті, що єї в безодню крови і болота пхають. Протест обурення 
і відрази з нашої сторони мусить бути тим сильнішим, тим голоснішим, тим 
загальнішим, чим більше в противнім случаю ми могли би бути заражені на то 
страшне небезпеченство, що декому з нашої молодежи злочин може видати ся 
геройством. А то небезпеченство дійсно грозить; грозить для того, бо в наших 
часах чим раз більше —  на жаль —  людий, котрі в політиці хотят бути вільні 
від християнської етики; від відкинення християнської етики до відкинення 
всякого морального закона лишень один крок, — крок над пропастю. 

Небезпеченство грозить і для того, бо нечисленними суть ті, котрі сміло 
і одверто уміють заступатися за Божий Закон, за святу віру. Люди боять ся 
осудити зло там, де покаже ся зі страху, щоби, осуджучи зло, не наразити ся 
на закид не патріотизму, так, якби коли-небудь яке-небудь зло могло чистій 
і святій справі служити, так якби не було якраз першим і найважливішим 
обов’язком горожанина голосно пятнувати всяке зло, хотяй лишень для того, 
що справі народній шкодить. Небезпеченство грозить і для того, що загальна 
опінія нам противної преси, скидаючи на весь нарід відповідальність за злочин 
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одного, стає ся для наших покусою боронення 
і солідаризованя зі злочином. Ми виділи, як 
жажда пімсти звертала ся сліпими проявами 
самоволі против тих, котрі найдальше стояли 
від всякого можливого підозріння, що злочин 
боронять. 

Небезпеченство грозить, бо вплив 
противної нам опінії міг би пхнути органи 
власти до несправедливих репресій, котрі би, 
як кожда несправедливість, потягла за собою 
чимраз більші замотання і так вже трудного 
положення.

[Нива. — 1908. — Т. 5. — Ч. 9. — С. 285–287]

У всіх болях і труднощах життя спішімо 
тут до Христа і біля Гробу нашого Збавителя  
просім про допомогу Його Божої ласки і 
доручаймо Його любові і милосердю всі наші 

справи — віддаймо в Його руки стерно корабля, який серед бурхливих хвиль 
життя провадить нас до кращого майбутнього. Зложімо у Його Найсвятішого 
гробу урочисте приречення, що Його свята Євангелія і Його святий Закон не 
перестануть бути для нас світлом, що провадить у нашому приватному 
житті, родинному житті, суспільному і національному. А Ти, Христе 
Спасителю, прийми і поблагослови тих, які біля Твого Гробу хочуть зачерпнути 
світло любові й надії на ліпше майбутнє. Амінь.

[Czas. — № 97. — 27 квітня 1908 р. — С. 1; Kurjer Poznański. — № 97. — 26 квітня 1908 р. — С. 7]

Москофіл, марксист і відомий тогочасний український публіцист Михайло 
Лозинський (1880–1937), розстріляний пізніше НКВС в урочищі Сандормох), 
так писав у своїй брошурі (Акт 12 квітня 1908. — Львів, 1909. — 39 с.), виданій 
опісля проповіді Митрополита у храмі св. Юра: 

І хто се говорить? Граф А. Шептицький, котрого предки для панства 
великого, для лакомства виреклися нашого народу і перейшли в табор 
найлютіших його ворогів, польських маґнатів; граф Андрій Шептицький, 
котрий виріс у панських розкошах, вигодувався хлопським потом, яким 
скроплені широкі лани ясновельможного батька... Ні, пане графе! Можна при 
помочі Риму і Відня стати князем Руської Церкви, але се ще не дає права про-
мовляти в імени народу...

 [подаємо за: https://zbruc.eu/node/10091]

Не обійшлося без скандалів і в австрійському парламенті. Зацитуємо 
тут фрагмент виступу 22-го травня 1908 року українського посла Кирила 
Трильовського (1864–1941), члена москвофільського «Общества імені М. Кач-

Повідомлення у польськомовній пресі про те, що 
нібито Митрополит Андрей зрікається функції 

Митрополита (Słowo. — № 111. —
23 квітня 1908 р. — С. 3)
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ковського» і сина греко-католицького 
священика. Основна увага посла 
акцентувалася на критиці Митрополита 
Андрея Шептицького:

...Польський шляхтич, граф 
Шептицький... залишив світську кар’єру 
і вступив як монах до василіянського 
монастиря, реформованого єзуїтами... 
Швидко став єпископом у Станіславові, 
потім львівським митрополитом. 
Тут не місце, щоб розглядати його 
єзуїтську політику, я тільки вкажу на 
його останній політичний чин, в якому 
його валенродизм виявивсь у повній 
красі. Після атентату Січинського граф 
Шептицький дав оголосити в польській 
і руській пресі, що він у руську Великодну 
п’ятницю, 24-го квітня, в руському кате-
дральному храмі виголосить проповідь, 
в якій займеться вчинком Січинсько-
го. 24-го квітня о 1-ій годині зібралась 
у руській церкві велика маса людей, 
поляків і русинів. Граф Шептицький 
з’явився на проповідальниці, і тут — 
ангел показав кінське копито. До народу 
говорив не добрий пастир, не приятель 
і провідник народу, який хоче в його 
критичну грозову хвилину бути з ним і 
скріпити його оборонну силу. Говорив 
до нього справжній дійсний Конрад 
Валенрод, який надуживає свій високий 
церковний уряд, щоб саме паралізувати 
цю оборонну силу, щоб юнака, який 
жертвував своє молоде життя на 
жертівнику батьківщини, представити 
як найгіршого серед кримінальних 
злочинців і заплямити його ім’я лайкою 
та образами... (і навпаки — графа 
Потоцького представив як доброго 
християнина).

Фрагмент наказу, виданий Митрополитом Шептицьким 
до греко-католицького клиру у серпні 1908 р., 

у якому заборонялось священикам вчиняти певні дії на 
території парафій інших священиків 

(Przegląd katolicki. — № 35. — 27 серпня 1908 р. — С. 549)

1908
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Граф Шептицький намагався 
очистити іншого графа, свого 
класового товариша, та прийти 
з допомогою іншим шляхтичам 
у їх потребі, в їхньому страху 
перед дальшими евентуальними 
атентатами. У своїй проповіді 
він спеціяльно наголосив на 
тому, щоб остерегти своїх 
слухачів перед прославлюванням 
учинку Січинського як вчинку 
геройського, і сенс його викладу 
йшов явно до того, щоб за всяку 
ціну не допустити до наслідування 
тактики Січинського (тут реп-
ліка: «На це він і єпископ»). Граф 
Шептицький 24-го квітня виконав 
свою повинність, але не як мурин, 
що може відійти, коли виконав 
діло, тільки як дійсний Конрад 
Валенрод, який далі залишається 
на своєму уряді, щоб удавано грати 
роль доброго пастиря, а дійсно — 
щоб розпорошити руські народні 
сили й таким чином гальмувати 
розмах руського національного 
відродження. Графові Шеп-
тицькому вдалося підмовити 
двох інших руських єпископів і 
спонукати їх спільно видати 
пастирське послання, в якому 
очевидно подається суть проповіді 
Шептицького широким масам на-
роду. Це справді дуже ганебний 
факт, що вони дозволяють польсь-
кому Валенродові водити себе за 
ніс. 

[Stenograph. Protokole XVIII, 4858-59. Подаємо за: https://zbruc.eu/node/10091]

Серед трьох церковних владик у Галичині, разом із римо-католицьким та 
вірменським, Митрополит Андрей Шептицький був єдиний, хто засудив акт 
терору, вчинений Січинським. Зрештою, цей факт був зауважений також у 
польській пресі.

[Gazeta Narodowa. — № 101. — 1 травня 1908 р. — С. 2]

Фрагмент повідомлення у польськомовній пресі про те, 
що Митрополит Шептицький разом з єпископами 
Григорієм Хомишиним та Костянтином Чеховичем 

розіслали послання до вірних своїх єпархій, 
в якому дії Січинського були офіційно засуджені

(Przegląd katolicki. — № 21. — 21 травня 1908 р. — С. 322)
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У травні, у п’ятницю перед Томиною неді-
лею 1908 року, Митрополит Шептицький ра-
зом з єпископами Григорієм Хомишиним та 
Костянтином Чеховичем розіслали послання 
до вірних своїх єпархій, в якому дії Січинсько-
го були офіційно засуджені.

[Przegląd katolicki. — № 21. — 21 травня 1908 р. — 
С. 322–325] 

Подаємо тут фрагмент звернення:

Не може бути, щоб у хвилині загального 
згіршення Ваші Єпископи-душпастирі мов-
чали. Їх обов’язком єсть прилюдно забрати 
голос, щоб осудити і напятнувати кроваве 
діло, злочин перед Богом, перед людьми... 
Мусимо прилюдно осудити гріх і згіршення і 
заставитися за зневаженим в Його заповіді 
Христом Спасителем...».

Зацитувавши з Біблії (Ісая V, 20): «Горе 
тим, що беруть лукаве за добре, а добре за 
лукаве...», — автори послання пишуть: «Таке 
помішання понять приводить не одно, а сотки 
нещасть на суспільність. Там, де затерлася 
границя між добром а злом, з конечности 
зникає всяка любов між людьми, а верх мусить 
брати самолюбіє, (там) упадає святість 
родини, там заникає всяке почуття якої-
небудь поваги, власти, там слабне і никне 
всяке почуття обов’язку, бо пристрасть 
силою, нічим не здержаною, пхає людей до 
того, щоб уважали добром те, що кождому 
догаджає, — (там) завмирає голос совісти... 
(там) заникають всі етичні поняття, а ціла 
просвіта і всякий добробут грязне в багно [...]

Богу дякувати, що в нашого народу поняття 
добра і зла стисло розграничене і глибоко в 
переконаннях усталене. Але нема сумніву, що 
число тих, що світло беруть за тьму, а тьму 
за світло, на жаль, не мале... А ту роботу, 

Опис негативної реакції, яка запанували в українських 
(руських) середовищах, 

після засудження Митрополитом Шептицьким 
терористичного акту, вчиненого Мирославом Січинським 

(Czas. — № 189. — 19 серпня 1908 р. — С. 1)



282

противну св. вірі і Церкві, як також 
правдивому добру народу, попирають 
нехристиянські наші часописи. Вони то 
розпалюють фальш і небезпечну науку, 
що в політиці все вільно, що політика 
не повинна оглядатися на Божий закон. 
А з того йде, що... вони готові навіть 
злочин представляти за геройство, за 
чесноту, за святість. Не може бути 
більшого замішання понять і більшого 
згіршення».

На закінчення автори послання 
закликають усіх, «котрі над 
молодіжжю працюєте..., у вихованню 
дітей найбільше про те старайтесь, 
щоби в молодечі серця вщіплювати 
глибоке переконання, що лиш на дорозі 
Божих заповідей усильною і витривалою 
працею можна прислужитися свому 
народові...» 

[Посланіє пастирске, Жовква, 1908. Цитуємо 
за: https://zbruc.eu/node/10091]

 
У контексті конфлікту вже не тільки 

між поляками та українцями, але і між 
самими русинами-українцями, слід 
вказати на ще один суттєвий історичний 
та загальновідомий факт: того року 
українці почали масово переходити у 
латинський римо-католицький обряд. 
Це був ще один удар по діяльності 
Митрополита Андрея, який став 

черговим аргументом на користь того, що між українськими греко-католиками 
та Шептицьким вибудувалися непрості відносини, які не зовсім задовольняли 
Митрополита як церковного пастиря. 

Без сумнівів, за розвитком подій надзвичайно уважно спостерігав Казимир 
Шептицький. Тут можемо опиратися тільки на припущення, оскільки немає 
ніяких відомостей про нього з цього періоду. Одне з таких припущень: криза 
у стосунках митрополита Андрея і українців-русинів могла стати вагомою 
причиною для Казимира сформувати цілі для своєї монастирської діяльности 
та прагнути підсилити у Греко-Католицькій Церкві свого брата Романа — 
Митрополита Андрея. Тема піклування своїм старшим братом, що змагався 
не тільки з визначеними йому завданнями як Митрополит, але і як звичайна 
людина, якій щораз більше дошкуляли хвороби, вже з’являлася на сторінках 
нашого дослідження. 

Фрагмент протоколу з засідання австрійського парламенту, 
який зафіксував слова пісні, яку співали руські (українські 
посли): «Наш Січинський хай жиє, а Потоцький хай гниє» 

(Stenograph. Protokole XVIII. — С. 4858)
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Серпень 1908 року приніс новий конфлікт 
між частиною русько-українського населення 
у Галичині та Митрополитом Андреєм 
Шептицьким. Чому частиною? Річ у тім, що про-
ти Андрея Шептицького виступали в основному 
москвофіли та заражені соціялізмом священики і 
українські селяни. 

Причиною до критики з боку русинів-
українців став наказ, виданий Митрополитом до 
греко-католицького клиру: 

Пригадуючи урочисту присягу канонічного 
послуху, яку складає кожен священик у день 
свячень, згідно з владою, даною нам Богом, 
забороняємо під карою тяжкого гріха всім 
священикам нашої дієцезії втручатися без 
відповідного дозволу адміністратора парафії 
у справи, які стосуються його парафії чи 
вірних, в який-небудь спосіб підважувати його 
авторитет, наприклад, засновуючи читальні, 
братства, товариства, навіть якщо вони 
носять економічний характер, організовувати 
віча, наради, збори та ін. Адміністраторам пара-
фій, які постраждали через нелегальне зовнішнє 
втручання у справи на парафії священика або 
ж власного адміністратора, зобов’язуємо 
в ім’я канонічного послуху повідомити про 
це митрополичий ординаріят. Винний буде 
покараний суворим канонічним нагадуванням, а 
вслід за чим підуть більші або менші канонічні 
кари, відповідно до того, чи, окрім невиконання 
нашої заборони, підважена більшою чи 
меншою мірою повага священика на парафії. 
Адміністратори парафії і помічники після 
канонічного нагадування не будуть прийняті до 
розгляду на парафії протягом п’яти років.

[Czas. — № 189. — 19 серпня 1908 р. — С. 1]

Як відповідь, у газеті «Діло» за 27-е липня 1908 
року її головний редактор Лонгин Цегельський 
(1875–1950) опублікував статтю під назвою 

Фрагмент з опису зустрічі у Відні шляхти з цісарем Францом 
Йосифом І. На зустрічі були присутні також Шептицькі (Gazeta 

Narodowa. — № 275. — 28 листопада 1908 р. — С. 3)

1908
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«Ad majоrem Pоlоnіae gloriam», в якій 
гостро скритикував Митрополита 
Андрея Шептицького, назвавши його 
«зрадником» і «Валенродом». Ось її 
фрагмент:

Митрополит граф Шептицький за-
боронив нашому духовенству всіляку 
публічну діяльність поза межами 
парафії, а вікаріям — навіть в її межах. 
Це рівняється з забороною всілякої 
національної праці. Примусовому 
усуненню нашого духовенства зі 
всіх філій «Просвіти», повітових 
організацій, виборчих комітетів і т.д. 
Це порівнюється з відтягненням від 
руської національної справи двох третіх 
найкращих національних діячів, до того 
ще й у найтяжчих хвилинах нашого 
національного життя. Аналогії такого 
разючого обмеження конституцією 
гарантованих прав громадянської 
свободи трудно знайти у межах нашої 
держави і поза нею. Указ митрополита 
графа Шептицького відтак є унікальним.

Граф Шептицький скинув прилбицю, 
якою до цього часу закривав правдиве своє 
національне обличчя. Перед нами постав 
чужоземець, натхненний традицією 
Валенродизму, чоловік ворожого нам 

суспільства, який вкрався на руський митрополичий трон, здається, тільки 
для того, би всередині самого руського суспільства защепити отруту поділу 
й ослабити його силу, відпорну на ворожий напір. Для маскування тих планів 
графові Шептицькому служила його псевдопатріотична діяльність, в якій 
тінню йшла кротяча діяльність його в лоні нашого суспільства, яка знайшла 
нарешті  свій вираз у останньому циркулярі…  Від самого вступу на митрополичий 
трон митрополит пробує вбити у духовенства всілякі національні почуття 
і зробити його тільки машиною — автоматом до виконання парафіяльних 
справ. Для цього  служило те, що духовенство займалося місіями й різними 
реколекціями, щоби не мати часу й охоти до національної праці. До цього 
прямували  всі пастирські листи, із цією метою «проведена реформа» виховання 
клериків, яких, здається, виховується на вигідних паничів або відірваних від 
національного життя святенників, але не на діячів, не на провідників народу.

[Przegląd katolicki. — № 36. — 3 вересня 1908 р. — С. 563; Czas. — № 189. — 19 серпня 1908 р. — 
С. 1]

о. Тит Столобут-Войнаровський герба Стрем’я
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На жаль, про реакцію Шептицьких на ці прикрі 
випади нічого не відомо. Очевидно, що вони 
завдавали болю  не тільки Митрополитові Андрею. 

У той час, влітку 1908 року, Казимир граф 
Шептицький долучається до реалізації планів 
поширення української ідеї та Греко-Католицької 
Церкви на терени Російської імперії. Про це писав 
пізніше о. Тит Столобут-Войнаровський герба 
Стрем`я (1856–1938), видатний український 
громадський та церковний діяч у своїх спогадах 
«Низка споминів з мого життя», виданих Науковим 
Товариством ім. Тараса Шевченка у Торонто 
(Канада) 1961 року у видавничій серії «Історичні 
постаті Галичини XIX–XX ст.». Ще навесні 1908 року 
о. Войнаровський поїхав із Митрополитом Андреєм 
Шептицьким до Парижу, щоби там отримати позику, 
необхідну для заснування у царській Росії Акційного 
Парцеляційного Банку. Співзасновником банку 
мала виступити також одна з відомих французьких 
фірм, назва якої не подається у спогадах. Створення 
такого банку було необхідне для переорієнтації 
еміграції галицьких українців з напрямку Америка-
Канада-Бразилія на етнічні українські землі під 
владою Москви. Передбачалось, як пише о. Тит 
(57-ма сторінка), «у кожній такій парцеляційній 
оселі поселити бодай 10 господарів, вибраних із 
свідомих галицьких селян-патріотів, і наділити 
їх даром землею, коло 50 десятин обшару, за що 
мали ширити між місцевим населенням українську 
національну свідомість. У цих оселях мали стати 
також греко-католицькі церкви для поширювання 
католицької унії для просвітницьких цілей». Не 
менш цікавим у цьому контексті є і спогад про те, 
як Митрополит Андрей Шептицький за допомогою 
о. Тита Войнаровського купив у графа Тишкевича 
маєток Деділовичі над річкою Березиною (ці землі 
нині у Борисівському районі Мінської области). 
За простори землі величиною 14 тис. десятин 
(одна десятина становить 1,0925 гектара), а також 
господарські споруди та житлові будинки було 
заплачено 1,2 млн. російських рублів. Тільки 4 тис. 
десятин становила орна земля, а все решта складали 
правічні ліси. Оскільки банк ще не був зареєстрований 
російською царською владою, то за маєток заплатили 
три брати Шептицькі: Митрополит Андрей, Станіслав 
та Казимир. Войнаровський згадує, що найбільше 

Повідомлення у польськомовній пресі 
про пропозицію Казимира графа Шептицького 
щодо цінової політики на залізниці у Галичині

(Gazeta Narodowa. — № 113. — 
18 травня 1909 р. — С. 1)

1908
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грошей на справу дав Станіслав Шептицький. Російська влада дуже швидко 
зорієнтувалася про плани створення українських культурних та економічних 
колоній. Банк не було зареєстровано, а о. Титу Войнаровському передали, що 
якщо не виїде з купленого маєтку Деділовичі, то його вб’ють. 

У другій декаді серпня 1908 року Казимир Шептицкий бере участь у 
загальних зборах Галицького лісового товариства, яке відбулось у Самборі.

[Czas. — № 199. — 31 серпня 1908 р. — С. 3; Gazeta Narodowa. — № 195. — 25 серпня 1908 р. — С. 3]

Наступна інформація про нього у цьому півріччі з’являється аж у жовтні: 
Казимир присутній 10-го жовтня на шлюбі Людовика Карчевського і Гелени 
Баєвської.

[Czas. — № 199. — 31 серпня 1908 р. — С. 3; Gazeta Narodowa. — № 195. — 25 серпня 1908 р. — С. 3]

У жовтні Казимир їде у Карлові Вари, щоби пройти тут курс лікування 
кишково-шлункового тракту. На цю інформацію натрапляємо у листі, який на-
писав 26-го жовтня до Марії з Сапігів, дружини брата Станіслава, і який подамо 
нижче. Також збереглась інформація про гостей Карлових Вар у віснику, вида-
ному 27-го жовтня 1908 року, де зазначається про перебування Шептицького 
на курорті.

[Liste der angekommenen und abgereisten P. T. Curgäste in Carlsbad im Jahre 1908. — № 87. — 
27. 10. 1908 р. — С. 2]

На початку листопада австрійський уряд призначає Казимира членом 
Крайового бюро Пенсійного фонду у Львові. Ішлося про відділ у Галичині 
новоутвореного державного Пенсійного фонду для страхування приватних 
урядовців, т. зв. офіціялістів.

[Czas. — № 257. — 7 листопада 1908 р. —. С. 1; Gazeta Narodowa. — № 258. — 8 листопада 
1908 р. — С. 2]

До кінця 1908 року уряд мав закінчити підготовку організації Фонду і з 
початком 1909 року інституція повинна була б уже повноцінно запрацювати. 

Громадська робота Казимира графа Шептицького тривала. 28-го листопада 
1908 року разом із батьком Яном Кантієм Шептицьким та братом Леоном він 
узяв участь у Відні в авдієнції шляхти Австро-Угорської імперії. Цього дня о 
11-ій годині цісар Франц Йосиф І прийняв понад 700 шляхтичів. Авдієнція була 
надзвичайно урочистою та церемоніяльною. Представників польської шляхти 
було понад 100, і всі вдягнені у шляхетські строї.

[Gazeta Narodowa. — № 275. — 28 листопада 1908 р. — С. 2–3]
 
У кінці 1908 року Казимир граф Шептицький очолює Галицьке лісове 

товариство, щоправда, у якості виконуючого обов’язків голови. Причиною 
цього стала несподівана смерть голови Товариства Єжи графа Дунін-
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Борковського (1856–1908), який помер 23-го жовтня того року. 14-го груд-
ня 1908 року Виконавчий комітет Товариства зібрався у Львові вже під 
керівництвом Казимира.

[Sylwan. — лютий 1909 р. — С. 85]

Наприкінці 1908 р. Андрей Шептицький вирішив загалом особисту збірку 
передати для публічного використання ширшій аудиторії. Для цього був 
затверджений відповідний Статут Мистецької фундації «Національний музей 
у Львові», який передбачав утворення Кураторії (дорадчої та наглядової ради), 
цілісну програму дій та забезпечення постійного фінансування. До складу 
першої Кураторії увійшли Андрій Білецький (голова), Іван Чапельський, Тадей 
Соловій, Кирило Студинський, Іван Левинський, Олександер Сушко і Казимир 
Шептицький. 

[Свєнціцький І. Ілюстрований провідник по Національнім музеєві у Львові / І. Свєнціцький. — 
Жовква : Друкарня оо. Василіян, 1913. — С. 7]

Так закінчувався 1908 рік — багатий на працю на громадських нивах та 
трагічний для Шептицьких, оскільки  вони вперше наразилися на масштабний 
конфлікт з русинами-українцями. Намагання Митрополита Андрея стати 
справжнім пастирем та провідником народу, серед якого виріс, стала ще важ-
чою та, здавалось би, не доступною. Однак Шептицькі й не думали відступати. 

Із осени 1908 року до нас дійшов один із листів, написаних Казимиром 
Шептицьким:

Карлові Вари, 26.10.1908 р. 
Марії з Сапігів, дружині Станіслава Шептицького — Прилбичі 

Кохана Мариню! 
Посилаю Тобі нині вісті для наших коханих Прилбич, а відтак хочу Тобі 

дуже і дуже сердечно подякувати за Твій такий добрий і милий лист. Одна з 
найгірших сторін моєї хвороби та лікування – це те, що я так раптово втратив 
можливість провести бодай якусь частину відпустки Стася з Вами в Краю, а 
знов рік чекати — то в людському житті довгий період часу. Отже, думкою 
й серцем раз у раз мандрую до Галичини, — а тепер я є біля Вас, зібраних на 
іменини Папи в Прилбичах. Маю надію, що і там (як і тут) зима вступиться 
стерпній осені. Учора вранці, виходячи з дому на водні процедури, уявив собі, що 
я входжу до теплої купелі, таким блаженним було почуття відсутности віт-
ру і 8 градусів тепла. Карлові Вари, зрештою, робляться вже зимовими щораз 
більше. Навіть мою пекарню закрили, і потрібно буде десь-інде собі Грема [хліб, 
випечений з муки сорту Грем — І. М.] купувати. Антось Ґурський учора виїхав 
— решта нашого bridge’a післязавтра також їде. 

[Антон Гурський (1862–1928) — польський правник і економіст. У 1905–1912 був депутатом 
до Австрійського парламенту, а в роках 1907–1912 рр. — депутатом до Галицького сейму у Львові]

1908
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Єдиним, відтак ressource’a (опатрунком (з англ.) 
— І. М.), що лишається, є стара пані Августова Ді-
душицька, яка за кожним разом розповідає мені про 
зміни побуту своїх 4-х доньок і подробиці приписа-
ної дієти, яка повинна її зробити дуже мудрою, а в 
поведінці чарівною й милою, бо їсть саму рибу, а та 
на мозок діє, — поки що, однак, не можу цього наслідку 
спостерігати. 

[Йдеться про Марію Амелію з Осташевських Дідушицьку гер-
ба Сас (1851–1918), дружину Августа Пія графа Дідушицького Бе-
недикта з Дідушич герба Сас (1844–1922)]

Саме сьогодні одержав лист Стася зі Львова. 
Країнському (мова про Владислава Країнського 
(1841–1926) — польського землевласника, депутата 
парламенту Австро-Угорщини та Галицького 
крайового сейму) відписую, що я буду, наскільки 
здоров’я дозволить, бо не знати, коли та аудієнція 
шляхти. Цілую Твої руки, також Інки і Папи, Стасеві, 
Леосеві — сердечні обійми. До побачення, напевно, у 
Відні. 

Казимир

Однією з перших інформацій про діяльність 
Казимира Шептицького 1909 року, на яку натрапляє-
мо, є участь у зборах львівського Відділу Галицького 
лісового товариства, яке відбулося 6-го лютого 
(Sylwan. — Травень 1909 р. — С. 225) і на якому він 
співголовував разом із Кирилом Кохановським 
(1860–1942), лісником та професором Львівської 
політехніки. Наступне засідання відділу відбулося 
рівно за місяць, 6-го березня, і Казимир Шептицький 
також бере участь у його роботі.

[Sylwan. — травень 1909 р. — С. 225]

У травні на черговому засіданні галицького 
відділу цього Товариства, яке відбулося 8-го числа 
під його головуванням, було прийнято рішення 
делегувати Шептицького до Ради рільничо-лісової 
у Відні.

[Sylwan. — липень 1909. — С. 325-326]
 
Навесні 1909 року Казимир Шептицький брав 

активну участь у обговоренні реформи тарифів на 

Опис з’їзду членів Галицького лісового 
товариства (Gazeta Narodowa. — № 193. — 

25 серпня 1909 р.— С. 3)
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залізниці. У першу чергу 
зміни зачіпали інтереси 
сільського господарства 
Галичини, продукція 
якого транспортувалася 
залізницею в усі куточки 
імперії та за кордон. 
30-го березня 1909 р. 
він узяв участь у Від-
ні в нараді на тему 
реформи, організованої 
міністерством залізниці, 
на якій була утворена 
робоча група з підготовки 
проведення реформи та 
напрацювання пропози-
цій. Шептицький також 
увійшов до цієї робочої 
групи. 

[Nowa reforma (ранішній випуск). — № 147. — 31 березня 1909 р. — С. 1]

Продовження засідання відбулося 29-го і 30-го квітня у Відні у Міністерстві 
залізниці (Sylwan. — Червень 1909 р. — С. 238). Серед його учасників також 
присутній Казимир (Czas.  — № 102. — 5 травня 1909 р. — С. 1), який очо-
лює підкомітет комісії при Державній раді залізниці. Перед 15-им травня 
комісія підтримала пропоновані урядом пропозиції. Для Галичини вони були 
надзвичайно неприйнятними, і всі аргументи та пропозиції Шептицького до 
уваги прийняті не були. На знак протесту Казимир склав повноваження голови 
підкомітету та виїхав із Відня.

[Gazeta Narodowa. — № 111. — 15 травня 1909 р. — С. 3; Суть реформи добре описана у наступ-
них випусках «Gazeta Narodowa», зокрема в: Gazeta Narodowa. — № 113. — 18 травня 1909 р. — С. 1]

Кінцеві рішення щодо тарифів були прийняті у липні того року і починали 
діяти вже з 1-го листопада. У липні також газета «Wiener Zeitung» повідомила, 
що уряд сформував дорадчу Раду до справ залізниці на 1909–1913 рр. У її 
склад було введено Казимира Шептицького.

[Czas. — № 152. — 8 липня 1909 р. — С. 3]

14-го травня 1909 року Казимир Шептицький прибув на курорт у Карлових 
Варах, про що свідчить список осіб, зареєстрованих на курорті у цей період 
(Liste der angekommenen und abgereisten P. T. Curgäste in Carlsbad im Jahre 1909.  
— № 86. — 16. 05. 1909. — С. 1). Відвідини вдруге поспіль Карлових Вар у 
такий короткий термін свідчать про те, що останнім часом йому дошкуляла 
недуга. 

Площа Ринок і Ратуша у Тарнові (Польща), 
де відбулись у 1909 році щорічні збори членів Галицького 

лісового товариства 
(фото з фондів цифрової бібліотеки Polona)

1909
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Перебуваючи на лікуванні, Казимир Шептицький на кілька днів приїжджав 
до Львова, щоби взяти участь у 44-ому щорічному засіданні Галицького 
господарського товариства, яке проходило 20-го і 21-го травня. Його канди-
датуру було запропоновано на посаду ІІІ заступника голови Товариства, однак 
пропозиція не знайшла підтримки у перший день засідання.

[Gazeta Narodowa. — № 116. — 22 травня 1909 р. — С. 2]. 21 травня 1909 року його все ж 
було обрано членом Виконавчого комітету Товариства [Dziennik Polski. — № 256. — 22 травня 
1909 р. — С. 8]

У червні про Казимира пишуть на сторінках газети «Сильван», яку 
видавало Галицьке лісове товариство. Тут знаходимо інформацію про те, що 
12-го червня під його головуванням відбулося засідання Галицького відділу 
Лісового товариства.

[Sylwan. — Серпень-вересень 1909. — С. 405]

Родина Шептицьких в Підлютому з гостями після полювання (фото зроблено у 1909 р.)
(Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» (Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)
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Опис москофільських організацій у Галичині, які ставили найбільш згуртовану опозицію до осо-
би Митрополита Шептицького (Gazeta Narodowa. — № 293. — 23 грудня 1909 р.— С. 1)

1909



292

У липні Казимир Шептицький узяв участь у похороні Казимира графа 
Бадені, який повертався з Карлових Вар, де лікувався від цукрового діябету 
(Czas. — № 155. — 12 липня 1909 р. — С. 3). Того ж місяця він узяв участь у 
роботі Крайової сільськогосподарської комісії, яка відбулася під керівництвом 
заступника маршалка Галичини.

[Gazeta Narodowa. — № 163. — 20 липня 1909 р. — С. 3; Czas. — № 162. — 20 липня 1909 р. — С. 2]

У серпні традиційно відбувався щорічний з’їзд членів Галицького лісового 
товариства, якому передувало — під головуванням Казимира Шептицького 
— засідання Галицького відділу у Львові 31-го липня 1909 року (Sylwan. 
— Жовтень 1909. — С. 453). Загальні збори Товариства відбулись у Тарнові 
24-го серпня 1909 року під головуванням Казимира графа Шептицкого. До 
міської ради, де відбувався захід, приїхало 117-ть делегатів із різних куточків 
імперії. Протокол зборів було опубліковано у часописі «Сильван» у листопаді 
1909 року, звідки й беремо інформацію про перебіг події. Перш ніж привітати 
делегатів та гостей, Казимир Шептицький попросив вшанувати пам’ять 
графа Дуніна-Борковського, закцентувавши на його заслугах у суспільстві 
та перед Товариством. Також надав звіт за минулий рік і охарактеризував 
діяльність Товариства, згадавши про економічні справи у краю, актуальні 
безпосередньо для лісівників. На завершення виступу під оплески присутніх 
було ним запропоновано доручити Президії вислати вітальну телеграму 
до цісаря Франца Йосифа І, як цього вимагала давня традиція Товариства. 
Порядок денний, як і щорічно, передбачав обрання голови Товариства. Під 
час розгляду цього питання делегат з’їзду Адам Мадейський запропонував 
кандидатуру Казимира графа Шептицького на посаду голови Галицького 
лісового товариства. Голосування не відбулося, оскільки Мадейський також 
запропонував обрати голову через акламацію. Довгі та гучні оплески учасників 
з’їзду засвідчили, що Товариство хоче бачити саме цю кандидатуру на посаді 
голови. Отже, Казимира Шептицького було обрано на рік головою Галицького 
лісового товариства. 

Коли вщухли емоції та зал затих, Казимир Шептицький підвівся, щоби 
подякувати за вибір і виголосити коротку промову вже як голова Товариства: 

Може бути, що це лежить у натурі, більш схильній до песимізму, — зазначив, 
— що в кожному головуванні бачу, в першу чергу, тяжку відповідальність. Попри 
те, дуже сердечно дякую Вам за виявлену мені довіру. Не знаю, чи дано мені буде 
довго бути Головою цього Товариства, у кожному разі, як довго ним буду, буду 
старатися разом із Відділом сумлінно працювати для добра Товариства. Але 
прошу Вас, не Відділом, не Президією та інституцією Товариство стоїть, а 
пункт тяжкости лежить завжди на армії, на солдатах. Отож позвольте, що 
звернусь до Вас, Шановні Панове: очевидно, і надалі з наростаючою старанністю 
займайтеся справами та потребами Товариства, вважаючи цю справу, напев-
но близьку своєму серцю, за свою справу; часто пишіть до «Сильвану», нехай, 
окрім щорічних зборів, у тому нашому органі весь рік живим пульсом б’є життя 
Товариства; долучайте щонайбільше нових членів, які сплачуватимуть внески, 



293

а тоді напевно не будемо 
рухатися назад, а йти вперед. 

Ще раз сердечно дякую за 
вибір і виказану мені довіру.

[Sylwan. — Листопад 1909. — С. 501]

Того ж року Галицький 
відділ Товариства провів два 
засідання (9-го жовтня, 6-го 
листопада (Sylwan. — грудень 
1909. — С. 626–627), на яких 
Казимир Шептицький був від-
сутній. 

Із початком осени на 
Шептицьких звалилася, як 
грім із неба, біда. Кілька 
впливових газет Австро-
Угорської імперії 11-го 
вересня опублікували трагічне 
повідомлення: «Після невдалих 
військових маневрів на 
навчанні вчинив самогубство 
майор Генерального штабу 
Станіс-лав граф Шептицький» 
(Czas. — № 207. — 11 ве-
ресня 1909 р. — С. 3; Nowa 
Gazeta. — № 414. — 11 верес-
ня 1909 р. — С. 3). Журналіс-
ти, які негайно подзвонили 
до Відня у Генеральний штаб, 
отримали інформацію про те, 
що у штабі нічого не знають 
про цей випадок, а сам майор 
Шептицький перебуває на 
військових навчаннях на 
території, із якою утруднений 
зв’язок. Тільки 13-го вересня, 

Матеріал у польськомовній пресі про 
католиків східного обряду в Російській 
імперії та роль Митрополита Шептиць-
кого в поширенні структур Греко-Като-

лицької Церкви на ті терени 
(Czas. — № 2. — 2 січня 1910 р.— С. 1)

1910
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за два дні, батько Ян Кантій Шептицький отримав від сина Станіслава 
телеграму з підтвердженням, що він «живий-здоровий», а публікація була 
неправдивою.

[Dziennik Poznański. — № 213. — 18 вересня 1909 р. — С. 3]

Що діялось у ці дні у Прилбичах і в серцях Шептицьких, можемо тільки 
здогадуватися, як і про мотиви поширення цієї неправдивої інформації. У 
жовтні майор Станіслав граф Шептицький був призначений на військову 
посаду в австро-угорському посольстві в Римі.

[Czas. — № 231. — 9 жовтня 1909 р. — С. 1]
 
Після  Різдвяних свят Казимир Шептицький поринає  у діяльність, пов’язану 

з виконанням функції голови Галицького лісового товариства. 5-го лютого 
(Sylwan. — квітень 1910 р. — С. 187) і 6-го березня (Sylwan. — травень 1910 р. — 
С. 237) під його головуванням у Львові відбулися засідання Виконавчого відділу 
Товариства. У лютому Казимир, делегований Галицьким господарським товари-
ством, набуває членства у новоствореній Намісництвом у Галичині комісії, 
метою якої стало вироблення планів щодо заліснення теренів у краю та 
організація механізму для їх реалізації і фінансування.

[Gazeta Narodowa. — № 44. — 24 лютого 1909 р. — С. 3; Kurjer Lwowski. — № 88. — 23 лютого 
1910 р. — С. 2]

8-го та 9-го квітня 1910 року Казимир Шептицький скликав збори Ради 
Галицького лісового товариства, які відбулись у львівській Ратуші (Sylwan. — 
квітень 1910 р. — С. 184–185). Засідання виконавчого комітету Товариства під 
головуванням Шептицького проходили щомісяця: 23-го квітня (Sylwan. — чер-
вень 1910 р. — С. 292), 13-го травня (Sylwan. — липень 1910 р. — С. 341), 10-
го червня (Sylwan. — серпень-вересень 1910 р. — С. 422), 8-го липня (Sylwan. 
— жовтень 1910 р. — С. 470), 19-го вересня (Sylwan. — грудень 1910 р. — С. 
621) і 5-го листопада (Sylwan. — січень 1911 р. — С. 45). Тогорічні загальні 
збори Товариства відбулись 8-го і 9-го серпня у Стрию. Напередодні всі 
учасники з’їзду навідалися до містечка Сколе й сусіднього села Коростова, щоб 
ознайомитися з лісовим господарством у цій частині краю. Збори у Стрию від-
бувалися в будинку організації «Сокіл» (Sylwan. — листопад 1910 р. — С. 506). 
Слід наголосити на проблемі вибору голови Галицького лісового товариства 
на наступні три роки, оскільки Казимир Шептицький повідомив, що не буде 
балотуватися на наступну каденцію. У зв’язку з цим попросив слова Юліян 
барон Бруницький (1864–1924), виступ якого підірвав оплесками весь зал 
та не залишив жодного аргументу Казимирові, щоби відмовитись очолити 
Товариство у новій каденції:

Високе Зібрання!
Одним із тих, які мають щастя низку літ на одному полі співпрацювати у 

нашому Товаристві з нашим вельмишановним Презесом, є Ваш слуга. 
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У Господарському Товаристві, у Раді 
залізниці, у Раді сільського господарства 
працюємо багато років разом. Це є один 
із найвидатніших співпрацівників, один 
із найсумлінніших оборонців нашого 
краю перед Центральним Урядом, що 
є щастям для нас. Видається мені, що 
буду виразником поглядів усіх тут 
зібраних Панів, якщо запропоную, щоби 
ми нашого Презеса, який до цієї миті 
очолював Товариство, через акламацію 
вибрали Керівником на найближчі три 
роки.

[Sylwan. — Листопад 1910 р. — С. 517–518]

Оплески учасників зібрання навіть 
не дали можливості Казимирові 
Шептицькому апелювати сказане. 
І після настання тиші йому нічого 
іншого не залишалось, як подякувати 
учасникам за вибір.  

Активною була також діяльність 
Казимира Шептицького і в іншій великій організації у Галичині — Галицькому 
господарському товаристві. 8-го квітня на загальних щорічних зборах 
Товариства Казимира обрано третім заступником Голови.

[Czas. — № 157. — 8 квітня 1910 р. — С. 3]

Щоправда, наступного дня, 9-го квітня, про рішення щодо керівних органів 
голосували ще раз, чим було підтверджено вибір попереднього  дня: Головою 
став князь Вітольд Чарторийський (1864–1945), за якого проголосували 104 
делегати зі 105, які взяли участь у голосуванні; першим заступником — Олек-
сандр Домбський (1868–1932) з підтримкою у 126 зі 128 голосів тих, які взяли 
участь у голосуванні;  другим заступником — Олександр Раціборський (1845–
1920) та третім — Казимир Шептицький, за яких проголосували 98 учасників 
зі 110.

[Czas. — № 158. — 9 квітня 1910 р. — С. 1]

Вибори керівних органів того року були надзвичайно бурхливими та 
дискусійними. Як писала преса, це стало наслідком рішення омолодити цю 
важливу в Галичині організацію, яке було прийняте об’єднанням польських 
зем’ян — суспільної верстви з числа аристократії та шляхти, яка володіла 
значними земельними уділами.

[Dziennik Poznański. — № 92. — 22 квітня 1910 р. — С. 2]

Повідомлення про заснування Митрополитом Шептицьким
 греко-католицької парафії у Москві 

(Wiara, Przegląd Katolicki. — 
№ 20. — 14 травня 1910 р.— С. 397)

1910
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Під час розгляду питання порядку денного Казимир Шептицький виступив 
із доповіддю на тему діяльности Товариства за попередній рік, що було 
формою звіту перед присутніми.

[Kurjer Lwowski. — № 144. — 29 березня 1910 р. — С. 3; Kurjer Lwowski. — № 162. — 9 квітня 1910 р. — С. 1]

За кілька днів, 13-го квітня, як делегат Галицького господарського 
товариства Казимир Шептицький взяв участь у щорічних загальних зборах 
Товариства рільників із центром у Кракові (Czas. — № 165. — 13 квітня 1910 
р. — С. 1), який зібрав усю еліту представників цієї галузі з Галичини. 

Навесні 1910 року, а саме 18-го квітня, у брата Леона Шептицького народи-
лась дочка, хресним батьком якої став Казимир Шептицький. Дитину назвали 
Ванда Марія Ядвіґа. Як і її хресний, Ванда вступила до монастиря Сестер  
Францисканок Місіонерок Марії. Доля закинула її на Близький Схід, до Сирії, де 
померла 1999 року. 

Літом Казимир перехворів на коклюш, про що згадує у листі до брата 
Станіслава Шептицького:

Дев’ятники, 29.08.1910 р. 
Станіславові Шептицькому (KuK Major) — Земмерінг, Südbahn-hotel 

поштова картка 
Мої дуже дорогі! 
Дякую сердечно за картку. Думав також про поїздку в Земмерінг, але якби 

я почав кахикати, то мене б із готелю викинули, отже, безпечніше в домі. 
Найгірше, що вже у Прилбичах діти також мають коклюш — заразилися, 
вочевидь, а видавалось, що це звичайний кашель, коли я з ними тут був. Добру 
ж хвилину я собі вибрав. Мабуть, у Прилбичах доволі легко, але у малому домі 
та з малими дітьми — це великий клопіт. Їздять на весь день до лісу, і колись 
тут Леось на Серватові навіть убив прекрасного орла, із якого відразу зробили 
опудало. Цілую Марині руки. Тебе сердечно обнімаю. Ваш Казимир. 

Дописує Батько — Ян Шептицький: 
Я тут від суботи. Казьо все менше кашляє — ми сидимо на ґанку. Гарний час. 

Чи Вам там добре? Бог з нами, Я. Шепт.

[«Блаженний архімандрит Климентій (Казимир граф Шептицький). Листи…». — С. 79]

У 1910 р. Казимир пожертвував на монастир та церкву в Камениці у Боснії 
значну суму грошей — 300 крон. Це був греко-католицький осередок монахів-
студитів, заснований Митрополитом Андреєм Шептицьким кілька років 
тому в зв’язку з тим, що в цих краях проживало багато русинів-українців, які 
емігрували з Галичини.

[Центральний державний історичний архів України, м. Львів, Ф. 358 Шептицький Андрей 
(Роман-Марія-Олександр) (1865–1944), граф, митрополит Галицький Греко-Католицької Церкви, 
архиєпископ Львівський, єпископ Кам’янець-Подільський, культурний і церковний діяч, меценат, 
дійсний член НТШ. оп. 2, Спр. 93. Листи монахів монастиря ордену студитів в м. Камениця (Боснія) 
з іменами на літери А, Б, В, Д, Е, 1909 – 1914 рр., арк. 3, 9]
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25-го листопада у Дев’ятниках була посвя-
чена церква, збудована для місцевих греко-
католиків стараннями Казимира. Дев’ятни-
ки — Львів — Прилбичі — Краків — Відень і 
навпаки — цим маршрутом він курсував дуже 
часто. Можемо припустити, що, окрім згаданих 
справ та повноважень, Казимир дораджував 
також братові — Митрополиту Андрею. Се-
ред вірян русинів-українців він не мав тієї 
беззастережної підтримки, на яку заслуговував, 
а опертись у церковних структурах міг мало на 
кого. Заявляючи про свою відмову очолювати 
Галицьке лісове товариство, Казимир 
Шептицький, можливо, ще того року, після 
освячення церкви у Дев’ятниках, планував 
віддатись у руки Господа Бога й завершити 
світську кар’єру.  У лавах Греко-Католицької 
Церкви та пліч-о-пліч з братом Митрополитом 
він був необхіднішим, аніж на засіданнях 
товариств і державних комісій. Посилювали 
важке становище Митрополита також часті 
недуги, які він поборював зі смиренням, проте 
вони давалися взнаки. Казимир Шептицький 
дозрівав до цього рішення щораз більше. Улітку 
1910 року Митрополит із канонічним візитом 
відвідав США та Канаду. Це стало новим витком 
для критики його діяльности у москофільських 
та соціялістичних середовищах галицьких 
русинів-українців. Щоби проілюструвати наст-
рої, а також аргументувати тезу, що Казимир 
Шептицький все більше відчував необхідність 
допомогти братові виконувати взяті на себе 
обов’язки, пропонуємо ознайомитись зі статтею 
у польськомовній газеті того часу: 

Десятиліття Митрополита Шептицького 
(1900–1910) не принесло йому лаврів у руській 
пресі. Загал і надалі звертається проти нього, 
боронить його тільки позбавлений впливу 
«Руслан» (український часопис, видавався у 
Львові в 1897—1914 рр. — І. М.) та незначний 

Підсумок десятилітньої діяльности Митрополита Андрея 
Шептицького з точки зору польської тогочасної преси 
(Dziennik Poznański. — № 188. — 18 серпня 1910 р. — 

С. 1–2)
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двотижневичок «Основа», який видає о. Ярослав Левицький (1878–1961 рр., 
український греко-католицький священик, доктор богослов’я, католицький 
публіцист — І. М.).

Митрополит Шептицький є найбільшим покровителем і добродієм руського 
народу, опорою українофільства та правдивим великим жертводавцем цього 
суспільства, якому приніс себе в жертву. 

Він заснував літні табори «Вакаційна оселя» у своєму дворі у Милувані 
(належало у ті часи до Тлумацького повіту, а нині Тисменицький повіт Івано-
Франківської области — І. М.) для вбогої дітвори руських шкіл у Львові. На ці цілі 
видав до цього часу 14 тис. корон. У руських гімназіях рік за роком утримує своїм 
коштом по кілька десятків учнів. Багато з них уже закінчили вищу школу. Чи 
діють вони згідно з духовними ідеалами Митрополита? — ніде цього не видно. 
Висилає теж Митрополит здібніших руських університетських студентів за 
кордон, щоби там закінчували студії, виділяє стипендії не одному митцю у 
Мюнхені, в Парижі, в Берліні і в Римі. 

Митрополит є найбільш жертовним доброчинцем бурси руського Товариства 
педагогічного; збудував шпиталь коштом 200 тис. корон; заснував музей, якого 
грошова вартість нині становить близько півтора мільйона корон.

Митрополит Шептицький видає на публічні цілі для русинів більше, ніж має 
доходів із митрополії; у своїй жертовності не щадить своєї приватної фортуни.  

Яко священик і духовний зверхник, від початку розвинув якнайпалкішу 
діяльність. Пастирські щорічні листи, канонічні візитації, народні місії та 
реколекції для священиків, які особисто відправляє. Сам пересиджує не раз у 
сповідальниці до пізньої ночі, хоч часто терпить через здоров’я. 

Пам’ятає також Митрополит і про руську еміграцію. Постарався про 
номінацію окремого для них єпископа-русина (йдеться про єпископа Сотера 
Ортинського герба Сас — І. М.) та про священиків, яких вислав власним коштом 

Учасники Велеградського з’їзду (31 липня — 3 серпня 1909 p.). Серед духовенства 
Митрополит Андрей Шептицький (фото з фондів колекціонера Юрія Завербного)
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— а з яких не один спричинився пізніше до його переживань. Організував також 
церковних осадників у Боснії. 

За те все сиплються на нього звинувачення про те, що є ворогом українського 
народу, бо Україна має бути «без пана і попа». Що найсумніше, має Митрополит 
запеклих ворогів серед власного клиру.  Закидають йому, що є ворогом східного 
обряду, бо його «латинізує», впроваджуючи нові молебні, які переймає у 
латинської Церкви, як травневий молебень і до Серця Ісусового. Дуже мають 
йому також за зле, що заохочує до щоденного Святого Причастя. Це також 
«латинізація», бо цього перед ним не було!

Не кажучи вже про явну пропаганду схизми, з чим має Митрополит тяжкі 
клопоти з духовенством, для котрого духовна влада буває часто тільки 
параваном для діяльности, яка не має нічого спільного не тільки з Церквою, але й 
із християнством взагалі. Молодь, пройнята революційними доктринами, не раз 
записується до духовної семінарії, щоби полегшувати собі поширення пропаганди. 

«Руский селянин» (популярна українська політико-освітня газета, яка на поч. 
ХХ видавалась у Львові — І. М.) помістив недавно у № 23 наступну статейку:

«Згідно з повідомленнями газет, Митрополит має намір виїхати на якийсь 
час до Америки, щоб утвердити у вірі тамтих емігрантів. Із жалем мусимо 
зазначити, що архіпастир зачасто нам виїжджає у різні сторони світу, через 
що вкрадаються непорядки до правління так великої дієцезії. А коли сидить 
у Львові, бавиться у партійну політику, головує на зібраннях українських 
політиків або виголошує полум’яні промови у Відні у справі українського 
університету. А тим часом під боком св. Юра піднімають голову радикали, по 
селах різноманітні січові злодії (sic!) (йдеться про осередки організації «Січ», 
серед членів якої поширилися не тільки революційні та націоналістичні ідеї, 
але й соціялістичні та марксистські — І. М.) відкрито пропагують атеїзм, а 
навіть духовні отченьки підставляють проти себе банди батярів і ломлять 
собі кості, як це було у Коропужі у Руденькому повіті (нині село належить 
до Городоцького повіту Львівської области — І. М.) між о. Раставіцьким та 
о. Онушкевичем. Тепер радикали знову використовують плановану подорож 
Митрополита, щоби по селах розпустити поговірки, що Митрополит, очевид-
но, щось наброїв, якщо втікає до Америки. Чи ж не прекрасніше тут поле до 
діянь, ніж у Америці?»

Серед двох таборів, москвофільського й українофільського, у відношенні 
до величезної кількости радикалів серед українців — Митрополит має дійсно 
тернисту дорогу свого обов’язку. Цю більшу частину йому належиться за все, 
але теж тим сумніше, що те все на ніщо не здалося. Ідеал, якому Митрополит 
посвятив себе з усією віддачею, щоби защепити у галицькій унії католицьку 
культуру, а через це покласти тривалий фундамент під порозуміння русинів із 
поляками, — виявився, на жаль, утопією.

 [Dziennik Poznański. — № 188. — 18 серпня 1910 р. — С. 1–2]

Всілякі оскарження проти Митрополита Андрея Шептицького тривали 
протягом року. Тоді звинувачення пролунали від польських католицьких 
середовищ у контексті конфліктної ситуації з римо-католицьким священиком 

1910
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Із виступу Митрополита Андрея Шептицького у Палаті Панів австрійського парламенту 
(Gazeta Narodowa. — № 147. — 1 липня 1910 р.— С. 1)
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Максиміліяном Вільгельмом князем Саксонським (1870–1951), сином Георга 
Саксонського (1832–1904), короля Саксонії з династії Веттінів. У кінці 
1910 р. о. Максиміліян опублікував у пресі свої погляди щодо можливого 
об’єднання Західної й Східної Церков, заявивши, що Рим повинен відмовитися 
від деяких догматів задля відновлення Вселенської Церкви. Ватикан подібні 
заяви потрактував як форму єресі та викликав автора заяв на авдієнцію 
до Папи Пія Х, після чого той спростував свої контроверсійні твердження. У 
цій делікатній справі був і «львівський слід» — о. Максиміліян був у дружніх 
стосунках із Митрополитом Шептицьким та перед цим гостював у нього. 
Ясна річ, що автором поглядів на відновлення єдности в Церкві оголосили 
саме провідника греко-католиків у Галичині — архієпископа Андрея. «Річ 
Посполита», друкований орган «подоляків», прихильного русинам-українцям 
політичного крила польських консерваторів у Галичині, 7-го січня 1911 року, 
на саме Різдво, опублікувала  розслідування на цю тему. Авторство «єресі» 
о. Максиміліяна Саксонського приписали Митрополиту Шептицькому.

[Rzeczpospolita. — № 45. — 7 січня 1911 р.  — С. 1–4]

Ця історія має для нас особливе значення, оскільки в основному тут ішлося 
про можливість поширення католицизму в Росії та пошук компромісу саме 
з російським православ’ям. У майбутньому ця місія буде покладена саме на 
брата Казимира — о. Климентія. Слід зазначити, що дані звинувачення не 
були одностайною думкою поляків. Як приклад, назвемо позицію редакції 
польського часопису «Dziennik Polski», яка у газеті за 16-е січня 1911 року 
стала на захист Митрополита Шептицького.

[Rzeczpospolita. — № 46. — 21 січня 1911 р.  — С. 23]
 
Казимир граф Шептицький з’являється y новинах 1911 року лиш 1-го квітня 

— на засіданні Виконавчого комітету Галицького лісового товариства [Sylwan. 
— червень 1911 р. — С. 285] у Львові. Протоколи щомісячних зборів Товариства, 
які відбувалися раніше, засвідчують його відсутність на засіданнях. Голову-
вав Казимир Шептицький на засіданні Товариства, яке відбулося 6-го травня 
(Sylwan. — серпень–вересень 1911 р. — С. 398), а також 8-го липня (Sylwan. — 
жовтень 1911 р. — С. 445).

Навесні 1911 року помирає Михайлина з Шептицьких графиня Коморовська, 
сестра Яна Кантія Шептицького і тітка Казимира.

[Słowo. — № 102. 13 квітня 1911 р. —  С. 5]

У травні того року він закінчує опрацювання листів матері Софії Шептицької. 
Очевидно, інтенсивна праця над завершенням збірки листів у 3-ох томах була 
причиною його тривалого перебування у Дев’ятниках. До слова, нині відомий 
і 4-ий том листів Софії Шептицької, який пізніше опрацював брат Леон 
граф Шептицький. Про дату завершення праці свідчить напис, залишений 
Казимиром на останніх сторінках:

1911
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Завдання, яке я тут мав до вико-
нання, вважаю закінченим. Богові й 
тій святій Матусі нашій дякую за 
можливість та здатність закінчити 
цю працю, з якої я виніс неоціненну 
користь для власної душі, а тепер, 
віддаючи її родині, прошу Бога про те і 
маю надію, що в тих листах Мама ніби 
знову постане серед нас, більше жива, 
ніж коли-небудь, що Її пам’ять ще 
яснішим світлом, ніж досі, зблисне серед 
нас, що дух Її, запанувавши рішуче в серці 
й житті кожного з нас, нашу родину буде 
завжди берегти від злого й по тяжких 
випробуваннях, яке Їй, може, призначе-
ні, вести до ідеалів Христової служби. 
Дев’ятники, 21-го травня 1911 р.

[«Отець Климентій Шептицький. Життє-
пис…». — С. 34]

У червні Шептицький був відсутній 
не тільки на засіданнях різноманітних 
товариств, членом яких був, але також 
і в Дев’ятниках. Причиною цього стала 
важка недуга Митрополита Андрея, 
яка несподівано загострилась у кінці 
травня. Опіка Казимира в цей час була 
зауважена навіть пресою: 13-го червня 
знаходимо повідомлення, що Казимир 
граф Шептицький опікується своїм 
хворим братом.

[Kurjer Lwowski. — № 267. — 13 червня 
1911 р. — С. 5]

Із одужанням Митрополита 
Андрея Казимир повертається до 
своїх обов’язків, про що свідчить 
повідомлення про те, що Галицьке 
господарське товариство делегує 
його до організаційного комітету, 
який повинен зайнятися підготовкою 
та проведенням у квітні 1912 року у 
Львові риболовецької виставки.

[Czas. — № 283. — 24 червня 1911 р. — С. 4]

Переказ з російської преси про заходи 
Митрополита Андрея Шептицького для поширення 

Греко-Католицької Церкви на терени Російської імперії 
(Dziennik Poznański. Dodatek do numeru 107. —

 11 травня 1910 р.— С. 1)
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У кінці червня Казимир бере участь у ще одному засіданні цього Товариства. 
Зокрема до Львова приїжджала в цей час комісія Міністерства сільського 
господарства з метою проінспектувати стан справ щодо утворення «Галицької 
спілки торгівлі худобою», організації, яка б професійно займалася торгом 
тварин.

[Czas. — № 315. — 14 липня 1911 р. — С. 3]

Саме Казимир Шептицький 1907 року виголосив реферат на цю тему та 
запропонував створити подібну організацію. Спілка заснована була 28-го 
червня 1911 року, і Казимир граф Шептицький увійшов до Наглядової ради 
цієї структури.

[Czas. — № 339. — 28 липня 1911 р. — С. 3; Čech. — № 192. — 15 липня 1911 р. — С. 7]

4-го липня Казимир бере участь у засіданні Державної ради залізниць 
у Відні, на якому заявляє про необхідність викупити у держави залізницю 
Львів–Белжець. Цей транспортний напрямок з’єднував залізниці Галичини та 
Російської імперії. Нині ця місцевість належить до Томашівського повіту Лю-
бельського воєводства, що у Польщі. Казимир наголошує на важливості цього 
транспортного коридору та стверджує, що у близькому майбутньому це буде 
одна з головних залізничних артерій з Галичини до Росії. Також Шептицький 
на засіданні заявив про свій протест проти того, що не беруться до уваги 
інтереси Галичини під час обговорення та встановлення різноманітних 
знижок на перевезення товарів залізницею. Порушив у своєму виступі питання 
введення спеціяльних тарифів на перевезення товарів між станціями Львів 
і Львів-Клепарів. Питання про викуп відрізка залізниці Львів–Белжець було 
підтримано присутніми членами Ради та рекомендовано уряду зайнятися 
вирішенням цієї пропозиції.

[Kurjer Lwowski. — № 300. — 5 липня 1911 р. — С. 3–4]
 
Восени 1911 року, зокрема 9-го, 10-го і 11-го жовтня, у Львові відбулися 

щорічні загальні збори Галицького лісового товариства, які пройшли під го-
ловуванням Казимира Шептицького у головній залі львівської Ратуші. Нічого 
не вказувало на те, що це останній виступ не тільки у громадсько-політичній 
діяльності Казимира, але і у польському середовищі. Проте рішення вже було 
прийняте, про що майбутній о. Климентій повідомив родину Шептицьких.

1-го жовтня 1911 року до Прилбич з’їхалися від малого й до великого, щоб 
відсвяткувати 75-річчя тата й дідуся Яна Кантія Шептицького. 

Ця подія увіковічнена на спільному фото, яке як ілюстрацію публікуємо у 
нашій праці. Біля батька, у центрі родини, ми бачимо Казимира в довгій темній 
пелерині. 

[Символічно, що назва «пелерина» походить від французького слова «pèlerin», що означає 
у перекладі «пілігрим», тобто паломник, той, хто зобов`язується здійснити релігійну подорож, 
паломництво]

1911
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Переказ звинувачень редакцією 
польськомовної газети «Rzeczpospolita» 

Митрополита Андрея Шептицького 
(Dziennik Poznański. Dodatek do numeru 19. — 

24 січня 1911 р.— С. 1)
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Про намір здійснити паломництво Казимир оповістив на цій зустрічі родичів. 
Короткі спогади про цю подію знаходимо у спогадах сестри Терези 

Шептицької (1897–1992):

Служба Божа, урочисто відправлена Митрополитом, усі йшли до Святого 
Причастя… а потім тільки така картина: велика група людей зі села, які прийшли 
привітати ювіляра… стоять перед будинком, така весела група, Стрийцьо 
посеред них, очевидно, контакти такі сердечні, прості, свобідні. Стрийцьо мав 
такий євангельський підхід до кожної людини. Так його всі любили.

[Сестра Тереза Шептицька, Францисканка. «Спогади про отця Климентія, студита, Казимира 
Шептицького» // Архимандрит Климентій (Шептицький): Тематичний збірник Святопокровського 
жіночого монастиря Студійського Уставу. — Вип. 9. — Львів, 2001. — С. 45]

 Казимир розповів про свій намір виїхати до бенедиктинського монастиря, 
щоби там, як гість, пізнати монаше життя, а також приготуватися до теологічних 
студій. Сестра Марія Криста (Софія Шембек) у своїх спогадах про о. Климентія 
так описала причину саме такого вибору:

Митрополит Андрей, не бажаючи, щоби при обранні чернечого чину 
домішувалась якась прихильність до нього, а щоб керувався лише Божою волею, 
поставив вимогу, щоби Казимир познайомився з бенедиктинцями та їхнім чином 
і деякий час прожив в одному з їхніх монастирів. Казьо дав мені на це згоду, хоча 
й несхибно дотримувався свого наміру. Перед від’їздом побував у архиєпископа 
Більчевського й у єпископа Пельчара у Перемишлі, аби обґрунтувати їм свою 
справу і зміну обряду. В обох знайшов розуміння й одержав благословення на нову 
життєву дорогу…

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 100–101]

У спогадах про Митрополита Андрея сестра Марія Криста зазначає, що 
Казимиром було прийняте рішення вступити до Студитів, однак вступ відбувся 
значно пізніше, як ми вже згадували, після перебування у архиабатстві святого 
Мартина в бенедиктинському монастирі  в Німеччині, в Бойроні.

[Sister Maria Krysta Szembek and her memoirs / Andrzej A. Zięba; [transl. from Pol. by Bohdan Struminsky] 
// Harvard Ukrainian Studies vol. XV. — № 1/2 1991. — С. 139]

До Студитів Казимир вступив уже після смерти батька. Як пізніше писала у 
спогадах Станіслава графиня Шептицька, дружина брата Станіслава, він не хотів 
завдавати болю батькові, для якого важким ударом був вступ Митрополита до 
монастиря. Отже, він вступив до Ордену Студитів, відновленого Митрополитом, 
тільки після смерти батька. І так допомагав братові здійснити його велику мету.

[Станіслава Шептицька. Спогади про о. Климентія (Казимира Шептицького) // Архимандрит 
Климентій (Шептицький): Тематичний збірник Святопокровського жіночого монастиря Студій-
ського Уставу. – Вип. 9. – Львів, 2001. – С. 38]

1911
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Не слід це трактувати як аргумент 
на користь думки про рішучий спротив 
батька Яна Кантія  волі сина. Казимир ішов 
політичними та громадськими слідами 
свого батька, який надзвичайно тішився з 
його кар’єри. І можлива негативна батькова 
реакція мала власне таку мотивацію, не 
зачіпаючи ні релігійного, ані національного 
аспекту справи. Підтвердження цієї думки 
знаходимо в описі цього періоду в сестри 
Марії Кристи, яка згадувала, що «при цьому 
вражає те гарне свідчення, що його син подає 
про батька. Вуйцьо Ян (так монахиня називає 
Яна Кантія Шептицького — І. М.), який так 
багато перетерпів при вступі до оо. Василіян 
найстаршого з синів, які залишилися 
живими, Романа — та й противився тому 
протягом деякого часу — досяг духовної 
зрілости й цього разу піддався Божій волі без 
супротиву, хоча розлука з Казем, на котрого 
він (кажучи по-людськи) покладав вели-
кі надії, й коштувала йому багато. Зрозумів 
сина, від якого Бог зажадав пожертвувати 
всім, чим жив він досі, та цілковито віддатися 
Божій справі у Східній Церкві».

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — 
С. 102]

Вірогідно, що Казимир Шептицький виїхав 
із Галичини першого грудня 1911-го року. До-
лучаємо три листи Казимира Шептицького 
до сестри Марії Кристи, брата Олександра та 
приятеля Павла князя Сапіги герба Лис (1860–
1934) — польського шляхтича та у 1919 році 
першого Голови Польського Червоного Хреста. 
Листа, написаного Казимиром до членів 
Галицького лісового товариства, в якому 
він складає повноваження члена та голови 
Товариства й прощається з приятелями, ми 
опублікували на початку розділу.

Опис заходів, чинених Митрополитом Андреєм Шептиць-
ким у справі польсько-українського порозуміння у Галичині 

(Kurjer Warszawski. — № 30. — 30 cічня 1911 р.— С. 11)
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Дев’ятники, 27.11.1911 р. 
Олександрові Шептицькому — Лащів 

Мій найдорожчий Олесю! Властиво, я 
повинен написати до Ізі, щоб Їй особисто 
за такий доброзичливий і теплий лист 
подякувати, але якось так, як у серці, так 
і в листі розділяти Вас уже не можу — і це, 
здається мені, вже є майже непомітною 
дрібницею, що на адресі листа пишеться 
— до ОЛЕСЕВОЇ СІМ’Ї. А щоби почати, то 
насамперед — зі справ: учора я був на 
хвилину у вуйка Владислава (Владислав 
граф Коморовський з Ліптови і Орави герба 
Корчак (нар. 1836 р.), чоловік Михайлини 
з Шептицьких Коморовської (1836-1911), 
тітки Казимира — І. М.). Це перший раз піс-
ля того візиту, коли я йому пообіцяв, що все 
буде виконане нами згідно з його бажанням. 
Тепер уже, зовсім не бентежачись, перший по-
чав скаржитися, що до цієї пори справа ще не 
владналась. Крім Тебе, мабуть, Стась і Леось 
також ще цих коштів не прислали. Отже, 
будь ласкавий, також скажи передати цю 
суму д-ру Тадеушові Соловію (Тадеуш Соловій 
(1857–1912) — адвокат — І. М.), (Фредра, 
6), нехай уже справу закінчить — то було 
щось близько 1656 корон із кожного з нас. Є 
він, вочевидь, цілком під впливом тих Гош. І 
аж прикро бачити comme c’est une relation 
de famille, qui est finie (оскільки це родинні 
взаємини, що закінчилися (з франц.)  — І. М.). 
Але через пам’ять про Тітку потрібно це 
contant (готівкою — І. М.) зробити. 

У справі, яка в моєму попередньому листі 
найбільше Вас зворушила, нічого Вам нового 
сказати не можу (імовірно, йдеться про 
ухвалене рішення вступити до монастиря 
— І. М.). Може, Ви помилково зрозуміли слова 
«рішуча опозиція» — не було слова «не дозво-
ляю», тільки «рішуче проти» і тощо — така 
низка аргументів. Головний шок пішов не в 

«Російський уряд проти католиків» — опис дій у Ро-
сійській імперії, які вчиняються з метою нівелювання 

дій Митрополита Шептицького щодо повернення на ці 
терени знищеної царатом Греко-Католицької Церкви 

(Czas. — № 163. — 11 квітня 1911 р.— С. 1)
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мій бік. Та нетерплячість і велика туга й смуток спричинили, що мене знову 
наповнює жалість і печаль, а також надія, що під час майбутньої розмови буде 
зближення взаємних бачень. Мені здається, що нічим тепер Ви не зможете 
допомогти. Допоможе Господь Бог — так, як уміє, лише з нашого боку умови 
щоб були завжди дотримані, тільки щоб відповіді ніколи не давало наше 
уражене кохання, але щоб завжди відповідало великій заповіді Божої любови. 
Тримаючися до кінця цієї дороги, в Його серці та житті Мама остаточну 
перемогу здобула, а цими сходинами й сама до Бога набагато ближче дійшла. 
Імовірно, завтра я поїду до П.[?], де буде мова про термін офіційних шлюбувань 
і пропозицію щодо прийняття, який близький. Так добре би було Вас бодай 
на один день, може, побачити раніше у Львові. Потім, здається мені, дуже б 
добре було, щоби Ви були в Прилб. і самою Вашою присутністю засвідчили, що 
хотіли б Ви йому допомогти у пережитті, як би то не було, прикрих хвилин. 
Пізно вже, вечір, а ще різної писанини маю достатньо, а завтра вранці знову 
виїжджаю. Обнімаю Тебе, мій дуже дорогий і коханий Олесю; оскільки люблю 
Ізу від усього серця, цілую Їй руки і дітям — кожній окремо. Обнімання і вітання 
дуже сердечні. 

Ваш Казимир 
P.S. Чи Ви їздили у Пжездзятку? Як Вам ця подорож вдалась? А день 19-го чи 

був веселим і чи добре минув?

[Ґміна Пжездзятка — давня сільська ґміна в XIX ст. у Седлецькій губернії. У 1904–1924 рр. 
належала родині Собанських. Тут мешкали батьки Ізабели з Собанських Шептицької, дружини 
Олександра графа Шептицького. Нині це частина містечка Соколув-Підляський у Мазовецькому 
воєводстві]

Бойрон (Князівство Гогенцоллерн, Зігмарінген)
15.12.1911 року

Кохана Сестро!
Припускаю, що вже via Прилбичі якась звістка дійшла до Тебе про зміну, яка 

настала у моєму житті. Дбаю, однак, про те, щоби безпосередньо Тобі про це 
донести і безпосередньо просити й просити про Твої молитви. Я є, отже, тут у 
монастирі Бенедиктинців — поки що як їхній гість, щоби розпочати й теологічні 
студії, і пізнати монаше життя як у практиці, так і в теорії. Дуже мені добре, 
не про зовнішнє тільки життя кажу, але про те, що діється у моєму серці. 
Подякуй, прошу Тебе, Богу, що Його ласка перемогла всілякі труднощі, а особливо 
ту трудність, якій ім’я «я», — і що ми (і Батько, і мої брати) у цьому переході не 
сталися невірними Богу. Тепер для мене завдання, щоби не спочивати на листі 
доконаної постанови, але у втіленому постановленні тепер наздогнати — і 
здобути так спізнілий час і так — дай Боже, щоб не цілком — втрачений.

Віддаючися в опіку Твоїм молитвам і, якщо можна про це просити, Вашому 
дому, найсердечніше Тебе вітаю.

Завжди щиро прив’язаний Казимир Шептицький

[Sister Maria Krysta Szembek and her memoirs / Andrzej A. Zięba; [transl. from Pol. by Bohdan 
Struminsky] // Harvard Ukrainian Studies vol. XV. — № 1/2 1991. — С. 139]
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Інсбрук, 12.12.1911 р. 
Павлу Сапізі — до Сєдліск 

Дорогий Павле! 
Завжди стільки мені Ти приділяв 

приятельства й доброзичливості, 
що навмисно дбаю про те, щоби дати 
Тобі знати про моє рішення, яке в 
момент отримання цього листа буде 
вже виконане. Прагнення моє вже від 
дуже багатьох років у глибині живило 
серце, і рішення прийняте — щоб 
Богові більше віддатися у повеління, 
аніж це можливе, залишаючись у світі. 
Тепер я виконую це і, не зволікаючи 
довше, віддаляюсь поки що до одного з 
французьких або німецьких монастирів 
Бенедиктинських (Конгрегації в Бой-
роні або давньої в Солемі), щоби там, 
як їхній гість, в зосередженні і тиші 
розпочати богословське навчання. 
Доносячи Тобі про це, прошу, збережи 
мене в добрій пам’яті та дружбі, прошу 
Твоєї ласки, щоби передати цю вістку 
Княгині Адамовій разом із проханням, 
щоби була ласкава про мене перед 
Богом пам’ятати. 

[Ядвіга Клементина княгиня Сангушко-Ковельська герба Литовська Погоня (1830–1918) — І. М.]

Прощаючися сердечно з Тобою і дякуючи за докази Твоєї доброзичливости, 
які так часто мені Ти давав, вітаю Тебе всією душею й обнімаю. Бог із Тобою і зі 
всіма Твоїми — цілую руки Княгині. 

Щиро Твій Казимир Шептицький

[«Блаженний архімандрит Климентій (Казимир граф Шептицький). Листи…». — С. 83]

Цікаві спогади про ці події у житті Казимира графа Шептицького залишив 
львівський Митрополит латинського обряду святий Юзеф Більчевський у 
своєму щоденнику (Dzienniczek Sługi Bożego. — C. 136, 239, 290), який збері-
гається в Архіві Львівської дієцезії у Любачові, в Польщі (Archiwum Diecezji 
Lwowskiej w Lubaczowie, AAL):

1/12/1911 року/. Був Казимир граф Шептицький. Освідчив, що приходить із 
конфіденційним звіренням як до свого архиєпископа. Від дитячих років мав він 
покликання до духовного стану. Батько не хотів погодитись. Думав вступити 

Павло Ян Петро Леон Адам Сапіга герба Лис
(1860–1934), приятель Казимира Шептицького

1911



310

до Василіян. Тепер дозріло постановлення вступити до Студитів, заснованих 
братом, Отцем митрополитом. Радився у цій справі отця Ледоховського у Римі 
(Володимир Ледоховський (1866–1942) — польський духовний, 26-й Генерал 
Товариства оо. Ісусівців (т. зв. єзуїтів)— І. М.). Він cхвалив задум. Радився Свя-
того Отця — також схвалив і благословив помисли. Митрополит удержує 
його, бо засуровий чин. Дав йому раду, щоби вперед пізнав чернече життя в 
одному з монастирів Бенедиктинів. На це і батько погоджується. Просить 
мене відтак про «testimoniales». Порадив йому, щоб ще звірився о. Лубенському 
(очевидно, йдеться про Слугу Божого Бернарда Лубенського (1846–1933), 
польського духовного, письменника, знаного як «апостол Польщі» — І. М.). 
Прекрасна душа… Боїться, що може погубити свою душу, якщо не піде за Божим 
покликанням. Обіцяв йому молитву, просив я його також про пам’ять перед 
Господом. Шкода, що не вступає до котрогось із наших чинів. Але волі Господа 
не вільно противитися. 

Два роки пізніше, 8-го січня 1913 року, архиєпископ Більчевський передає 
про свою зустріч з архиєпископом Андреєм Шептицьким. Пише: 

Питав його про брата графа Казимира. Почувається щасливим, спокійним, 
натуральним, живе у своєму покликанні до Студитів. Митрополит розказує, що 
взагалі не впливав на прийняття ним рішення. Найкращий доказ — що послав 
до мене по раду, до єпископа Пельчара (Йосиф Пельчар (1842–1924) — святий, 
польський духовний і теолог — І. М.), о. Ледоховського. Не мав би нічого проти, 
якби вступив до Бенедиктинів, Ісусівців і т. д. Казимир каже, що воля Божа 
кличе його до Студитів. Митрополит вважає, що Господь готує йому велику 
місію на випадок захоплення Росією Галичини. Тепер піде до Боснії.

[Щоденник цитуємо за: Wołczański Józef, rec.: Wspomnienia matki o dzieciństwie i młodości 
greckokatolickiego metropolity lwowskiego Andrzeja Szeptyckiego. // Nasza Przeszłość. — Вроцлав, 
1995. — Т. 84. — С. 354]

Окремо слід згадати і те, що Казимир граф Шептицький до моменту вступу 
в монастир виконував функції радного (депутата) ради Бібрського повіту. 
Цю інформацію фіксують Шематизм Королівства Галичини та Володимирії з 
Великим князівством Краківським, починаючи з 1905 року.

Добігав до завершення рік 1911, у якому Казимир граф Шептицький попро-
щався зі світськими клопотами, свідомо та гідно обравши шлях універсального 
служіння людям — через Бога і Божі заповіді.
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Родина Шептицьких 1-го жовтня 1911 року в Прилбичах під час святкування 
75-ліття уродин Яна Кантія Шептицького.

Зліва направо: Ольга Фридрихова, Марія Шептицька, Станіслав Шептицький, Марія Шептицька 
(згодом Старовєйська), Ружа Шептицька, Ян Сильвестер Шептицький (племінник блаженного 

священномученика о. Климентія), Ізабела з Собаньських Шептицька, Катерина Шептицька (згодом 
Дембіньська), Олександр Шептицький, Ян Кантій Шептицький, Казимир (о. Климентій) Шептицький, 

Софія (с. Йосафата) Шептицька, Митрополит Андрей (Роман) Шептицький, 
Ядвіґа Шептицька (згодом Дембіньська), Тереза (с. Тереза) Шептицька, Ян Казимир Шептицький, 

Тереза з Санґушків Владиславова Сапєжина, Софія Шептицька, Марія з Сапєґів Шептицька, 
Ядвіґа з Шембеків Шептицька, Ванда (с. Ванда) Шептицька, Леон Шептицький, Зофія Трамбчиньська

(Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» (Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)

1911



312

Святий Климент, Папа і мученик, служить Святу Літургію та Його легенда. Фреска ХІ ст. базиліки 
Святого Климента у Римі

(Опубліковано в: Kłosy. — № 1166 від 10 жовтня 1887 р. — С. 276)
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Львів, 05.01.1912

Моя дорога Сестро Кристо!

Власне хотів писати до Тебе, коли Твій лист настиг мене вранці — передвчора 
повернувся з Риму. Тисячі разів дякую — як я шкодував, що не міг виконати задуму 
бути у Вас восени; можливо, у Великий піст вдасться. У Римі був коротко, однак дуже 
задоволений з мого перебування.

Дякую Богу за ласку, дану Казьові, а через нього і мені, і нам усім. Пишу коротко, бо 
листів багато, всім Сестрам і всьому Згромадженню бажаю доброго Нового року! Новий 
рік, як це поняття наближене до нового життя і до нової обіцяної землі!

Бог із Тобою і з Вами!
До побачення!

† Андрей Митрополит!

[Sister Maria Krysta Szembek and her memoirs / Andrzej A. Zięba; [transl. from pol. by Bohdan 
Struminsky] // Harvard Ukrainian Studies vol. XV. — № 1/2 1991. — С. 139–140]

РОЗДІЛ Х

КАЗИМИР ГРАФ ШЕПТИЦЬКИЙ — ОТЕЦЬ КЛИМЕНТІЙ

Цього листа Митрополит Андрей написав до сестри Марії Кристи (Софії 
Шембек) у перших днях нового 1912 року, згадавши про ласку від Бога Казеві. 
Увесь січень газети рясніли повідомленнями про вступ одного з Шептицьких 
до монастиря. Казимир виїхав з Галичини до бенедиктинського монастиря 
архиабатсва Бойрон (лат. Archiabbatia Sancti Martini Beuronensis) у землі Ба-
ден-Вюртемберг, що  у Верхньому Дунаї. Абатство було нещодавно збудоване, 
однак християнськими коріннями сягало до Х ст. Ще 1862 року Катерина фон 
Гогенцоллерн-Зіґмаринґен виділила частину своїх земель для відновлення 
абатства. Це була своєрідна покута, бо рід Гогенцолернів свого часу зайняв 
землі абатства, а 1802 року привласнив усі його маєтки. Перша згадка про 
монастир сягає 1077 року, коли його заснували монахи з Августинського 
ордену. Перша ж згадка про Бойрон походить з 861 року: у переліку власности 
абатства святого Галла (центр якого нині у швейцарському містечку Санкт-
Галлен) зазначалась місцевість Пуррон (Purron), яка пізніше названа Бойрон 
(Beuron). Тут  1866 року розпочала діяльність Теологічна вища школа, куди на 
навчання прибув і Казимир Шептицький, щоб у їхніх стінах, як гість, пізнати 
монаше життя. Преса, ясна річ, це подала як вступ у монастир. 

На фоні повідомлень про Казимира, у лютому 1912 року, преса Австро-
Угорської та Російської імперій писала про те, що архиєпископ Андрей 
Шептицький планує відмовитися від галицького митрополичого престолу 
та прожити належні йому літа у монастирі. Було дві причини, за версією 
газетярів, для такого рішення: недуга Митрополита і посилення політичного 
радикалізму серед духовенства Греко-Католицької Церкви. На чолі греко-
католиків, як писала преса, має стати священик Максиміліян Вільгельм 
князь Саксонський (1870–1951). Однією з перших, хто про це написав, була 
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німецькомовна австрійська га-
зета «Die Neue Freie Presse». Саме 
на неї посилалася краківська 
польськомовна газета «Czas», 
подаючи заперечення і спросту-
вання цим повідомленням, поси-
лаючись на анонімного священика 
з близького кола Митрополита 
Андрея.

 [Czas. — № 79. — 19 лютого 1912 р. — С. 2]

Того часу Митрополит Андрей 
справді відмовляється від 
деяких своїх функцій, але йшлося 
про обов’язки заступника 
маршалка (тобто віце-голови) 
Галицького крайового сейму, 
які перейняв Станіславівський 
єпископ Григорій Хомишин. 

У той же період, а це, очевидно, 20-го лютого, Митрополит Андрей на 
тиждень відбуває у Бойрон до брата Казимира.

[Kurjer Lwowski. — № 83. — 21 лютого 1912 р. — С. 5; Gazeta Narodowa. — № 42. — 22 лютого 
1912 р. — С. 2]

Із 1912 року маємо також один лист Казимира Шептицького до брата 
Станіслава, написаний між 8 і 15 вересня до Риму, де Станіслав перебував із 
дипломатичною місією. Постійна щоденна зайнятість у монастирі не давала 
змоги написати докладно — Казимиру доводилося уривати на це хвилини 
вільного часу, про що він і згадує у листі.

Бойрон, 08.09.1912 р. 
Станіславові Шептицькому — Рим 

(Collonel — Attaché Militairevia Abruzzi 3. де I’Ambassaded’ autriche) 

Мій найдорожчий Стасю! 
Починаю сьогодні цей лист, на який давно вже збираюся, але не маю жодної 

надії на закінчення і висилання його сьогоднішньою датою. Тільки ледве кілька 
вільних хвилин переді мною, і то навіть ні, власне, дзвонять, отже, роблю пере-
рву — до побачення незабаром! 

13 вересня. Може, сьогодні, однак, закінчу, але знов, судячи з листа Папи, зда-
ється, Тебе немає в Римі, а перебуваєш на навчаннях кавалерії біля Удіне, звідки, 
мабуть, маєш намір Папу в Брессаноне відвідати. Дякувати Господу, що Його 
здоров’я вже краще і морські купелі, які бере, повертають йому силу. Забуваю 
Тобі подякувати за лист, ще у Відні писаний, і за картку з Любич. У розпорошенні 

Бенедиктинський монастир у Бойрон (Німеччина)
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живемо ми тепер винятковому; ми — брати і мало 
про себе знаємо, хоча б і хотілось, так часу занад-
то мало має кожний, щоби часто й багато писати. 
Проте у серці ми не забуваємо про себе — правда 
ж? А для мене кожна молитва є можливістю при-
гадування собі тих, які мені є близькі та дорогі. 

Здається, що Ти мусив добре потрапити на 
цьогорічне літо в Римі й спека, може, Тобі не над-
то докучила. Тут майже літа не було — кілька те-
плих днів десь у травні та червні, а тепер, може, 
вже 2 місяці сльота, темно і зимно, як у нас буває 
в листопаді. Очевидно, у Парижі сніг був, а в Альпах 
де-не-де люди в укриттях на вершинах гір так за-
сипані, що важко їм доставити їжу. У Відні відбу-
вається Євхаристичний Конгрес, де сім’ю репрезен-
тують Ромцьо, Мариня й Леось. У неділю — велика 
процесія, може, їм Г. Бог дасть погоду на цей день, 
щоби пощастило; місяць тому вже 60 000 квитків 
зі всіх частин світу на цей Конгрес розкуплено. В 
останньому листі Ти писав про можливі рекомен-
даційні листи до знайомих у Римі; я їх там не маю, 
бо тих кілька днів, що я був 3 роки тому, це було 
ще такою порою, коли Рим був порожній. Свяще-
ника-єзуїта Ледуховського (асистента генерала 
єзуїтів) Ти мусиш знати з Кракова.

[Влодзімєж (Володимир) Ледуховський (1866–1942) 
— польський католицький духовний, генерал Товариства 
Ісусового]

Добре було б, щоби Ти колись до нього завітав. 
Узимку матимеш і Чосновских, знайомих із Ожом-
лі. Напевно, Ти вже познайомився до цього часу зі 
всім дипломатичним товариством (оскільки воно 
влітку залишилося в Римі). Отець Адам (йдеться 
про кардинала Адама Стефана Сапігу — І. М.) міг би 
Тобі дати листи до своїх знайомих, яких має багато, 
а я також думаю, що має їх і Ромцьо. Чи будеш про-
сити авдієнції у Святішого Отця? Я думаю, що до-
бре було б, але я боюся радити що-небудь — напев-
но, однак, Тобі відоме є те, що думають о. Адам або 
Ромцьо, бо завжди є щось, що може бути дратівли-
вим у Твоїй акредитації при посольстві Квіриналь-
ському (йдеться про Квіринальський палац, який 
був офіційним місцеперебуванням італійських 
королів у кін. XIX – на поч. XX ст. Вищезгадане 

Опис атаки на Митрополита Шептицького у 
російській пресі (Gazeta Narodowa. — № 12. — 

17 січня 1912 р.— С. 1–2)
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католицьке Духовенство перебувало в опозиції 
до італійської держави — І. М.), і йдеться про те, 
щоби цю дратівливість знешкодити. Очевидно, 
восени матимете Ромця, який рішуче вибирається 
до Риму, а дорогою, або повертаючись, і мене 
обіцяє відвідати. Бідачисько, знову має новий 
клопіт і велике переживання через смерть 
Соловія. Ти був до нього упереджений, але це було 
дуже вірне й віддане нам серце — і справжній, і 
гарячий приятель, який від нас відійшов. Напевне, 
Ромцьо мусить тепер більше сам майновими 
справами зайнятись, аніж дотепер. Усе залишив, 
як мені Ромцьо пише, у найкращих традиціях. До 
Нового року поверхнево вести справи буде його 
брат, але до того часу мусить Ромцьо якусь нову 
адміністрацію організувати, що не є легкою річчю, 
особливо коли, крім цього, стільки інших речей на 
голові. 

15-го вересня. Неділя. Знов тоді я не докінчив, 
бачиш, як кульгаво йде моя кореспонденція. Леось 
пише мені, що їдуть 26-го до Перег. (Перегінська — 
І. М.), крім нього і Мімі, ще Павло з Більча, Кароль 
Радзивіл, Генріх Стаженський і генерал, прізвища 
якого я не міг прочитати. Добре, що архикн. у 
цьому році відпав, — був би великий додатковий 
клопіт, особливо через те, що Ти б не міг там 
бути, щоби згідно з етикетом усім диригувати. 

Чи Ти їдеш в Тріполі? Сумніваюся, що зможеш 
багато там побачити, окрім Африки, ясна річ, 
яка вже сама в собі є досить цікавою. Але час 
вже завершати, бо сьогодні ще кілька листів 
хочу вислати. Тому, мій дорогий Стасю, від душі й 
серця Тебе обнімаю й вітаю якнайсердечніше, Бог 
з Тобою всюди і завжди хай буде. 

Твій K. Шепт.

[«Блаженний архімандрит Климентій (Казимир граф 
Шептицький). Листи…». — С. 85–87]

Переказ історії з російським графом Бобринським, 
який написав листа до газети «Таймс» про те, що у Галичині 
переслідують росіян. Цікавим є також пропагандовий опис 

Митрополита Шептицького, який Бобринський подав у листі. 
Польськомовна газета заперечує повідомленням, 

що у Галичині є факти переслідування росіян 
(Słowo. — № 103. — 16 (3) квітня 1912 р.— С. 2)
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13-го листопада 1912 року помер Ян 
Кантій Шептицький. Похорон відбувся 
кількома днями пізніше. Серед повідомлень 
тогочасної преси знаходимо інформацію, що 
Казимира Шептицького не було на похороні, 
бо не отримав дозволу від настоятелів 
монастиря (Gazeta Narodowa. — № 267. 
— 19 листопада 1912 р. — С. 2). Про його 
відсутність на похороні батька згадує також 
Ян Казимир Шептицький у своїй праці про 
о. Климентія, зазначаючи, що в цей час він 
перебував у новіціаті в греко-католицькому 
студитському монастирі в Кам’яниці (Боснія). 

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — 
С. 102–103]

 
Проте новіціят, чи точніше, частина новіціа-

ту, Казимира Шептицького — бр. Климентія — 
тривав не в Кам’яниці (у Боснії), а  в Бойроні, у 
монастирі отців бенедиктинів. Про це свідчать 
два листи Митрополита Андрея до сестри 
Марії Кристи (Софії Шембек), які публікуємо 
нижче. Також нам вдалося знайти свідчення, 
що брат Климентій все ж був на похороні 
батька. Сестра Тереза, похресниця Казимира 
Шептицького (Тереза Марія (1897–1992) 
— пізніше сестра Іза Софія у Згромадженні 
Сестер Францисканок Місіонерок Марії), у 
«Спогадах про отця Климентія, студита, Кази-
мира Шептицького» ретельно описала день 
похорону і згадала присутність бр. Климентія: 

У 1912 році на похороні дідуся Стрийцьо 
був уже тоді в монашому вбранні. То був 
листопад, ми йшли процесією з Прилбич до 
Брухналя, парафії римо-католицької, і його 
зосередженість та спокій справили тоді 
на мене сильне враження (я тоді думала 
про монаше життя і так спостерігала за 
Стриєм). Того самого дня певна розмова, 
спогади давніх літ… слів точно не пам’ятаю, 
— але що мене здивувало, це його повага до 
батьків, — але я якось більше звертала увагу 
на нього, може, тому, що вперше бачила його 
у монашому одязі, — вдячні за християнське 

Повідомлення про конфлікт у Львові між семі-
наристами-українцями та семінаристами, які 

стояли на москофільських позиціях («Dziennik 
Poznański». — № 90. — 20 квітня 1912 р.— С. 6)

Повідомлення у польськомовній пресі про смерть 
Яна Кантія Шептицького (Gazeta Narodowa. — 

№ 265. — 16 листопада 1912 р.— С. 2)
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виховання, але ні слова про труднощі й 
тяжкі переживання перед вступом до 
монастиря, тільки така повага, я би 
навіть сказала, захоплення, захват, такі 
погідні, сердечні й глибокі спогади.

[С. Тереза Шептицька, францисканка. Спогади про 
отця Климентія, студита, Казимира Шептицького // 
Архимандрит Климентій (Шептицький): Тематичний 
збірник Святопокровського жіночого монастиря Сту-
дійського Уставу. — Вип. 9. — Львів, 2001. — С. 45]

Новіціят у Бойроні завершився в кінці 
лютого 1913 року. Точніше, це була тільки 
частина новіціяту, про що дізнаємося 
з цитованого нижче листа, написаного 
Митрополитом Андреєм Шептицьким.  
Лист також дає нам можливість при-
пустити, що Казимир Шептицький змінив 
римо-католицький обряд 1912 року і 
вступив до монастиря ченців-студитів на 
вул. Петра Скарги, 2а (тепер — Озаркевича, 
2), званого «Інститутом св. Йосифа» (така 
назва зафіксована у шематизмах Львівської 
архиєпархії за 1914 рік).

[Шематизмь всего кліра греко-католицькой 
Митрополичой епархіи Львовскои на рок 1914. — 
Львовь, 1913. — С. 431]

[Згадана наукова інституція, як духовна обитель, 
також відома як монастир свщмч. Йосафата, або 
«Студіон», заснований Митрополитом Андреєм 1909 
року. Із цією метою монахам-студитам було передано 
триповерховий будинок (архітектор Іван Левинський) 
Дяківської бурси при соборі св. Юра на (тодішній) 
вулиці Петра Скарги. Із цього часу і до 1939 року 
тут постійно розташовувалася велика книгозбірня 
«Студіону» — фундація Митрополита Андрея Шеп-
тицького]

Слід зазначити, що момент зміни обряду 
Казимиром Шептицьким не відображений 
у документах. Про сам процес можемо 
тільки здогадуватись. У ті часи основним 
документом, який визначав порядок 
зміни обряду, був Декрет Конгрегації віри 
«Ad graves et diuturnas», опублікований 
1865 року в «Prawo kościelne w stosunkach 
obu obrządków w Galicji, grekokatolickiego, 

Некролог з повідомленням про смерть Яна Кантія Шеп-
тицького (Dziennik Poznański. — № 263. — 

16 листопада 1912 р.— С. 4)

Некролог у газеті «Сильван» (листопад-грудень 
1912 року), друкованому органі Галицького лісо-

вого товариства, яке донедавна очолював Казимир 
граф Шептицький, а в ті часи брат Климентій
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słowiańskiego Rusinów i łacińskiego Polaków». Декрет 
став наслідком підписаного Конкордату між римо-ка-
толицькими і греко-католицькими єпископами 19-го 
липня 1863-го року. За цим документом, дозвіл на 
зміну обряду від Апостольської столиці надавався за 
посередництвом місцевого єпископа. Змінити обряд 
без дозволу Апостольської столиці можна було і 
прийнявши чернечі обіти в монастирі Чину святого 
Василія Великого. Цей винятковий привілей — 
приймати у новіціят вірян римо-католицького обряду 
— василіяни отримали 1822 року. У такий спосіб 
змінив обряд Роман Шептицький — Митрополит 
Андрей.  

[Більше про зміну обряду в ті часи див.: Henryk 
Jackowski. Bazylianie i reforma dobromilska. — Kraków, 1884. — C. 9]

27-го листопада 1911 року Казимир Шептицький 
писав в опублікованому нами листі до брата Олек-
сандра Шептицького про наступне: «Імовірно, зав-
тра я поїду до П.[?], де буде мова про термін офіцій-
них шлюбувань і пропозицій щодо прийняття, який 
близький». Уже тоді, очевидно, йшлось про початок 
процедури зміни обряду, який здійснювався через 
римо-католицького єпископа у Перемишлі — Прил-
бичі належали в цей час саме до Перемишльської ар-
хідієцезії Римо-Католицької Церкви. Не виключено 
також, що вже 1911 року Казимир Шептицький 
таємно вступив до греко-католицького монастиря і 
виїхав у Бойрон, щоби там відбути частину новіціату. 
Ця думка потребує дослідження і тут подається 
тільки як гіпотеза. Якщо б це підтвердилося, тоді 
є потреба також дослідити, чому цей факт не 
відображений у згадках, бо в листах, якими Казимир 
Шептицький повідомляв про свій намір, немає жод-
ної інформації про те, яким чином відбулася зміна 
обряду.

А ось згадані листи, із яких дізнаємося дещо про 
ці події:

Львів, 12.12.1913
In pace
Дорога Сестро Кристо!
Тисячі разів дякую за Твій добросердечний лист 

і щирий вираз співчуття — застав я його тут 
вчора, повернувшись із Відня й Бойрону. Відписую 

Опис похорону Яна Кантія Шептицького 
(Gazeta Narodowa. — № 267. — 

19 листопада 1912 р.— С. 2

1913
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тепер, хоч коротко, бо вдячний Тобі за Твою 
благодушність, а так мені прикро, що до цього 
часу вже рік не міг вибратися до Язлівця і тепер, 
змушений необхідністю, виїхав на пару днів, та 
не міг, як цього прагнув, поїхати до Риму. 

Часи неспокійні, хоча вважаю, що не буде 
війни, принаймні з Росією, і що Галичина не 
дістанеться їй у руки. Дуже терплю після 
смерти Тата — стільки сторінок у нашому 
житті закінчилося з нею. Дякую Господу, що 
так по-християнськи помер і що мав легку 
смерть і добру, принаймні, не хорував довго, 
що з його схильністю було правдивою ласкою 
Божою. Страхітливо натерпівся через це, 
що не був у Прилбичах у останніх хвилинах. В 
останні дні лютого бр. Климентій (Казимир) 
закінчує новіціат у Бойроні та їде до Боснії до 
монастиря у Кам’яниці. Віддаю його й себе під 
опіку Твоїх молитов і Сестер.

Сердечне поздоровлення і прохання про 
пам’ять у Сестер.

† Андрей

[Sister Maria Krysta Szembek and her memoirs / 
Andrzej A. Zięba; [transl. from pol. by Bohdan Struminsky] 
// Harvard Ukrainian Studies vol. XV. — № 1/2 1991. — 
С. 141 —142]

Львів, 02.01.1913
In pace
Дорога моя Сестро Кристо!
Тисячі разів дякую Тобі за Твій лист 

і побажання — прийми для себе і всього 
Згромадження мої і побажання, і молитви 
— на рік і на все життя. Дякую Тобі дуже 
за повідомлення про Вас — дуже мене все 
цікавить, що має відношення до Вас, і дуже 
прагну бути у Ваших краях та Язлівці, 
але так заняття множаться, і праця, і 
клопоти, що не знаю, коли мені це вдасться. 
Місяць тому був у Бойроні — бр. Климентій 
закінчує новіціят, як знаєш, для Студитів 
— це василіянська конгрегація, більш 
контемпляційна (споглядання — спосіб 

Опис чергової авантури в російській пресі щодо діяльно-
сти єзуїтів та Митрополита Шептицького у Російській 

імперії. Як пізніше виявилось, ці звинувачення були без-
підставними (Kurjer Warszawski. — № 60. — 1 березня 

1913 р.— С. 10)
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пізнавальної діяльности, що реалізується 
як безпосереднє відношення свідомости 
до предмета — І. М.), наближена до типу 
Бенедиктинів, для того то й новіціят, чи 
властиво, частину новіціату відбував у 
Бойроні. Праця й молитва наповнюють день; 
апостольська праця не виключена, але не є 
шукана, молитви у хорі тривають кілька 
годин щоденно. Львівський монастир, до 
якого бр. Климентій належить, займається 
науковою працею — більше розкажу при 
зустрічі. Перепрошую за поспіх і короткий 
лист, але вже пізньою ніччю гаряче доручаю 
Твоїм і Сестриним молитвам усю дієцезію і 
католицьку місію у Росії, ясна річ, себе і бр. 
Климентія. Висилаю тисячі поздоровлень і 
благословення.

† Андрей
Митрополит

[Sister Maria Krysta Szembek and her memoirs / Andrzej 
A. Zięba; [transl. from pol. by Bohdan Struminsky] // Harvard 
Ukrainian Studies vol. XV. — № 1/2 1991. — С. 142–143]

Також в архіві Постуляційного Цент-
ру Монастирів Студійського Уставу зберігся лист, написаний архиабатом з 
Бойрона Митрополитові Андрею Шептицькому, в якому він згадує про пра-
цю, очевидно, наукового та богословського характеру, яку бр. Климентій 
підготував на закінчення свого перебування у монастирі в Бойроні:

† Мир 
Архиабатство св. Мартіна в Бойроні

Гогенцоллен, 8 лютого 1913
Ваша преподобносте, Високопреосвященний владико Архиєпископе! 
За Вашу добру пам’ять у мій день народження висловлюю сердечну подяку. 

Величну і надцікаву працю, якою мене приємно заскочив отець Климентій, 
я хочу представити спільноті у межах кількох конференцій. Щодо того, що 
Ваше Преосвященство каже про нашу співпрацю у цій великій праці, що повністю 
сповняє її, лише відповідає славі Вашого смирення та святої ревности. Але я 
бажаю і надіюся, що любий бр. Климент, який так серйозно сприйняв свою аске-
тично-моральну освіту, стане добрим, солідним основоположним каменем для 
важкої та вельми похвальної будови. Наші молитви супроводжуватимуть його. 

Із особливою повагою щодо Вашого Преосвященства
у Христі відданий Ільдефонс, архиабат

[Автором листа є Ільдефонс Шобер (нім. Ildefons Schober) (1849–1918), який у 1908–1917 роках 
був архиабатом Архиабатства св. Мартіна в Бойроні]

Архиабат Ільдефонс Шобер

1913
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У квітні 1913 року пресою 
прокотилося повідомлення про те, що 
Казимир Шептицький, у минулому 
польський політик та громадський діяч, 
змінив обряд. Як і його брат Митрополит 
Андрей, Казимир прийняв східний, 
греко-католицький. У пресі натрапляємо 
також на припущення, що Казимир 
Шептицький має стати архимандритом 
одного з греко-католицьких монастирів.

[Kurjer Lwowski. — № 168. — 12 квітня 1913 р. 
— С. 4; Czas. — № 169. — 12 квітня 1913 р. — С. 2; 
Kurjer Poranny. — № 100. — 12 квітня 1913 р. — 
С. 4;  Gazeta Narodowa. — № 85. — 12 квітня 1913 р. 
— С. 2]

Тут, очевидно, йшлося про те, що 
Казимир Шептицький, тобто вже 
брат Климентій із Бойрона, прибув 
до студитського монастиря у селі 
Кам’яниця, поблизу містечка Челинацу в 
Боснії. Перша згадка про приналежність 
брата Климентія до греко-католицького 
монастиря походить із 12-го грудня 
1912 року, про що Митрополит Андрей 
Шептицький повідомляє сестру Марію 
Кристу. Оскільки в дужках Він дописує 
«Казимир», можемо припустити, що ця 
інформація була новою для монахині, 
і в цей же час Митрополит повідомляє 
їй у такий спосіб, що Казимир прийняв 
чернече ім’я Климентій. Якщо ж вступ 

Казимира до греко-католицького монастиря відбувся в ці дні, то можемо 
припустити, що це припало на 8 грудня,  на той день, коли східна церковна 
традиція вшановує святого Климентія — Папу Климентія І (Clemens Romanus I), 
четвертого Папу Римського та одного з сімдесяти учнів Ісуса Христа. На початку 
ІІ століття Папа Климентій загинув мученицькою смертю на території Криму. 
Слід згадати, що св. Климентій був другим християнином, після апостола 
Андрея, який ступив на українську землю та пізніше освятив її мученицькою 
смертю. 

Символічним є, що 8-го грудня римо-католицька традиція святкує 
торжество Непорочного Зачаття Діви Марії, якому Софія Шептицька приділяла 
так багато уваги і перед смертю просила дітей пам’ятати про цей день.

Невеличке села Кам’яниця у Боснії… Обитель монахів Студитського Уставу 
на Балканах безпосередньо пов’язана з формування цієї гілки українського 
чернецтва. Першим монастирем для студитів стала Студитська Лавра св. 

Митрополит Андрей Шептицький 
(фото з фондів колекціонера Юрія Зевербного)



323

Антонія Печерського у Скнилові, що 
нині в межах міста Львова, а в ті часи 
— у селі під Львовом. 30-го жовтня (за 
старим стилем), або ж 12-го листопа-
да 1906 року на конференції греко-ка-
толицького єпископату в Перемишлі 
затверджено «Типікон Студитської 
Лаври святого Антонія у Скнилові під 
Львовом», підготовлений Митропо-
литом Андреєм Шептицьким. До дру-
ку він потрапив тільки кілька років 
пізніше й побачив світ у Жовківській 
друкарні 1910 року.

[о. Климентій, Zakon Studytów // Oriens. — 
Зошит 2. — 1 квітня 1934 р. — С. 48]

Другим студитським монастирем 
стала Лавра Св. Йосифа Обручника, 
заснована у Кам’яниці, що у Боснії, 
для «духовної обслуги кількох тисяч 
галицьких греко-католицьких там 
осілих колоністів» — писав 1934 року 
о. Климентій у статті про студитів  
для польськомовного часопису 
«Oriens».

[Тут же. — С. 49]

Саме сюди на початку 1913 
року прибув бр. Климентій. 
Про неймовірні успіхи під час 
приготувань ще Казимира гра-
фа Шептицького до монашого життя згадував блаженний священно-
мученик та перший екзарх Російської Греко-Католицької Церкви 
отець Леонід Фьодоров (1879–1935). У листі до Митрополита Андрея 
Шептицького від 21-го жовтня 1912 року він писав: 

Вельми втішений листом графа Казимира. Я прямо здивований: як він міг 
за такий короткий час так ґрунтовно перейнятися монашим духом! Якщо б 
милостивий Господь і надалі не залишав його Своєю благодаттю та поміг йому 
з часом бути достойним продовжувачем по духу Вашої Святости, а по сану 
нашим першим архимандритом. 

[Митрополит Андрей Шептицький і греко-католики Росії. — Книга 1. Документи і матеріяли, 
1899–1917. — Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2004. — С. 512. Ли-
сти священномученика Фьодорова, які цитуємо згідно з вказаним джерелом, опубліковані мовою 
оригіналу, тобто російською. Тут і надалі цитовані листи подаємо українською мовою  — І. М.]

Перша сторінка укладеного Митрополитом Андреєм 
Типікону Студитської Лаври св. Антонія Печерського

 у Скнилові

1913
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Блаженний Фьодоров також згадує і про 
смирення як монашу чесноту, що була притаманна 
братові Климентію, та усвідомлення її необхідності, 
чим він був наділений. У цьому ж листі, згадуючи 
про різні незначні випробовування та спокуси зі 
свого життя, о. Леонід писав: 

Граф Казимир вцілив мені, як кажуть, не у 
брову, а в око, коли вказав у своєму листі саме 
на ту частину монашого добродіяння. «Отже, 
— пише він, — якнайгорячіше просим і для себе 
взаємно, і для всієї братії нашої о те, щоби серця 
наші усталилися в з’єдноченню з Божею Волею і 
підданістю під неї, і не лиш у великих ділах нашого 
життя, но також і в найдрібніших справах 
будного дня, — велико бо в тім обилє мира і 
безпечність.

[Тут же. — С. 514. Зазначимо, що цей фрагмент листа написаний 
Казимиром Шептицьким українською мовою — І. М.]

Із листування у цей період блаженного 
Фьодорова з Митрополитом Андреєм дізнаємося 
також і про плани та завдання монахів-студитів 
у їхній діяльності. Цікавим є питання о. Леоніда 
Митрополитові Андрею щодо майбутнього отця 
Климента, який, як бачимо, повинен був стати 
важливою особою у процесі відновлення східної 

монашої традиції та її поширення також і на території Росії. Ясна річ, що йдеть-
ся про східне чернецтво, яке повинно було перебувати у єдности з Апостоль-
ською столицею і презентувало саме київську християнську традицію:

До зовнішніх побоювань, — писав о. Леонід, — належить, передовсім, турбо-
та про майбутнє нашого ордену: що буде з ним? Хто буде керувати ним після 
Вашої смерти? Вдасться Вам ще при житті переробити наших добрих іноків 
на східних «мніхів»? Візьміть до уваги, що, незважаючи на всі свої аскетичні 
настрої та добру волю, у наших братів немає ще і сліду східного духу. Це добрі, 
хороші руські люди, які мають бажання молитися Богу — і більше нічого. Мене 
непокоїть думка, що буде зі мною і з бр[атом] Климентом, коли Ви навіки за-
криєте очі? Якщо ще при Вашому житті Вам не вдасться зробити бр[ата] 
Климентія чисто східним монахом і передати йому керівництво орденом, то 
через декілька літ наші, тепер ще quasi-студити, перетворяться на трапістів 
«галицького-руського обряду».

[Тут же. — С. 523; трапісти — гілка цистеріянців, членів католицького ордену, заснованого 
бенедиктинцями, які дотримуються «суворої традиції». Інша ж гілка цього ордену зветься, власне, 
цистеріянці, або ж цистеріянці «спільної традиції»]

Св. Климент I Папа Римський
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Священномученик Фьодоров залишив нам також словесний нарис-
«портрет» бр. Климентія, своєрідне своє перше враження після прибуття 
Шептицького до Кам’яниці. У листі від 24-го березня до Митрополита Андрея 
він писав:

Приємно здивований бр[атом] Климентом! Я думав побачити в ньому 
тільки благочестиву світську людину, однак Господь дав йому набагато 
більше. Він знає доволі добре латинську й грецьку мови і має спосібності стати 
серйозним ученим. Також радий, що він чужий усілякій сентиментальній 
набожності, а повною мірою пройнявся духом серйозної благочестивости 
бенедиктинців.

[Тут же. — С. 557]

Із Кам’яниці нам залишився тільки лист, написаний до Риму, до брата Станіслава 
Шептицького, з якого дізнаємося про особливості перебування бр. Климентія у 
Боснії: 

Кам’яниця 05.05.1913 р. 
Станіславові Шептицькому — 

Рим via Абруццо
(титул, як вище) 

Мій найдорожчий Стасю! 
За кілька днів Твої Іменини — трапилася мені саме несподівана нагода 

відвідати Баня-Луку (Баня-Лука — місто в західній частині Боснії та 
Герцеговини, фактична столиця Сербської Республіки — І. М.), отже je la 
saisir au vol (хапаю у польоті (з франц.) — І. М.), щоб ще вчасно потрапити до 
Риму не тільки з побажаннями думки й серця, а також і з листом. Дай Тобі, 
Боже, і дай Вам, Боже, всілякого благополуччя і багато свободи, і багато миру, і 
багато справжнього щастя, де б Ви не були і в яких би Ви не перебували умовах. 
Надзвичайно мене Ваш лист утішив, і від усього серця Вам за Вашу пам’ять 
і шанобливість дякую. Уявляю собі звідси, як мусять Тебе дивувати дурощі 
австрійської дипломатії та політики, тим паче, що сильніше зблизька до них 
придивляєшся. І мільйони витратять, і решту впливу втратять, і ще в якусь 
глупу війну встряне pour le roi ... d’Albanie, у кожному випадку — не для себе й 
своєї користи. Тутешні серби завжди, ясна річ, з усього серця є її ворогами, а 
рятує ситуацію для Австрії те, що є вони великими боягузами та морально 
і матеріяльно прибитими ще з часів турецького панування. Тепер їм, нібито, 
трохи краще, але до доброго далеко. Справжнє «мистецтво» Австрія з часом 
покаже, якщо вміє своєю політикою навіть католицьких хорватів відвернути од 
себе і ввігнати їх в обійми великосербської ідеї. Нинішня угорська адміністрація 
в Хорватії, очевидно, готує серед хорватів такий спротив думки, проте ми 
живемо тут трохи мов у пустелі, якщо з ким і зустрічаємось, то тільки з 
сусідами, руськими колоністами.

[Йдеться про українських (русинських) емігрантів з Галичини, які на межі XIX і XX ст. прибули 
на Балкани — І. М.]

1913



326

Репортаж преси з віденського 
парламенту, де під час засідання 

галицькі москофіли висунули 
низку звинувачень проти Ми-

трополита Шептицького. Цьому 
активно протидіяли політики 
з іншого політичного крила — 

націонал-демократичного 
(Kurjer Lwowski. — 

№ 512. — 7 листопада 1913 р.— 
С. 2)
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Минулого тижня був я з нашим старшим у Баня-Луці в монастирських 
справах — ми потрапили саме на день, де з усього повіту позвозили вози й 
говорили, що війська вже до Чорногорії вступили. Певне, потім нічого не 
сталося, але не маємо вістей, що з цим шумовинням трапилось. Мені цілком 
добре — у навчанні моє тутешнє перебування є певною павзою між Бойроном 
та Інсбруком, який, імовірно, дасть Бог, почнеться 1-го жовтня. Може, тоді 
якось побачимося. Тут я вчуся, головне, східного обряду і на практиці, й у 
теорії, при чому корисним для мене є священик Фьодоров, який разом зі мною 
тут проходить новіціят (це той росіянин, якого Ти мусиш пам’ятати з часів 
хвороби Митрополита). Разом є нас тут 9 — багато доброго матеріялу, але 
потребують вони швидкого навчання і втягнення у німецький систематичний 
лад і порядок. Стоять мені над головою, бо посильний спішиться — отже, 
потрібно завершувати. Заява латинського єпископату була дуже невдалою 
і, маю враження, шкідливою не тільки для справи польсько-руської згоди, але 
— що ж робити! Ясна річ, що принаймні на цю епідемію пошуку слави війна б 
допомогла — очистила би повітря. Обнімаю Тебе, коханий і дорогий, від душі 
й серця — найсердечніше вітання для Марині. Як буде писати коли до княгині 
Терези, то прошу хай і від мого імени передасть вияв найглибшої поваги. Бог з 
Вами всюди і завжди. 

Ваш бр. Климент 
P. S. Леось прислав мені Твою картку, де мова про картини Мами; це втішило 

мене, що люди починають принаймні розумітись на Її малярстві.

[«Блаженний архімандрит Климентій (Казимир граф Шептицький). Листи…». — С. 89]

Ілюстрований часопис «Pochodnia»  (№ 8.— 14 лютого 1914 р .— С. 16)
Польські й українські політики в Галичині підписують 28 січня 1914 р. протокол про політичну 

угоду, т. зв. польсько-український компроміс. 
За українців угоду підписує Митрополит граф Шептицький, за поляків — 
намісник др. Коритовский та голова Галицького сейму граф Голуховський
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Опис перебігу впровадження виборчої реформи у Галичині. Автор заперечує оскарження, що 
Митрополит Шептицький є польським ренегатом, і високо оцінює його рішення повернутись до 
русинів (українців) — народу, з якого, як стверджує автор, походять Шептицькі (Nowa Gazeta. — 

№ 93. — 26 лютого 1914 р. — С. 1)
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Шематизм Львівської архиєпархії на 1914 рік подає нам відомості про склад 
чернецтва Лаври св. Йосифа Обручника у Кам’яниці, де зазначається, що серед  
архаріїв (архарій  — це монах, який після послушництва отримав рясу, простий 
монаший одяг і став учнем подвижницького життя) є брат Климентій, який 
перебуває на студіях у Інсбруку. 

[Шематизмь всего кліра Греко-католицькой Митрополичой епархіи Львовскои на рок 1914. — 
Львовь, 1913. — С. 432]

У попередньому листі бр. Климентій згадував, що, очевидно, з 1-го жовтня 
він розпочне навчання в Інсбруку — в Австрії. Тут був Канізіянум — навчаль-
ний заклад отців-єзуїтів. Заснований 1562 року єзуїтом Петром Канізієм (італ. 
Pietro Canisio), на початку ХХ століття став вагомим освітнім і богословським 
закладом, де готувалися священичі кадри Української Греко-Католицької 
Церкви. Після Бойрону, Канізіянум мав стати для Казимира Шептицького тим 
домом, який повинен був сформувати в ньому мудрого та розумного богослова, 
а також приготувати його, як брата Климентія, до майбутнього священства. 
Та перш ніж вирушити до Інсбруку, брат Климентій відвідує Митрополита 
Андрея. Про це свідчить допис у листі до Митрополита Андрея, зроблений бла-
женним священномучеником Леонідом Фьодоровим 1-го вересня 1913 року, в 
якому він зазначає, що лист передає бр. Климентом.

[Митрополит Андрей Шептицький і греко-католики Росії. — Книга 1. Документи і матеріяли, 
1899–1917. — Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2004. — С. 585]

Про цю зустріч згадує і Митрополит у листі до брата Олександра графа 
Шептицького, пишучи до нього 30-го серпня 1913 року, зазначаючи, що «потім 
десь із тиждень перебуватиму в Левені (Бельгія — І. М.), куди приїде Казьо, 
щоб із 1-го жовтня розпочати студії в Інсбруку».

[«Отець Климентій Шептицький. Життєпис…». — С. 103]

Отець-настоятель Лаври св. Йосифа Обручника у Кам’яниці якийсь час 
пізніше згадував про перебування бр. Климентія у монастирі, яке записав 
єрм. Теофан, настоятель монастиря в Скиті св. Андрея Студійського Уставу 
в урочищі Лужки (на відстані чотирьох кілометрів від с. Осмолоди, у 
напрямку г. Ґроти, що на висоті 1787 м над рівнем моря). Рукопис хроніки 
є доступний у архіві Постуляційного Центру Монастирів Студійського 
Уставу.

Ось як виглядало монастирське життя графа Шептицького 1913 року:

Вони (йдеться також про священномученика о. Леоніда Фьодорова і брата 
Климентія — І. М.) тяжко працювали, ходили з братами на поле до праці, то в 
городі, дрова все оба рубали, воду носили, в кухни помагали варити, порядки в 
Монастирі і церкві робили, на полуночницю кожної ночи вставали і т. д. Сло-
вом, були оба взірцем для монахів. Прим., одного разу Отець Архимандрит 
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Климентій несли двома ведрами воду під гору до Монастиря, бо води на разі 
ще не було в Монастири, а треба було носити воду з долини, де під самим 
Монастиром упали, бо було ховзко під ногами по дощеви і вода виллялася, 
а тоді мусіли ще раз вертатися на долину по воду. Рівночасно в трапезі 
надзвичайно умертвлялися.

[Монастирська хроніка, писана ієрм. Теофаном, настоятелем монастиря в Скиті св. Андрея 
Студійського Уставу в Лужках // Матеріяли наукової конференції з нагоди 150-ліття від дня 
народження Митрополита Андрея Шептицького. — Львів. Колесо, 2016. — С. 270]

Одне з перших вражінь з Канізіянуму бр. Климентій передає о. Фьодорову в 
листі до Кам’яниці, про що той згадує пишучи до Митрополита Андрея:

Недавно написав мені бр[ат] Климентій із Інсбруку. Він пише: «Чуюся східним 
(ним підкреслено) о много більше від усіх моїх інсбрукських товаришів gr[aeci] 
ritus». Однако «його учепилася покуса»: порівнюючи наші молитви з латинськи-
ми, він знаходить, що ми фаталісти, молимося так, якби «мусили грішити до 
смерти — qui lui a nous repentir apres coup (щоб дав нам покаяння за гріхи наші 
(з франц.), а Латинська Церква молиться «передовсім о поправу — і в тім її 
виховуюча важність».

[Митрополит Андрей Шептицький і греко-католики Росії. — Книга 1. Документи і матеріяли, 
1899–1917. — Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2004. — С. 593]

Після закінчення навчального року в Канізіянумі (припускаємо, що це було 
влітку 1914 р.) бр. Климентій повертається до Кам’яниці. У листі до рідного 
брата Станіслава Шептицького, написаного у квітні, бр. Климентій згадує, що у 
червні слід скласти ще сім екзаменів. 

Із того часу нам залишилося два листи, написані з Інсбрука:

Інсбрук, 08.04.1914 р. 
Канізіянум

Станіславові Шептицькому — Рим, 
(адреса і титул, як вище) 

Мої найдорожчі! 
Серед багатьох інших добрих сторін свят є і та, що змушує якось так 

комбінувати з часом, щоб мати можливість і написати листи до всіх своїх 
дорогих і близьких. Без цієї нагоди, навіть і за доброї волі, залишається все ж 
небезпека, що увесь рік може минути без взаємного звернення одне до одного, 
а проти такого мовчання потрібно тим більше реагувати, чим більше і 
життя, і простору, і часу буде нас взаємно ділити. Те все впроваджуючи в 
практику, сьогодні приходжу, мої найдорожчі, бажати Вам Веселого Алілуя! 
Хай Вам Г. Бог дасть багато Своїх милостей і благословень на цей Великий 
день, який є символом, що вічно оновлюється, що для нас тільки цілковито в 
Г. Ісусові і в Його Спасінні є Перемога життя над смертю. Тому коли більше 
хочемо уникнути смерти і всього того, що є її наслідком, і коли більше хочемо 
життя, то більше до Г. Ісуса горнімось. Дуже сердечно дякую Вам за Ваш 
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лист — отриманий колись... у старім минулому, а ще вісті, що йшли з давнішої 
стародавности. У листі Твоєму, люба Мариню, про який згадуєш, що його ви-
слала для мене до Боснії. На жаль, він не знайшов мене, як і кілька інших, котрі 
адресувалися до Кам’яниці. Взагалі пошта там не функціонує зразково. Пишу 
про це, аби у такий спосіб зменшити розмір мого щодо Вас кореспонденційного 
боргу, а збільшити Вашу достовірність. За загублений лист мені належиться 
новий, якомога вичерпний про Вас самих, що дає образ, як Вам ведеться. Як 
товариські взаємини? Чи, крім нудних і офіційних, маєте також ті, де Вам 
тепло й добре? Здається, недавно був у Римі о. єпископ Краківський і, напевно, 
Ви його часто бачили.

[Правдоподібно, йдеться про Адама Стефана Сапігу герба Лис (1867–1951) — католицького 
кардинала; від 1911 р. і до смерти — Краківський архиєпископ — І. М.]

У червні до Риму збирається і Митрополит, де повинен зустрітися з єписк. 
Ортинським.

[Сотер Ортинський герба Сас, власне Сотер-Стефан Ортинський де Лабетц герба Сас 
(1866–1916) — єпископ, греко-католицький священик, від 1907 р. почесний єпископ Давлії та 
греко-католицький екзарх у США — І. М.]

Його здоров’я, дякуючи Богу, добре — Він був тут кілька тижнів тому після 
сеймової кампанії, яка, дякувати Господу, так добре закінчилася. Я по вуха у 
науці — тим більше по вуха, бо пам’ять уже старіється, а тут до іспитів 
повно речей, котрі варто пам’ятати. Тепер формально вакації, але потрібно 
так працювати, немовби їх немає, бо інакше буде біда в червні, коли прийдеться 
складати аж 7 іспитів. На святого Станіслава доведеться вже адресувати до 
пана Полковника? Чи не так? Завершую якнайсердечніше Вас, мої дуже дорогі, 
вітати, як і Богові в опіку віддаючи — завжди щиро. 

Ваш бр. Климент

Інсбрук, 06.05.1914 р. 
Станіславові Шептицькому — Рим 

(адреса і титул, як вище) 
переадресоване на: 

Мерано — Австрія — санаторій Mastembrüm

Мій найдорожчий Стасю! 
У день Твоїх іменин нехай Господь Бог дає Тобі розмаїті блага й 

благоденства, Тобі й Марині всіх тих ласк і благословень Божих бажаю від 
усього серця, які ведуть до міцного, справжнього щастя. Сердечно дякую за 
пасхальну картку — яка, я припускаю, розминулась у дорозі з листом, що я до 
Риму послав. Чи завжди Ваша адреса Абруццо, 3? Планований приїзд Марині 
до Мерано, вочевидь, не відбувся, бо не маю ніяких подальших вісток. Тепер 
уже 2 тижні, як вакації закінчилися, і наука йде інтенсивніше, аніж коли-
небудь — бо за місяць починаються річні іспити, а часу дуже мало на все те, що 
потрібно зробити. Не знаю, чи травневий аванс дійсно відбувся. Маю надію, що 
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так, але в невпевненості боюся вітати. Чи Ти вже 
надав і пообіцяв комусь подарунки до Ванівки? 

[Ванівка (пол. Венглювка) — село, яке нині розташоване в Під-
карпатському воєводстві у ґміні Корчина. Належало Станіславові 
Шептицькому — І. М.]

Духівник Перемишльської семінарії д-р Речило 
дуже порядний і добрий священик, який тут був усю 
зиму (готуючи професорську габілітацію), просив 
мене, щоб попередити Тебе про якогось о. Мерегу 
з Ріпника (?), декана, який бере участь і якого му-
ситимуть узяти до уваги: це має бути головний 
організатор і опора москвофілів у всій околиці.

[Ріпник — лемківське село, яке знаходиться у ґміні 
Вояшівка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства 
в Польщі — І. М.]

Участь має взяти також Олекс. Малярчук, віка-
рій з Тинова — про нього він просив мене Тобі пора-
дити, бо він повинен бути досконалим священиком. 
Я його, ясна річ, не знаю, тільки д-ра Речила пізнав 
як людину, якій можна довіритися, і оскільки він є 
духівником, має можливість знати духівництво. 
Сердечно Тебе обнімаю. Учора ми мали тут єпископа 
Чеховича, який поїхав до Риму.

[Костянтин Чехович (1847–1915) — греко-католицький Пе-
ремишльський єпископ у 1896–1915 рр. — І. М.]

Ще раз, мій найдорожчий, Бог з Тобою. Марині від 
усього серця вітання. Як здоров’я княгині Терези? 

Щиро Ваш і завжди Климент

[«Блаженний архімандрит Климентій (Казимир граф Шеп-
тицький). Листи…». — С. 91–93]

Польська преса переказує фальшиві оскарження російської 
преси, яка звинувачує Митрополита Шептицького в тому, 

що він утік з Галичини і залишив свою паству. 
Також російська пропаганда пише, що Митрополит Андрей 

видав пастирський лист до українців Холмщини, 
в якому «зобов’язав їх допомагати австрійським військам». 

Автор статті заперечує цю інформацію, пишучи, 
що Митрополита Шептицького силою вивезли до Росії. 

Подаємо як ще один приклад із кампанії очорнення 
Митрополита Андрея російською пресою 

(Ziemia Lubuska. — № 264. — 24 вересня 1914 р. — С. 2)



333

1914 рік для родини Шептицьких 
був особливим. На початку року старан-
нями Митрополита Андрея Шептиць-
кого було підписано політичну угоду 
між поляками та русинами-українцями 
у Галичині, до чого Шептицькі віддавна 
прагнули й спонукали. Саме підписання 
відбулося 26-го січня 1914 року в будинку 
Галицького крайового сейму, в якому 
нині головний корпус Львівського 
національного університету імені Івана 
Франка. Від польської сторони документ 
був підписаний маршалком крайовим 
Адамом графом Голуховським, владу 
представляв д-р Вітовт Коритовський, 
представником же українців-русинів 
був Митрополит Андрей граф Шеп-
тицький. На жаль, документ так і не 
увійшов у дію з об’єктивних причин.

Того ж року почалася Перша світова 
війна, Митрополита Андрея піддала 
арешту та ув’язненню окупаційна 
влада, Прилбичі й Дев’ятники бу-
ли спалені, а брат Станіслав граф 
Шептицький виявив вояцьку удат-
ність на фронті. Про  ув’язнення Ми-
трополита бр. Климентій написав пол-
ковникові Станіславу Шептицькому 
14-го вересня. Митрополит Андрей 
уже був вивезений у Росію, однак тоді 
Шептицькі не знали, де він перебуває. 
У згаданому листі бр. Климентій 
прохає перевірити собор св. Юра після 
визволення Львова. Він припускає, що 
Митрополит міг загинути. 

Кам’яниця, 14.09.1914 р. 
аб. Дубрава і Прнявор, Боснія 

Станіславові Шептицькому (полковнику) 
— Oberarmeecomando
Польова пошта № 15 

Мій Найдорожчий Стасю! 
У листі Ромця, написаному 30-го серпня зі Львова, який дійшов до моїх рук 

учора, подає мені він Твою адресу, відтак бодай слівце, щоби Тебе обійняти і 
сказати, що в цих часах, таких поважних і повних смертей, більше, аніж коли-

Ще один переказ із російської преси, в якій продовжується 
восени 1914 року кампанія з очорнення 

Митрополита Андрея, почата на поч. ХХ століття. 
Автор переповідає вигадані росіянами історії за участи 
Митрополита Андрея, які нібито, відбулись у Львові і 

у соборі святого Юра перед захопленням 
Львова російською армією. Російська преса пише, 
що Андрей Шептицький арештований і повинен 

відповісти за арешт русинів-українців австрійською владою. 
Йдеться про галицьких москофілів, які напередодні війни 

дійсно були ізольовані з метою перешкодити їм 
підтримувати російські війська 

(Nowa Gazeta. — № 450. — 26 вересня 1914 р. — С. 2)
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небудь, щоденно я віддаю Тебе опіці Найсв. Серця 
Г. Ісуса і Н. Діви Марії. Усі ми так розкидані й так 
нічого не знаємо про себе. Чи, може, ще колись дасть 
нам Г. Бог разом на цьому світі всім зібратися? 
Через це, бодай здалека, знак життя — сердечні 
обійми і Бог з Тобою. Ромцьо не хотів залишати 
Львова — через це потрапив до рук москалів. Якщо 
Вам вдасться відбити Львів, дізнайся негайно, будь 
ласка, що діється у св. Юра. Оскільки був у їхніх ру-
ках, на все потрібно бути підготовленим, а найі-
мовірніше, може, вивезли. Як ласка Твоя, дай мені 
знати словом. Прислав мені, власне, документи на 
поїздку до Львова, але писав це тоді, коли москалі 
були у Винниках уже. Тому казав чекати з поїздкою, 
поки ситуація стане ясною. Хай Бог Вас у цій важ-
кій боротьбі підтримує — як багато від Вашої пе-
ремоги залежить! За Олесями загинув слід. Дев’ят-
ники, напевно, згоріли. Тільки хоч би Прилбичі були 
врятовані! Обнімаю від душі та серця й Богові в 
опіку віддаю безперервно і безперервно. Знаю, що 
Мариня у Відні, мусить переживати там години 
неспокою, але Бог дасть, що все після цієї бурі 
добрим закінчиться. Ще раз — Бог з Тобою, мій 
найдорожчий. 

Твій завжди бр. Климент

[«Блаженний архімандрит Климентій (Казимир граф Шеп-
тицький). Листи…». — С. 95]

Після Першої світової війни були опубліковані спогади очевидців, які 
розповідали про події в окупованому російською армією Львові. Доповненням 
до листа брата Климентія подаємо короткий опис того, як було арештовано 
Митрополита Андрея Шептицького та що стало формальною причиною арешту:

Безпосередньою причиною, або краще сказати — приводом для ув’язнення 
Митрополита послужила, можна думати, його проповідь, виголошена ним 
23-го серпня (Львів було зайнято 22-го серпня) в церкві Успення Пр. Д. 25-го 
серпня жандармський ротмістр Ширмо-Щербинський подав такий рапорт 
воєнному губернаторові міста Львова: «23-го сего августа мною были получены 
свъдънія о томъ, что въ г. Львовъ въ уныатской церкви митрополитомъ 
Шептицкимъ будет отслужено молебенъ, послъ которого митрополитъ 
произнесетъ проповъдь. Прибивъ въ означенную церковъ къ 6 часамъ вечера, 
я вислушалъ проповъдъ митрополита Шептицкаго, въ которой послъдный 
призывалъ народъ къ молитвъ за сражающихся на полъ брани, указалъ на то, 
что пришедшіе изъ Россіи также православные, но православіе ихъ далеко не 
то, которое исповъдуютъ греко-католическіе православные: наше православіе, 
горорилъ далъе Шептицкій, есть православіе свободное, чистое, подъ 

Повідомлення з перебування 
Митрополита Шептицького в Курську 

під час арешту царською владою 
(Gazeta Narodowa. — № 12. —
 14 (27) січня 1915 р. — С. 3)
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главенствомъ папы римскаго, православіе же пришедшихъ къ намъ — православіе 
синодальное, казенное, а насколько хорошо все казенное, вы сами знаете». 

Так виглядала проповідь у жандармській інтерпретації. Вона дала підставу 
почати репресії. 30-го серпня в помешканні Митрополита було зроблено трус. 
Цей трус продовжувався і 1-го вересня. На другий день, отже, 2-го вересня, 
Митрополиту було повідомлено, що він перебуває під домашнім арештом. А 6-го 
вересня вивезено його на автомобілі через Золочів у Броди, звідки залізницею 
відправлено в супроводі жандармів до Київа. Арешт і висилку зроблено з наказу 
командуючого VIII Армією генерала Брусілова. Того ж 6-го вересня галицький 
генерал-губернатор Граф Бобринський вислав таку телеграму до київського 
губернатора Суковкина: «Седьмого вечеромъ прибудеть въ Кіевь въ особомъ 
вагоні арестованный епископъ Шептицкій, высланный подъ конвоемъ изь 
Львова въ сопровожденіи секретаря и двухъ слугъ. Предполагается дальнейшее 
слідованіе Нижній-Новгородь, но возможно изміненіе маршрута на Румынію. До 
полученія Вами распоряженія Главнокомандующаго прошу принять мъры къ 
временному пребыванію его въ Кіеві». 

Отже, спочатку хиталися, що зробити з арештованим Митрополитом: чи вез-
ти його в глиб Росії, чи випустити на волю, виславши тільки за кордон, через Руму-
нію. Але це хитання, видко, було недовге. 7-го вересня увечері Митрополит прибув 
до Київа, і його відвезено до готелю «Континенталь», а на другий день київський 
директор поліції Горностаев видав ротмистру, що привіз Митрополита, розписку, 
що він 7-го вересня в 11 г. 50 хв. вечора «прийняв» Митрополита Щептицького з його 
секретарем, духовником і слугою. Ні міняти маршруту, ні затримуватись у Київі 
Митрополитові не довелося: 8-го вересня його відправлено до Нижнього-Новгорода, 
звідки через якийсь час переведено до Курська.

[Дмитро Дорошенко. Спомини про перебування Митрополита Андрея Шептицького в Росыъ за 
часыв выйни // Богословія. — 1926. — Т. 4, кн. 1/2. — С. 59–60]

Климентій Шептицький із Інсбруку налагоджує контакт із Митрополитом 
у Росії. На жаль, на сьогодні не відомо, яким чином це йому вдалось. Однак про 
зв’язок з братом ми дізнаємося з листування бр. Климентія з Титом Столобут-
Войнаровським герба Стрем`я (1856–1938). Саме листування згаданих осіб є 
добре опрацьоване львівським науковцем Орестом Шевченком і опубліковане 
у фахових виданнях. Науковець виокремлює три напрямки, які притаманні 
діяльності брата Климентія в ці роки: 

1) зацікавлення долею Митрополита й переказ йому коштів; 
2) заходи, спрямовані на визволення Митрополита;
3) намагання покращити становище українців у Австро-Угорській імперії; 
4) спроби владнати проблеми Галицької греко-католицької митрополії.

 [Орест Шевченко. Листування о. Климентія Шептицького до о. Тита Войнаровського (жовтень 
1914–1916 рр.) / О. В. Шевченко // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: Зб. наук. пр. — 
2009. — Вип. 16. — С.  430-439]

  
Щоби не дублювати аналіз листів, процитуємо кілька фрагментів із 

наукових розвідок  Ореста Шевченка:
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Климентій Шептицький 18-го жовтня 1914 р. повідомив о. Войнаровського 
про ув’язнення Митрополита в монастирі та підкреслив, що це − найгірше 
з усіх можливих місць ізоляції. Аналізуючи відому йому інформацію, він 
висловив переконання, що владика Андрей може зробити собі життя більш-
менш терпимим, даючи монахам хабарі (характерно, що слово «монахи» 
Климентій Шептицький написав у лапках, що віддзеркалює його ставлення 
до Російської Православної Церкви). Щоб полегшити життя Митрополита на 
чужині, брат Климентій періодично посилав йому кошти. Він побоювався, що 
гроші можуть не дійти до адресата, тому радився з о. Титом за посередництвом 
кого це краще робити в майбутньому. У цьому ж листі Климентій Шептицький 
написав о. Титу Войнаровському, що вже послав владиці кошти (автор не 
пояснює, яким чином він це зробив). Щоправда, монах не був упевнений, чи 
гроші дійшли. На його думку, труднощі мали б виникнути в Росії, бо там їх 
може конфіскувати поліція. Тому й дипломатичний шлях, про який автор 
листа збирав інформацію у Відні, не годиться. Адже все, зрештою, дійде 
до міністерства закордонних справ Росії. А керівництво цього відомства 
ставилося до Митрополита вороже. Отже, доки не прийде якась звістка 
щодо першого переказу, чернець не посилатиме грошей, особливо через 
посольство.

[Тут же. — С. 431; Цей лист о. Климентія зберігається у Львові, в архіві, за адресою: ЦДІАУЛ. 
— Ф. 682. — Оп. 1. — Спр. 206. — Арк. 1–2]

У листі від 5-го грудня 1914 р. брат Климентій написав о. Войнаровському, 
що отримав листа від Митрополита Андрея Шептицького. Він короткий 
і «такий, щоб міг перейти через цензуру». Із його змісту монах зрозумів, що 
владика здоровий, має книжки та з ним чемно поводяться. Митрополит 
повідомив брата, що в його помешканні є імпровізована капличка. На підставі 
цієї інформації К. Шептицький висловив здогад, що владика може навіть 
правити Службу Божу.

[Тут же. — С. 432; ЦДІАУЛ. — Ф. 682. — Оп. 1. — Спр. 206. — Арк. 1 зв.]

…У листі брата Климентія від 19-го січня 1915 р. згадується про безрадісний 
лист владики до о. Боцяна. К. Шептицький піддав сумніву його достовірність, 
оскільки нещодавно отримав звістку від Митрополита Андрея, котрий 
написав, що одержав гроші, має книжки й може виходити з приміщення, а отже, 
можна бути за нього спокійними. Брат Климентій висловив переконання, що 
владика не писав неправду заради його заспокоєння.

[Тут же; ЦДІАУЛ. — Ф. 682. — Оп. 1. — Спр. 206. — Арк. 15−15 зв.]

Отець Климентій підтримує зв’язок також із братом Станіславом, 
якого 24-го вересня 1914 року призначили начальником штабу II корпусу на 
російському фронті. Збереглися кілька листів із цього періоду, написаних на 
лінію фронту з Канізіянуму. Перш ніж їх тут зацитуємо, слід зазначити, що 
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о. Климентій у всі роки перебування Митрополита Андрея в Росії отримує 
від нього листи, про що періодично згадує у листах до о. Войнаровського.

Інсбрук, 22.12.1914 р. 
Канізіянум

Станіславові Шептицькому — II Korpus-Komando
Польова пошта № 15 

Мій Найдорожчий! 
Не маю великих сподівань, щоби цей лист дійшов до Тебе — третій раз 

уже пишу під час цієї кампанії, але, мабуть, доти безрезультатно; однак 
бодай якийсь малий шанс є, який не хочу залишити невикористаним, щоби в 
цих святах, які так мало будуть Різдвяними святами, бодай цим листом і 
оплатком Ти відчував, що думкою й серцем я також є біля Тебе і що це серце 
сповнене побажаннями, яких інакше висловити не вмію та які щоденно і кілька 
разів на день Всемогутньому покірно приношу. Буря розвіяла нас, як листя з 
дерева восени, але ми все переживемо. Тільки б завжди духом і любов’ю бути 
єдині — Бог із Тобою, мій найдорожчий, і вдень, і вночі. Наша Матуся нехай 
своїм заступництвом стереже Тебе від всілякого поганого і випросить Тобі 
сили, щоби витримати це зусилля і знемогу таких довгих місяців. Чи добре 
тримаєшся і чи ревматизм не відновився? Я мав тиждень тому коротенький 
лист від Р., щоправда, цензурований, а відтак небагато в нім зміг написати. 
Дякувати Господу, що принаймні здоровий. Лист з 20-ть якогось листопада — 
пише, що мав там лист від Олесів. На ці свята бажаю Тобі всього, чого тепер 
можна побажати і потрібно, а у всьому, що болючого принесуть спогади цих 
днів, — шукай утіхи Того, Який Єдиний уміє правдиво утішити, від Якого ми 
вийшли, щоби там уже бути завжди разом зі всіма нашими дорогими. Обнімаю 
Тебе від душі й серця, мій найдорожчий, Бог з Тобою. 

Завжди Твій усім серцем бр. Климент

Інсбрук, 27.01.1915 р. 
Канізіянум

бр. Кл. Шептицький 
Станіславові Шептицькому — Польова пошта № 63 

(Oberst u Kom. der 30 Art. Brig.) 
поштова картка 

Мій Найдорожчий! 
Від усього серця Тебе обнімаю. Більше, аніж коли-небудь, тепер серце моє і 

думка до Тебе часто летять у ці гарячі дні, які там переживаєте. Бог із Тобою і 
з Вами всіма, мій дорогий! Дякую сердечно за картку на Новий рік. Отець, якому 
подарунки Ти дав, зветься Малярчик, а що з цим усім діється — повідомить 
Тобі цими днями просто з Перемишля о. д-р Речило — духівник Перемишльської 
семінарії. Очевидно, справа буде швидко вирішена. Сердечно Тебе обнімаю. Леось 
мені написав про 2 дні, проведені з Вами у Львові, — добре і це в тих часах. Богові 
та Н. Діві в опіку Тебе я віддаю. 

Твій бр. Климент 

1914
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Інсбрук, 02.04.1915 р. 
Станіславові Шептицькому — II KorpusKamando

(Generalstabachef d. II Korp.) 
Польова пошта 15 

поштова картка 
Мій Найдорожчий! 
Знову свята, які далеко від своїх — у полі — мусиш перебути. Обнімаю 

Тебе від душі й серця, дай Тобі, Боже, ці дні якомога вільнішими, спокійнішими, 
щоб вони Тобі були в цих трудах хвилиною відпочинку для тіла й душі. Від 
Ромця отримав картку за 7-ме лютого, мабуть, що здоровий. Час йому минає 
в молитві, науці та письмі. Був у нього ректор Львівської семінарії і привіз 
книжки, одяг і те все, що потребував. Лист від Олеся — після перебування 
в Прилб. — велике спустошення (особливо інтер’єр дому, частину архіву, 
мабуть, врятовано, але меблі поламані й потрощені, картини — розірвані). 
Леось буде старатися, наскільки буде вільний час, щоби туди поїхати. Від душі 
й серця Тебе обнімаю. Хай Г. Бог і Н. Діва Тебе захищають від усілякого зла. 

Твій завжди бр. Климент 
Ол.[Олесь. — І. М.] хотів бути і в Корчині, але не міг.

Інсбрук, 05.05.1915 р. 
бр. Климент Шептицький 

Канізіянум
Станіславові Шептицькому (адреса і титул, як вище) 

поштова картка 
Мій Найдорожчий! 
Сьогодні новина великої перемоги прийшла над Дунай (мова про звільнення 

Галичини від російської армії — І. М.). Дякувати Господу за надію, що все можна 
ще повернути і наступить щасливий кінець цим страшним боям у Карпатах. Мій 
дорогий, за кілька днів Твої іменини — як би я хотів — не карткою, і не листом, а 
обняти Тебе від душі й серця і зблизька, усно бажати всього-всього, чого людське 
серце потребує, щоби бути щасливим. Так прагну Тебе бачити і про багато речей з 
Тобою поговорити. Дасть Бог, усе буде добре, та й грім, який у Сх. Галичину вдарив 
і, здавалося б, що й Унію в руїну повинен був перетворити, — тільки в результаті 
принесе нове життя і благословення. Незвідані, але завжди мудрі й добрі є шляхи 
Господа. Леось мав картку від Р. за 11-е квітня. Старається про можливість 
приїзду до Прилб. Найсердечніше Тебе обнімаю, мій дорогий. 

Твій завжди бр. Климент

[«Блаженний архімандрит Климентій (Казимир граф Шептицький). Листи…». — С. 97–101]

Коротко ще напишемо про заходи, які о. Климентій вчиняв у справі порятунку 
Митрополита Андрея з неволі. Вже у листі до о. Тита Войнаровського від 21-го жовтня 
1914 року о. Климентій веде дискусію про потребу та зміст меморандуму, який 
о. Войнаровський готував, щоби ним звернутися до папського нунція.

[Національний музей ім. Андрея Шептицького у Львові. Відділ рукописів. — Фонд Тита 
Войнаровського. — Рк. 3513. — Арк. 1]
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Зокрема «29-го жовтня 1914 р. брат 
Климентій просить о. Тита вислати йому 
копію згаданого документа, бо він теж 
мав намір писати нунцієві і хотів би, 
щоб обидва листи були погоджені між 
собою».

[Орест Шевченко. Листування о. Климентія 
Шептицького до о. Тита Войнаровського (жов-
тень 1914–1916 рр.) / О.В. Шевченко // Проблеми 
історії України ХІХ – початку ХХ ст.: Зб. наук. пр. 
— 2009. — Вип. 16. — С.  433. Лист зберігається в: 
Національний музей ім. А. Шептицького у Львові. 
Відділ рукописів. — Фонд Тита Войнаровського. 
— Рк. 3513. — Арк. 2]

Климентій Шептицький у цьому листі 
також пропонує о. Титу підготувати 
звернення-меморандум до австрійської 
влади. Цікавими є зауваження щодо 
самого тексту документа, які Шептиць-
кий описує: «Він висловлює думку — за-
уважує дослідник Шевченко, — що до 
представників державної влади немає 
рації подавати меморандум лише від 
священства, а швидше від усього загалу 
українців, що перебувають у Відні. 
Пишучи меморандум до уряду, варто 
не вдаватися до історії, а більше звертати 
увагу на те, що в українців у Росії, а тепер і 
в Галичині відбирають: 

а) їхню національність; 
б) їхню віру; 
в) економічну основу існування їхньої 

культури (товариства, видавництва та 
інші інституції). Незважаючи на те, що 
зрозуміло, наскільки ворожою є для 
українців Росія, дехто в Австрії хоче 
відібрати честь у народу, зводячи на 
ціле суспільство наклепи щодо зради. 
Внаслідок цього ув’язнено багато 
українців, котрі є найлояльнішими 
австрійськими громадянами, яких ще до 
сьогоднішнього дня влада не випустила 
на волю».

[Тут же. — С. 434]

«Шептицькі» — польськомовна 
стаття про родину Шептицьких, 

у якій автор високо оцінює діяль-
ність цього роду в історії україн-

ського та польського народів 
(Dziennik Poznański. — № 293. — 

23 грудня 1916 р. — С. 2)

1915
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Отець Войнаровський веде також переговори у цей час з о. Максом 
князем Саксонським про чинення дипломатичного тиску на Росію з 
метою звільнення Митрополита Шептицького. Взамін російській стороні 
планувалося надати гарантію, що Митрополит залишить Галичину й 
виїде до нейтральної держави. У листах брата Климентія Шептицького до 
о. Войнаровського категорично заперечується така можливість вирішення 
питання, зокрема і через це, що Митрополит не погодиться на безчинність і не 
покине своєї пастви.

[Документ зберігається: ЦДІАУЛ. — Ф. 682. — Оп. 1. — Спр. 206. — Арк. 33−33 зв; ЦДІАУЛ. — Ф. 
682. — Оп. 1. — Спр. 206. — Арк. 3–4]

12-го грудня 1914 р. брат Климентій написав до о. Войнаровського у справі 
арештованих монахів-студитів, про яких дізнається від о. Андрея, студита, 
який написав йому листа з Угорщини. Студит повідомляє о. Климентію, 
що разом із ним є 13 ув’язнених братів-студитів. Климентій Шептицький, 
перебуваючи в Інсбруку, намагався звільнити їх через отців-єзуїтів. Історик 
Орест Шевченко у згаданій статті пише, що у листуванні бр. Климентій «радив 
о. Титу повідомити про це українських послів до Віденського парламенту. 
Крім того, просить повідомити йому, які документи дають таким в’язням. Він 
турбується про те, як дешевше перевезти їх до монастиря у Камениці. В разі, 
якщо о. Войнаровський схоче мати детальнішу інформацію від них, чернець 
подає їхню адресу».

[«Листування о. Климентія Шептицького до о. Тита Войнаровського…». — С. 433. Лист зберіга-
ється в: ЦДІАУЛ. — Ф. 682. — Оп. 1. — Спр. 206. — Арк. 13−14]

Історик Орест Шевченко звернув увагу на суттєву справу, якою опікувався 
у цей час Климентій Шептицький, а саме — духовними та матеріяльними 
проблемами Січових Стрільців. Ось як він описав цей фрагмент із його життя 
(тут же. — С. 435): «Пам’ятав чернець і про духовні та культурні потреби Січових 
Стрільців. Тому брат Климентій пише о. Титу Войнаровському, що буде щиро 
вдячний за примірники «Діла» для поранених (ЦДІАЛ. — Ф. 682. — Оп. 1. — Спр. 
206. — Арк. 7). Також монах запитує, чи міг би о. Тит знайти бажаючих відвіду-
вати українських жовнірів в австрійських шпиталях, Це була б для них велика 
радість. Далі Климентій Шептицький зауважує, що напевно більша частина 
українських солдатів хотіла би сповідатися й причащатися у греко-католицьких 
священиків, але очевидно, що на це треба мати дозвіл влади (ЦДІАЛ. — Ф. 682. 
— Оп. 1. — Спр. 206. — Арк. 9–10). Не забував брат Климентій також біженців. 
Заради них монах був готовий навіть у дечому порушити чернечий устав. Так 
у грудні 1914 р. Климентій Шептицький вислав о. Т. Войнаровському 100 
корон, із яких 50 розпорядився дати на фонд біженців, а 50 — на теплий одяг 
для Січових Стрільців. Але при цьому попросив не уточнювати, від кого, бо 
йому — монахові — не можна самому розпоряджатися грішми; проте він це 
робить з огляду на «анормальні» обставини (ЦДІАЛ. — Ф. 682. — Оп. 1. — Спр. 
206. — Арк. 14–14 зв)». 

1915



342

Надзвичайно цікавим є лист Климентія Шептицького до о. Войнаровського 
від 9-го квітня 1915 р. (ЦДІАУЛ. — Ф. 682. — Оп. 1. — Спр. 206. — Арк. 24 зв; Арк. 
25–25 зв;), в якому він пише: 

Чув, ніби австрійські війська, повертаючись у Галичину, отримали наказ 
якнайсуворіше обходитися з місцевим населенням. Брат Климентій зазначає, 
що не знає, чи ця звістка правдива, чи це реально. Але якщо правда, що жовніри 
знову вішають та розстрілюють людей і нищать їхнє добро, то повинен Кость 
Левицький, як представник народу, піти з делегацією до престолонаслідника 
та просити, щоби такий наказ змінили, а також застерегти його, що тут 
ідеться не лише про невинних українців, а й про справу Австрії та про політичну 
орієнтацію нашого населення, яке може через таке ставлення піти проти 
того напряму, який до цього часу українська галицька інтелігенція провадила. 
Очевидно, йдеться про толерантність до Австрійської імперії. Якщо такими 
діями військові сприятимуть виникненню прихильности українців до росіян, 
то може виникнути небезпека переходу деяких галичан у православ’я. Проте 
треба зазначати так, щоби це не скидалося на якусь погрозу, тільки на лояльну 
й цілком щиру та відверту пересторогу. Конче потрібно, щоб у тій делегації 
був о. Філас, а ще краще — єпископ Хомишин, якщо останній ще не виїхав на 
Буковину. Наприкінці листа автор зізнається, що йому тяжко та сумно на 
серці, а життя наше — ріка, котра мусить якийсь час поплисти новим руслом, 
а якийсь час, може, й руслом підземним. Із цієї фрази можна зробити висновок, 
що вже під час першої російської окупації Галичини Климентій Шептицький 
передбачив імовірність перебування Греко-Католицької Церкви в підпіллі.

[«Листування о. Климентія Шептицького до о. Тита Войнаровського…». — С. 436]

Собор Пресвятої Трійці у Крижевцях (Хорватія), у якому ієрейські свячення отримав 
о. Климентій Шептицький
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Для відтворення української мови о. Климентія, людини, яка виросла і 
сформувалась у польськомовному середовищі, подамо читачеві і, можливо, 
майбутнім дослідникам-філологам, один із листів:

1916 р. 7 квітня, Інсбрук

Слава Ісусу Христу!
Високопреподобний і Найласкавший Отче Каноніку!
Дякую красненько за оба листи з Відня та Львова. Не відписав, бо тепер 

часи, где зовсім часу не маю. Но нині конечно бодай кілька слів. 
Від о. Митрополита мав я картку зі 7 (12 ст. ст.). Майже половина 

вишкрябана російською цензурою. Пишуть, що здорові, но окружені 
гробовим мовчанням — никого не можуть бачити, з ніким говорити! Якби 
не Провидіння Боже і Ісус Христос — то не був би я о них супокійний. Но що 
ж порадити, чи в який спосіб у чім помочи?

З грішми до сего часу не знаю, чи дійсно їм виплатили, чи ні.
А тепер на Свята желаня долучаю якнайсердечнійші, бо не знаю, 

чи буду мати нагоду ще раз писати перед Великодними Святами. Як 
здоровля Олесниц.[ького]; дуже прикра була мені та звістка, чи є надія на 
виздоровлення?

Зістаю з найглибшим поважанням — Щиро відданий у Христі слуга — 
брат Климентій.

[ЦДІАЛ, ф. 682, оп. 1, спр. 64, арк. 160. Цитуємо за: «Шептицький Андрей. Життя і діяльність. 
Документи і матеріали 1899-1944. Церква і суспільне питання». — Т. ІІ Книга ІI. За редакцією Крав-
чука А. «Місіонер». — Львів, 1999. — C. 642] 

Греко-католицька церква в Прилбичах , 1925 р. 
Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» (Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)
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Опис Прилбич та маєтку Шептицьких у польськомовній пресі. У 1915 році родинний будинок у 
Прилбичах було спалено російськими військами, а бібліотеку й архів розграбовано. У 30-х роках 

частину документації було повернуто росіянами та віддано Митрополитові Андрею 
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Священичі свячення Казимир граф 
Шептицький отримав 1915 року. Від-
булося це 28-го серпня, на свято Успіння 
Богородиці. Значно раніше, такого ж дня 
священичі свячення отримав і Роман граф 
Шептицький, Митрополит Андрей. Про цю 
подію бр. Климентій повідомляв Станіслава 
Шептицького 21-го серпня 1915 року. 

Свячення бр. Климентію уділив єпископ 
Крижевецької єпархії Хорватської Греко- 
Католицької Церкви Діонісій Няраді. Вибір 
єпископа й місце свячень були продиктовані 
тим, що Кам’яниця з Лаврою св. Йосифа 
Обручника підлягала під юрисдикцію саме 
єпископа цієї єпархії. Після свячень вже 
отець Климентій виїхав до Галичини, щоби 
відслужити приміцію — перші Служби 
Божі — у Прилбичах і у Дев’ятниках. Доля 
хотіла, щоби приміцію відслужив у церкві у 
Дев’ятниках, яку сам збудував для місцевих 
греко-католиків. Дорогою о. Климентій 
побував у брата Леона в Земмерінгу, 
австрійському місті в окрузі Нойнкірхен, що 
приблизно за 100 км від Відня, і цей епізод 
залишився у спогадах Леонового сина — 
Яна Сильвестра, тому й дійшов до нас. 

[«Блаженний архімандрит Климентій (Казимир 
граф Шептицький). Листи до рідного брата Станіслава 
графа Шептицького та родини»/ за ред. І. Матковського, 
Ю. Бойка. — Львів, 2018. — Видання друге. — С. 109]

Із кінця 1915 року нам залишилося ще 
кілька листів, які о. Климентій написав до брата Станіслава Шептицького 
на фронт, а також до брата Леона Шептицького з нагоди Різдвяних свят. Не 
будемо думати чому, але і надалі вони підписані «брат Климент», а не «отець 
Климент». Долучаємо їх до листа про отримання священичих свячень, щоби 
цією святковою нотою закінчити 1915 рік. Рік, який став надзвичайно важким 
для о. Климентія, однак цього року відбулася коронація його намірів та 
намагань, які плекав ще з дитинства. 

Крижевці, 21.08.1915 р. 
Хорватія 

Станіславові Шептицькому (адреса і титул, як вище) 
поштова картка 
Найдорожчий мій Стасю! 
Не знаю, де Тебе шукати! У всякому випадку, мабуть, доволі далеченько на 

Портрет Станіслава графа Шептицького, 
коменданта Польських легіонів. 1917 р. 

(Фото зі збірки колекціонера Андрія Олійника)
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схід. Попробую, однак, може, ця картка вчасно дійде, щоб Тобі повідомити, що 
28-го серпня з рук грек.-кат. єпископа др. Няраді (Діонісій Няраді (1874–1940) 
— єпископ Крижевецької єпархії Хорватської Греко-Католицької Церкви — 
І. М.), давнього нашого знайомого і приятеля Ромця, отримую священичі 
свячення. Помолися за мене до Г. Бога, щоби зробив із мене доброго Свого воїна. 
У вересні поїду, якщо мені вдасться, до Галичини — хочу за нагоди бути в 
Прилбичах — на могилі Батьків відправити Літургію і з Леосем трохи про все 
нарадитись. Про Р. від травня вже нічого не знаю. Сім’я Олеся, мабуть, виїхали 
з Лащова — велика там вчинена шкода (повідомив мені Леось). Погано там уже 
мусило діятись, якщо не могли втримати пляц! Але Г. Бог усім керує, керує і 
цією війною. Унія, яка, як здавалося, повинна сконати, — житиме і, дасть Бог, 
розширюватиметься. Обнімаю від душі й серця і Богові в безперервну опіку віддаю. 
Як Твоє здоров’я? Усі ці минулорічні перипетії, небезпеку, відповідальність тощо 
як витримуєш? Дай Тобі, Боже, всього найкращого. Завжди Твій щиро. 

Де Мариня? Не знаю, куди до неї писати! 
Картка від Інки — Леось їй пише з дороги — Лащів цілком спалений. Москалі 

змусили сім’ю Олеся, щоб виїхали, — потім спалили. Леось туди поїхав. 
бр. Климент Шептицький

Інсбрук, 23.12.1915 р. 
Канізіянум

Станіславові Шептицькому 
(адреса і титул, як на картці від 27.01.1915) 

поштова картка 
Мій найдорожчий! 
Завтра Святвечір — серце матиме куди летіти з місця на місце, перш 

аніж усіх своїх близьких у нинішньому розпорошенні облетить; нехай ця 
картка буде Тобі доказом, що і біля Тебе, мій дорогий, я був, а побажання, 
яких повне серце, Г. Богу складаю до ніг, щоби через Його милість дійшли і до 
Тебе, мій дорогий. Сім’я Леося в Закоп.[аному], Олесь зі своїми — в Бершаді 
(нині Вінницька область. — І. М.). Від Р. недавно різні люди мали вісті. От, 
може, Бог дасть нам колись якийсь день добрих вакацій і відпочинку, де 
всі разом будемо мати змогу зібратись і обговорити все, що тяжіє, і що 
болить, і радує, і те, до чого спільно ми повинні прагнути й відновити та 
зміцнити єдність сім’ї. Від душі й серця обнімаю Тебе, мій дуже дорогий. 
Дякую за заступництво — допомогло, і брати вже є у своєму монастирі. 
Дай, Боже, ще раз таких безперешкодних і щасливих свят і Н. року, як на 
фронті вони ними можуть бути. 

бр. Климент Шептицький 

З дороги, 23.12.1915 р. 
(до Відня) 

Н. Л. п. І. Хр. 
Сім’ї Леона Шептицького (у Закопане?) 

Мої найдорожчі! 
Я приїхав до Відня на два дні й сьогодні увечері повертаюся до Інсбруку. На 
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жаль, не маю під рукою оплатка. Ви вже виберіть шматок, бо від мене тільки 
лист, а в нім усе, чим повне серце. Хай Вам і дітям Вашим Боже Дитятко принесе 
Свій мир, Своє щастя, Свою Мудрість, Своє багатство, Своє Спасіння. Думкою і 
серцем у різних місцях буду в день Святвечора, без сумніву, — також з Вами. До 
Закопаного доїхати мені важко, бо час вакацій призначається на відробляння 
численних заборгованостей, а властиво, тільки тиждень буде вільний, бо на 
Н. рік розпочинаються реколекції. І Леосеві, й Інці дякую дуже сердечно за Ваші 
добродушні та довгі листи — вони, як завжди, були великою для мене радістю. 
Бідні Стадницькі Янові. Пакунок із Прилбич не прийшов — може, де і пропав. 
Мушу їхати на двірець, тому і Вам, і всім тим, що з Вами, бажаю найвільніших, 
найщасливіших цих свят, сповнених якнайповнішої ласки Божої. 

Щиро Ваш бр. Климент 
Як мається Олесь (Дик.) і де свята проводить?

[«Блаженний архімандрит Климентій (Казимир граф Шептицький). Листи…». — С. 103–105]

У праці «Світильник істини» залишились цікаві спогади з перебування 
спочатку монаха Климентія, а пізніше вже ієромонаха Климентія, в 
Інсбруку — в Канізіянумі. У цей період тут також перебуває і семінарист 
Йосиф Сліпий, пізніший очільник Української Греко-Католицької Церкви. 
Подаємо їх увазі читача: 

Ієрм. Климентій (Шептицький) та семінарист Йосиф Сліпий входили до 
почесного кола «Канісіянуму», відтак керівництво колегіюму надавало їм 
певні привілеї. Зокрема у користуванні вони мали індивідуальну каплицю, що 
дозволяло здійснювати Богослужіння зі збереженням «чистоти» східного 
обряду, при ній створили духовну бібліотеку ім. Митрополита Андрея 
Шептицького, у якій студенти активно випозичали літературу. Чільне місце 
на студіях посідала робота й організація гомілетичного клубу для пропаганди 
східної церковної традиції. Основними ідеологами активної діяльности 
гуртка виступали семінарист Йосиф Сліпий та ієрм. Климентій, які 
запровадили принципово нові методи роботи. За їх ініціятиви члени гуртка, 
крім самоосвіти, проводили інформаційну та просвітню роботу серед 
українських стрільців, які проходили військову службу в Інсбруці.

[Світильник істини: Джерела до історії Української католицької богословської академії у Льво-
ві, 1928 – 1944 / [Упоряд., гол. ред. П. Сениця]. В 3 т. — Торонто — Чикаго, 1976. — Т. 3. — С. 791]

В Інсбруці о. Климентій перебуває до 1917 року. Закінчення його навчання 
у часі збігається з поверненням Митрополита Андрея з полону. У цей момент 
розпочинається новий етап не тільки у житті братів Шептицьких, але й в історії 
української Церкви та народу. 
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Єзуїтська колегія Канізіянум у Інсбруку (Австрія)

1916
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Опис урочистого вступлення Польських легіонів на чолі з генералом Станіславом графом Шептицьким 
до Варшави у грудні 1916 року та промова Шептицького перед військом

 (Zorza. — № 50. — 9 грудня 1916 р. — С. 2)
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Генерал Станіслав Шептицький на чолі армії звільняє Варшаву від росіян

1916
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Успіння Богородиці авторства Йосифа Гочемського. Медіорит, 1776 р.



353

Інсбрук, 07.06.1917 р. 
Олександрові та Ізі Шептицьким 

(імовірно, до Бершаді, куди повернулися після смерти доньки Софії в Одесі)

Мої найдорожчі! 
Майже одночасно лист Стася й лист від Ром.[-ця] доносять мені про дні, які Ви, 

мої дуже дорогі, пережили цього року у Великому тижні, а раніше... всі ці дні й ночі, 
коли видиво розставання щораз більш наближалося і ставало виразним! Як би я хотів 
бути при Вас і Вас обняти, і з Вами поплакати, і з Вами втішатися згадуванням Вашої 

коханої Зосі. Я не знаю, чи лист дійде, але я мушу написати, щоб мені самому легше було 
на серці. Вас утішати не буду пробувати — не в людській це силі, а Господь Ісус, коли 

посилає хрест, ніколи не забуває дати й силу, щоби його підняти. Також занадто я знаю 
Ваші серця, щоб хоча б на хвилину сумніватися, що Ви просто й по-божому цей великий 

хрест із рук Г. Ісуса прийняли. Колись усе буде вирівняне — за все буде нагорода, бо все 
пораховане. А тепер? Великим завданням кожного страждання є, щоби було просто 

вистраждане. Wie’sGottwill — halt’sstill. 
Так чи інакше, із Вами і за Вас я дякую Г. Богу, що милістю Своєю Вам допоміг, щоби 
ту Вам доручену душу від поганого вберегти і для неба виховати. Завдання батьків 

цілковито виконане! 
Із Вашої громади Господь Бог уже тепер одне хотів до Себе покликати — відтак 
через те відзначити, ощасливити. Кривди Вашій Зосі в Господа Бога не діється, а 

як смуток із розставання все гірше буде Вас боліти — утішайте його, думайте про 
нескінченне щастя дитини, яка і для Вас, і для братів та сестер, і для нас усіх стала ще 
однією ниттю, яка ще більше зв’язує нас із небом. Маю надію, що Ром. міг виконати свій 

намір, про який мені писав саме в цьому листі й що Вас відвідав у Бершаді. 
До побачення, Мої дорогі, кохані Олесю й Ізо, Бог із Вами всюди та завжди — 

Марильку, Реню, Рузю, Ядзю, Касю, Казя — обнімаю, цілую і Н. Д. М. в опіку всіх Вас 
віддаю. 

Щиро Ваш Климент 
Сім’я Леося в Прилбичах, я влітку завершую I.(нсбрук — J. K. S.) і до Львова 

повертаюся, якщо Г. Бог так захоче (доп. мій)

РОЗДІЛ ХІ

ОТЕЦЬ КЛИМЕНТІЙ І ПІСЛЯВОЄННЕ ВІДРОДЖЕННЯ 
МОНАШОЇ СТУДИТСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ

Після ієрейських свячень о. Климентій продовжив навчання в Інсбруку, 
де пробув до осени 1917 року. Історію родини Шептицьких в цей час 
прослідковуємо з листа, цитованого вище. Після революції у Росії, у лютому 
1917 року, Митрополит Андрей отримав можливість повернутися з полону. 
Однак ця мандрівка триватиме понад шість місяців і до Львова Митрополит 
повернеться аж 10-го вересня 1917 року.

Станіслав у цей час очолює військовий штаб ІІ Корпусу австрійських 
військ на російському фронті та долучається до створення Польських легіонів — 
першої польської військової формації після розподілу Польщі у кінці XVIII ст. Як 
командувач польської армії, 1-го грудня 1916 року звільняє польську столицю 
Варшаву від російської армії та урочисто на чолі війська в’їжджає до міста. 
Брат Леон повертається до спалених російськими окупантами Прилбич. 
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Не обходиться й без родинних траге-
дій: у одного з братів — Олександра 
— у цей час помирає дочка. У 1917 році 
помирає також дружина Станіслава 
Шептицького Марія Жозефіна з князів 
Сапіг-Коденських.

Улітку 1917 року Андрей Шептиць-
кий через Стокгольм прибуває до 
Німеччини, щоби звідси продовжити 
дорогу до Риму. Тут його зустрічає 
о. Климентій, який супроводжує брата 
по містах, в яких той зупиняється через 
різні обставини. 

[Про це дізнаємося із німецької преси: Neues 
Wiener Journal. — № 8527. — 27 липня 1917 р. — 
С. 14; (Neuigkeits) Welt Blatt. — № 169. — 27 липня 
1917 р. — С. 10]

Важливим джерелом для розуміння 
подій того часу є матеріали Товариства 
«Студіон», які зберігаються у ЦДІА 
України у Львові та містять документацію 
монастиря і розміщеної тут бібліотеки. 
Серед документів — «Літопис монасти-
ря священномученика Йосафата Сту-
дійського Уставу у Львові, вул. Петра 
Скарги» (далі «Літопис»).

[ЦДІА України у Львові. — Ф. 684, оп. 1, спр. 3298; Оп. 2, спр. 85]

«Літопис» складається з двох окремих зошитів хроніки, написаної 
українською мовою, у яких охоплено період 1904-1945 рр. В основі першого 
зошита — хроніка від лютого 1926 року, писана за дорученням о. Климентія. Над 
цим працювали вихованець Унівського монастиря брат Іраклій (Ілія Ісайчук), з 
2 листопада 1927 р. — брат Гелазій (Григорій Семенюк), а з 21-го листопада 
1928 р. до червня 1931 р. брат Януарій (Яків Федюк).  У липні 1931 року автор, 
особу якого не вдалося встановити, на основі спогадів та наявних документів, 
фіксує на 18 машинописних аркушах події з 1904 р. і до 1926 р. Це склало І 
том неоціненного історичного джерела, з якого довідуємося про повернення 
о. Климентія у жовтні 1917 року з Інсбруку. Одразу ж його було призначено 
настоятелем монастиря святого Йосифа. 22-го грудня 1917 року о. Климентій 
у каплиці перед Митрополитом прийняв Ангельський Образ, або схиму. Як 
окреслює «Типікон Студитської Лаври св. Антонія Печерського в Скнилові», 
затверджений 1906 р. і виданий 1910 р., «допущений через загальну раду до 
схими приготовляється до складення обітів і на одержання Ангельської схи-
ми через місячне мовчання, піст і молитву. У той час бере участь у всіх вправах 

Будинок дяківської бурси вул. Петра Скарги, 2а. 
Фото зроблене 1904 р. 

(зі збірки «Фотографії Старого Львова»)
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і працях монахів, частину відпочинку, однак, 
переживають у цілковитому мовчанні. Чин 
ангельської схими відбувається торжественно 
в церкві в день недільний або празничний». 
22-го грудня 1917 року була субота, цього дня 
українці-католики святкують, за юліянським 
календарем і східною церковною традицією, 
свято Непорочного Зачаття Пресвятої 
Богородиці. Пригадаймо, що це свято було 
особливим у родині Шептицьких. 

В опіку о. Климентія було також віддано 
монастирську книгозбірню «Студіон». У статті 
о. Климентія Шептицького зазначено, що після 
влиття збірки о. Пальмієрі бібліотека «Студіону» 
на початку 1926 р. налічувала 10 000 одиниць 
зберігання і мала «найбільшу поза межа-
ми Росії збірку російських передвоєнних 
періодичних, богословських, церковних та 
наукових видань».

[Шептицький Климентій, о. Митрополит Андрей і 
обновлення східньої чернечої традиції // Богословія. — 
1926. — Т. ІV, кн. 1/2.— С. 154; Аврелій Пальмієрі (1870–
18.10.1926) — римо-католицький священик, знавець 
Православної богословської літератури, переважно росій-
ської, дослідник європейського Сходу]

Як передають нам «Шематизми всего 
духовенства греко-католицької Львівської 
Митрополичої Архиєпархії на 1918 рік», 
у монастирі, окрім схимонаха настоятеля 
Климентія, перебували ще схимонахи Дам’ян 
і Матей та кандидат о. Константин Ганущак. 
«Шематизми» подають назву монастиря як 
"Студіон". Монастир і інститут виховавчий бр. 
Студитів». У цьому джерелі також згадується, 
що о. Климентій виконує функцію магістра 
новиків. У чому полягала ця функція, 
довідуємося з «Типікону Студитської Лаври 
св. Антонія Печерського в Скнилові», де 
зазначається, що «наставник має поучати 
новиків про правила, звичаї та чесноти 
монашого життя; призвичаїти їх до порядку, 
послуху, учити їх катехизму, псалтиря, 
типика; має бути для новиків правдивим 
отцем, добротою, лагідністю полегшувати їм 
важкий часом початок монашого життя; має 

Ідеї Митрополита Андрея Шептицького 
про з’єднання Східної і Західної Церков, 

опубліковані у польськомовній пресі 
(Dziennik Poznański. — 194. — 28 серпня 

1917 — С. 2–3)

1917
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вчити щиро відкривати своє серце та свої 
спокуси перед духовним отцем» тощо. Що 
цікаво, названі завдання якраз відповідали 
характеру о. Климентія. 

На Різдвяні свята 1918 року Митрополит 
Андрей покликав до себе о. Василя Лициняка, 
якому доручив підготувати статут товарист-
ва, яке б мало  займатися винятково опікою 
сиріт. Саму справу було доручено о. Климентію 
Шептицькому. Цю сторінку історії о. Лициняк 
пізніше опише й опублікує, а ми отримаємо 
безцінне свідчення початку великої справи 
порятунку сотень дітей-сиріт у часи Другої 
світової війни.

[Лициняк В. Товариство «Захист ім. митрополита 
Андрея графа Шептицького для сиріт у Львові». Його 
початок і розвиток по кінець 1925 р. / В. Лициняк // 
Богословія. — Львів, 1926. — С. 78–84]

 
Статут було розроблено в найкоротші 

терміни. Засновниками Товариства стали 
Митрополит Андрей, єпископи Григорій 
Хомишин, Йосафат Коциловський, о. Кли-
ментій Шептицький, о. прелат Тит Война-
ровський, др. Стефан Федак, др. Кирило 
Студинський, о. Юліян Дзерович, о. Теодозій 
Лежогубський, о. Павло Демчук, др. Євген 
Гвоздецький, о. Василь Лициняк. Цісарсько-
королівське намісництво у Галичині за-
реєструвало Товариство 13-го березня 1918 р.  
Після отримання від влади необхідних на 
діяльність документів 23-го березня у Львові 
відбулися перші загальні збори Товариства, 
яке назвали «Захист ім. Митрополита Андрея 
графа Шептицького для сиріт у Львові». 
Того самого дня було вирішено закупити 
для цілей Товариства маєтність в Посічі 
Майдан у тодішньому Богородчанському 
повіті. Перш ніж Товариство мало 
налагодити роботу, о. Лициняк пише, що 
«опікувалися сиротами у Львові (яких було 
поверх 200) "Український Єпархіяльний 
комітет опіки над воєнними сиротами" 
головно при допомозі Американського 
комітету допомоги дітям, зорганізованого 
сенатором Гувером». 

Заява Митрополита Андрея у Стокгольмі (Швеція), 
яка спростовувала вигадки російської преси про те, 

що Шептицький розриває зв’язки з Римом, 
щоб очолити православну Київську Митрополію 

(Kurjer Lwowski. —№ 322. — 11 липня 1917 р. — С. 3)

Граф Шептицький — Митрополит Києва і Галича. 
Повідомлення у пресі про те, що російський тимчасовий 

уряд призначив Митрополита Андрея 
Київським Митрополитом. Подібні фальшиві інформації 

поширювались з метою дискредитації Шептицького, 
який повертався з російського ув’язнення і прямував 

до Риму на зустріч з Папою
(Kurjer Lwowski. —№ 319. — 8 липня 1917 р. — С. 3)

Місія Митрополита. Публікація фрагменту розмови 
з Андреєм Шептицьким у Швейцарії, де він заперечує 
вигадки російських агентів у Європі, які поширюють 
інформацію, що Митрополит їздить європейськими 

країнами з політичною метою як представник
українських еліт. «Займаюся справою поєднання Східної 

і Західної Церкви» — заявив Андрей Шептицький 
(Kurjer Lwowski. —№ 388. — 19 серпня 1917 р. — С. 3)
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Лист цісаря Карла І до Станіслава графа Шептицького про вручення йому патенту на відновлення 
Польського Королівства (Gazeta Sądowa. —№ 38. — 22 вересня 1917 р. — С. 2)

1918
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Митрополит Шептицький і Унія. Стаття про вклад, зроблений Андреєм Шептицьком для справи 
поєднання Східної і Західної Церков (Dziennik Poznański. —№ 206. — 11 вересня 1917 р. — С. 1)
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Однак о. Лициняк скромно замовчує, що після впорядкування монастиря 
святого Йосафата, чим о. Климентій одразу ж зайнявся, тут було облаштовано 
дім сиріт, які втратили родини у війні. Про це та про інші факти дізнаємось 
із цитованого «Літопису», як і те, що в монастирі до цього часу був притулок 
для поранених Січових Стрільців і якийсь час тут навіть жив незадовго перед 
смертю Іван Франко. Згідно зі спогадами, о. Климентій в цей час приїжджав до 
Львова, а коли довідався про перебування Івана Франка у прихистку, приходив, 
щоби його відвідати.

 
[Гриневич Я. Віруючий Франко: У сторіччя народин Великого Сина України / Ярослав Грине-

вич. — Нью-Йорк, 1956. — С. 17]

14-го січня 1918 року відбулося святкове відкриття сиротинця, яке 
благословив Митрополит Андрей. Вихованцями його стали не тільки львівські 
сироти — кілька дітей привезли навіть із Боснії, з родин тамтешніх українців-
русинів. Були й такі, що приходили самі з інших українських теренів. «Літопис» 
зберіг нам деякі імена, а також цікаву інформацію. 

Керівником сиротинця був префект, на місце якого о. Климентій призначив 
Станіслава Бахталовського, молодого богослова. До сиротинця з Великої 
України прибився хлопчина Володимир Маланчук, який втік із Києва. Префект 
Бахталовський вирішив відмовити сироті в даху над головою, оскільки, як 
пояснив о. Климентію, «у Києві він був між більшовиками і заразився їх кличами 
та міг псувати інших». Ясна річ, що добре серце о. Шептицького не могло зали-
шити на вулиці сироту — і хлопчика взяли під опіку монастиря. Цей сирота — не 
хто інший, як пізніший владика Володимир (Маланчук), протоігумен провінції 
редемптористів у Канаді та перший апостольський екзарх для українців греко-
католиків у Франції (1960–1982). 

Улітку 1918 року о. Климентій разом із братом Митрополитом Андреєм 
дають місії по селах Галичини та візитують чернечі згромадження й чини. 
1-го липня брати Шептицькі відбули завершення місії у с. Підліски (нині 
Великі Підліски Кам’янко-Бузького району), де о. Климентій мав проповідь. 
Візитатори зупинялись у місцевого пароха о. Теофіля Яворського герба Сас, 
який подарував Митрополитові пісну і цвітну «Тріодь» з друкарні Києво-
Печерської Лаври. Цю богослужбову книгу пізніше Митрополит подарував 
Свято-Успенській Лаврі в Уневі. 

Із Підлісок брати Шептицькі поїхали до Словіти (нині Золочівського 
району), щоб тут відвідати жіночий монастир Чину святого Василія Великого 
(ЧСВВ). Зі Словіти Митрополит поїхав «возом» до Унева, а о. Климентій зі 
священиком Йосифом Балою туди рушили пішки. 

Після закриття 1790 року василіянського Унівського монастиря у 
1820-х рр. митрополит Михаїл Левицький збудував тут палати як літню 
резиденцію галицьких митрополитів. 1913 року Митрополит Шептицький 
запросив до Галичини редемптористів із Бельгії, які поселились у новій обителі 
21-го серпня того ж року. Монахи прибули під керівництвом ієрм. Еммануїла 
(Ван де Стратена). Серед прибулих — ієрм. Йосиф (Схрейверс), ієрм. Гектор 
(Кінзінгер), ієрм. Франциск (Бонн), ієрм. Франциск (Пойсон), ієрм. Людвік (Ван 

1918
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де Бош) та двоє братів-помічників: Петро-
Іполит (Деляні) і Альфонс-Модест (Сметс). У 
частині будівель мешкав лісник, який довгі 
роки доглядав за майном. Монахи зайняли 
одне з крил будинку. Неподалік монастиря 
стояла парафіяльна церква Успіння Пречистої 
Діви Марії, збудована з каменю. Парох, який 
служив у храмі, трагічно загинув  1914 року. 
Після його смерти редемптористи взяли на 
себе також обов’язки опіки над парафією. На 
чолі цього осередку стояв о. Йосиф Схрейверс 
(1876–1945). 

[Детальніше на цю тему див.: Бубній М., ієрм. Редемп-
тористи візантійсько-українського обряду у Львівській 
митрополії УГКЦ в 1913 — 1939 рр. / ієрм. М. (Бубній). — 
Львів: Монастир св. Альфонса, 2003. — 203 с. + фотоаль-
бом 40 с.]

Коли брати Шептицькі завітали до монастиря 
в Уневі, тоді ще не було навіть планів, що тут 
може бути заснована Лавра монахів-студитів. 
Найбільший осередок студитів у цей час — на 
Скнилові. Туди 23-го липня 1918 року відбули 
монахи з монастиря святого Йосафата на чолі з 
о. Климентієм, щоби разом помолитися з нагоди 
празника преподобного Антонія Печерського і 
святих 45 Нікопольських мучеників, пам’ять 
про яких Церква вшановує у цей день. У серпні 
1918 року Митрополит Андрей на Збоїщах 
у Львові купив будинок, який запропонував 
студитам. Як згадував о. Юліян Дзерович, 
«закупив Митрополит 8 моргів поля і 8 моргів 
городу в ціні 32 500 долярів». 

[Дзерович Ю. Митрополит-Меценат / о. Ю. Дзерович 
// Богословія. — Львів, 1926. — С. 65–77]

Будинок на Збоїщах мав слугувати за 
прихисток для дітей-сиріт. Отець Тит Столобут-
Войнаровський герба Стрем`я у своїх спогадах 
писав, що у Львівській архидієцезії налічується 
понад 21 тисяча сиріт. Для потреб сиротинця 
служили доходи від згаданого маєтку в Посічі, які 
складали 30 тис. швейцарських франків щорічно.

[Спогади. В кн.: Історичні постаті Галичини ХIХ – ХХ ст. Нью- 
Йорк – Париж – Сідней – Торонто, 1961 р. — С. 65] Російський Христос. Про значення діяльности

Митрополита Андрея у розбудові Греко-Католицької 
Церкви в Росії (Dziennik Poznański. —№ 294. — 

28 грудня 1917 р. — С. 2)
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Як передає «Літопис», восени 1918 року 
Митрополит Андрей і о. Климентій 
планували поїздку до Києва, де група 
православних священиків висловила 
намір перейти в лоно Української 
Католицької Церкви східного обряду. 
Однак у жовтні цього ж року грип 
(літописець зазначає, що «іспанка») 
«зложив майже всіх до ліжка, так що не 
було навіть кому ходити коло хворих». 
На щастя, обійшлося без жертв. Уже 
28-го жовтня о. Климентій і о. Тит 
Войнаровський поїхали до Зарваниці 
шукати місце під новий монастир.

Ще до війни о. Войнаровський 
для потреб Церкви купив маєток у 
Зарваниці. У цитованих споминах («Спогади…» — С. 63) він коротко описав  
майно: 900 моргів ріллі, 253 морги лісу, гуральня, млин і каменоломня. Разом 
із о. Климентієм було вибрано ще додаткові землі. Відтак для монастиря 
студитів Митрополит купив 260 моргів землі («Спогади…» — С. 65). 

Дорогою зі Зарваниці, як довідуємося із «Літопису», в Підгайцях о. Кли-
ментій дізнався, що українці взяли під контроль Львів та встановили владу в 
східній частині Галичини — у ніч із 31-го жовтня на 1-ше листопада 1918 року. 

У ході українсько-польської війни, яка тривала аж до 17-го липня 1919 року, було 
повністю зруйновано Лавру св. Антонія Печерського в Скнилові. Ієромонах 
Никифор у своїх спогадах так описує знищення монастиря: «Було це вночі 
з 19-го на 20-те грудня 1918 р. У монастирі ночували українські війська з 
наддніпрянських відділів. Утім, по півночі, около години пів другої, рознеслось 
«Горить!». Огонь усе знищив. Поляки зайняли монастир і окопались, а головно 
крилися в пивницях. Українські батареї почали бити і розвалили до решти 
будинки, що ще стояли. У пивницях крилося сім монахів і сім хлопців та в 
смертельному страху очікували кінця. На щастя, нікого не забили, ані не 
ранили, але всі втекли вночі під градом куль. Перед тим поляки монастир 
розграбували. Братів Венямина і Пахомія тяжко побили, а о. Никонові й ще 
трьом братам казали в білий день серед куль нести свого раненого до Львова. 
Зреквізували худобу, а до курей стріляли на «раз, два, тши». Увесь же дорібок 
багатьох літ згорів. Годі описати знущання, які перетерпіли наші брати. 
Очевидно, відшкодування не одержали жодного».

[Спомини про Скнилів // Ясна путь. — 1936. — № 7–8. — С. 18–19.]

Вцілілі монахи перебралися до монастиря святого Йосифа на вул. Петра 
Скарги (нині вул. Озаркевича). У такий спосіб о. Климентій став настоятелем 
великого монастиря, при якому ще й була група дітей-сиріт. У кінці весни 1919 
року постало питання про новий осередок, оскільки монастир святого Йосифа  не 
мав можливости забезпечити всім необхідним таку кількість людей. «Літопис» 

Навернення Леніна і Троцького. 
Повідомлення у пресі про те, що Митрополит Шептицький 

заявив, що настав час говорити про навернення Росії. 
Помостом для цього будуть русини-українці з Галичини 

(Rzeczpospolita. —№ 126. — 10 травня 1921 р. — С. 1)

1918
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передає, що монахи побоялися переселятись на Збоїща, де 
був куплений будинок для потреб сиротинця, оскільки 
були ще надзвичайно перелякані подіями у Скнилові. 
Тоді вирішено, що редемптористи з Унева переселяться 
до Львова на Збоїща, а в Уневі буде зорганізована Лавра 
монахів-студитів. 

Монахам-студитам в Уневі Митрополитом було пода-
ровано, як передає монастирська хроніка, написана 
ієромонахом Теофаном, «на власність у посідання великий 
монастир із церквою, посвяченою Успенію Пречистої 
Діви Марії, великі забудови господарські, поля ораного 
75 моргів, ліса грубого ріжного рода дерева 200 моргів 
і млин. То була колись Митрополитів палата в гарнім 
положеню під лісом, де рівночасно є чудотворне джерело, 
котре випливає з-під головного престола в церкві та пливе 
рупорами попід церкву вздовж і випливає сильним великим 
джерелом під балконом за монастирською великою 
забудовою. 

На джерелі є велика статуя Матери Божої Непорочно Зачатої, 
саме джерело сильно вибухає, а довкола бетон, де рурою желізною 
випливає вода до ставу поза будинком Монастиря.

Над статуєю Матери Божої є балкон, де в часі відпустів 
відправляється звичайно співана Служба Божа, акафісти 
в честь Матери Божої та голосяться проповіді. А крім того 
балкону, у часі відпустів роблять другий балкон для співаків 
(хору), а перед балконом є велика площа для паломників, 
що може помістити около 50 000 людей.

Відпусти відбуваються щороку, на Успенія Матери Божої 
— головний, а на Вознесеніє Христове — менший, почавши 
від 1920 року».

[Монастирська хроніка, писана ієромонахом Теофаном, настоятелем 
монастиря в Скиті св. Андрея Студійського Уставу в Лужках // Музей 
народної архітектури та побуту у Львові — спадщина Митрополита Андрея 
Шептицького: матеріали наук. конф. з нагоди 150-ліття від дня народження 
Митрополита Андрея Шептицького. — Львів: Колесо, 2016. — С. 277]

Свято-Успенська Лавра в Уневі почала діяти після 
28 серпня 1919 року, після свята Успіння Пресвятої Бого-
родиці. Немає фактів чи спогадів, що в цей час відбулися тут 
урочистості з посвячення чи відкриття.  Як подає «Літопис», 
брати-монахи почали заселятися до Лаври 29 серпня 1919 
року. Настоятелем нового осередку було призначено о. 
Климентія. Тут зауважимо, що на цей період не було жодних 
канонічних документів, згідно з якими Лавра в Уневі 
отримувала всі законні підстави для функціонування. Такі 
документи з’являться пізніше — 1925 року. Тоді ж офіційно 

Репортаж із Синоду польського єпископату, де розглядалось питання 
надання Папою Римським привілею Митрополитові Шептицькому 

поширювати Католицьку Церкву на територію Росії 
(Dziennik Poznański. —№ 112. — 10 червня 1921 р. — С. 1)
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Митрополит Шептицький і Росія (Słowo. —№ 65 (191). — 21 березня 1923 р. — С. 1–2)
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о. Климентій буде призначений ігуменом. 
Натомість, до цього часу, назва «Свято-
Успенська Лавра в Уневі» є умовною та 
діє згідно з усною традицією, яка також 
визначає о. Климентія ігуменом. Сам 
о. Климентій у статті про чернечу традицію 
і Митрополита, яка написана  1926 року, 
пише про Унів тільки як про прихисток 
монахів, не згадуючи при цьому нічого про 
Лавру. 

[Шептицький Климентій, о. Митрополит Андрей і 
обновлення східньої чернечої традиції // Богословія. 
— 1926. — Т. ІV, кн. 1/2.— С. 154]

 Зауважуємо це, щоби не вводити в 
оману  читача, який у науковій літературі 
може натрапити на твердження, що лиш 
1926 року о. Климентій став ігуменом Лав-
ри, а сама Лавра, за декретом Митрополи-
та Андрея, також заснована того року.

Коли студити перебралися до Унева, 
брати Шептицькі заснували Товариство 
«Студіон». Організація мала релігійно-
харитативний характер, до неї могли 
належати і духовні особи, і миряни. Як 
свідчать установчі документи, «Това-
риство мало на ціли забезпечити маєток 
при монастирі, бо, під впливом російської 
революції, побоювалося ріжних реформ, 
які могли спричинити конфіскату майна 
монастирського. А що товариства, як такі, 
мали більші ґваранції щодо посідання 
майна, то в данім случаю була слушна 
причина основання "Студіону".

[ЦДІА України у Львові. — Ф. 684, оп. 1, спр. 3298. — 
Арк. 5зв., 14зв.; Оп. 2, спр. 85. — Арк. 56, 87]

Восени 1919 року брати Шептицькі 
почали писати новий «Типікон» Лаври в 
Уневі під назвою «Установи (конституції) 
Успенської Лаври в Уневі». Назва 
«установи», «конституції»  є пов’язана з 
тим, що канонічне право установлювало 
таку назву для документа, яким необхідно 
врегульовувати норми поведінки монахів. 

Слово заступника нунція у Варшаві про те, що Митро-
полит Шептицький не виголошував у Римі політичної 
промови, а говорив про об’єднання Східної і Західної 
Церков (Słowo. — № 05. — 16 вересня 1923 р. — С. 2) 
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Підстав творити досконаліший документ, яким повинні були керуватися 
монахи-студити, було кілька. Перша і найголовніша — та, що 1917 року було 
оновлене канонічне право Католицької Церкви. Кодекс канонічного права 
взірця 1917 року, відомий як «Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu 
digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus», було прийнято 27-го 
травня, а увійшов у дію пізніше — 27-го травня 1918 року. Згідно з процедурою, 
слід було привести до відповідности всі церковні документи, які стосувалися 
регулювання справ, що підлягали змінам. Нововведення стосувалися також 
монашого життя. Іншою підставою, яка вимагала удосконалення, було те, 
що попередній «Типікон» не зовсім відповідав «духу» східного монашества, 
що його намагався відновити Митрополит Андрей. Певні пропозиції щодо 
вдосконалення «Типікону» висловлював у листах о. Леонід Фьодоров. Самі 
листи  опубліковані у збірці документів «Митрополит Андрей Шептицький і 
греко-католики Росії. — Книга 1. Документи і матеріяли, 1899–1917» [Львів: 
Видавництво Українського католицького університету, 2004. — 973 c.]. Де-
тально ця тема також проаналізована ієромонахом-студитом о. Севастьяном 
Дмитрухом.

[Дмитрух С. Ієрм. Климентій Шептицький про молитву в «Типіконі» та «наших звичаях» 
монастирів Студійського Уставу / єрм. Севастьян (Дмитрух) // Архимандрит Климентій (Шеп-
тицький): Тематичний збірник Святопокровського жіночого монастиря Студійського Уставу. —
Вип. 6. — Львів, 2001. — С. 67–75]

Бойовий корабель пінської річкової флотилії «Генерал Шептицький» 1922–1931 рр. 
Фото з колекції «Narodowe Archiwum Cyfrowe»
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Митрополит Андрей (Роман) Шептицький, Анна Шептицька, Ізабела з Собанських Шептицька, Андрій Шептиць-
кий, Ядвіга з Шембеків Шептицька, Марія Шептицька (пізніше Старовейська), Ванда (с. Ванда) Шептицька, Марія 

Шептицька, Ядвіга Шептицька (пізніше Дембінська), Ян Сильвестр Шептицький, Тереза (с. Тереза) Шептицька, Софія 
(с. Йосафата) Шептицька, Катерина Шептицька (пізніше Дембінська), Ружа Шептицька, Ян Казимир Шептицький, Х, 

Олександр Шептицький, о. Климентій (Казимир) Шептицький. Прилбичі, травень 1918 р. 
Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» (Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)

Ружа Шептицька, Ядвіга Шептицька (пізніше Дембінська), Софія (с. Йосафата) Шептицька, Марія Шептицька (пізніше 
Старовейська), Олександр Шептицький, Ванда (с. Ванда) Шептицька, Митрополит Андрей (Роман) Шептицький, Ан-
дрій Шептицький, Ян Казимир Шептицький, Ян Сильвестр Шептицький, Марія Шептицька, о. Климентій (Казимир) 
Шептицький, Анна Шептицька, Ізабела з Собанських Шептицька, Катерина Шептицька (пізніше Дембінська), Тереза 

(с. Тереза) Шептицька, Ядвіга з Шембеків Шептицька, Х. Прилбичі, травень 1918 р. 
Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» (Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)
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Митрополит Андрей граф Шептицький, о. Климентій, о. Олександр Бачинський 
з духівництвом та молодими богословами. Фото зроблене у 1918 р., після повернення братів 

Шептицьких до Галичини (з архіву родини Бачинських)

Митрополичі палати в Уневі. Фото зі збірки колекціонера Андрія Олійника
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Брати Шептицькі закінчили працю над «Типіконом» 1920 року. Оскільки 
він не з’явився друком, а мав рукописний варіянт, був він маловідомим і 
не аналізувався раніше науковцями. Також не зберігся оригінал, а є лише 
доступною рукописна копія, зроблена невідомим автором. 

[Тільки нещодавно він був підготовлений до друку монахами-студитами і виданий: Типікони 
/ [Ред. кол.: ієрм. Венедикт (Валерій Алексійчук), ієрм. Теодор (Тарас Мартинюк), схм. Іриней (Іван 
Волошин) та ієрм. Юстин (Юрій Бойко)]. — Львів: Свічадо, 2007. — 140 с.]

У переписаному тексті додатково містяться східні монаші звичаї, 
оригінал листа Конгрегації для справ Східної Церкви до Митрополита 
Андрея Шептицького відносно монахів Студійського Уставу та копія листа 
архимандрита Андрея до ченців Унівської Лаври щодо літургійних питань. Ці 
документи також опубліковані як додатки у «Типіконі» (Типікони. — C. 129–
136). Також збереглося кілька фрагментів вступу до «Типікону», датованих 
8-м листопада 1920 року, один із яких опубліковано. 

[Митрополит Андрей Шептицький: життя і діяльність. Церква і церковна єдність: документи і 
матеріяли, 1899-1944. — Т. І. — Свічадо, 1995. — С. 188]

Монастирська каплиця в Унівській Святоуспенській Лаврі
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Подаємо один із фрагментів з архівних документів: «Монаше житє має одно 
правило — Євангелиє Ісуса Христа і одну ціль – спасенє душі. Щоби певнійше 
і совершеннійше сю ціль осягнути, кождий, хто хоче посьвятитися монашому 
житю в нашім братстві, нехай знає, що обов’язком його є через щоденне читанє 
і пильне розважанє черпати з Євангелія монашого духа, аби по можности у 
всім якнайвірнійше наслідувати примір і ради Господа нашого Ісуса Христа; 
най буде готовий житє своє покласти для спасення братів. Відданий житю 
молитви і праці, нехай шукає лишень Ісуса Христа, і то розп’ятого».

[Архів монастиря «Студіон» в Римі (без назви фонду і номера папки), Установи (Конституциї). 
Вступ Митрополита Андрея Шептицького, 8 листопада 1920, копія, док. 1]

Устав (Установи, Конституції) Лаври в Уневі були прийняті Загальною 
радою монастиря та затверджені Митрополитом Андреєм як ігуменом студитів 
та предстоятелем Церкви декретом від 8-го листопада 1920 року. Листом до 
Конгрегації для Східної Церкви від 6-го лютого 1921 року Устав було передано на 
затвердження Святішим Престолом. Дату листа нам подає о. Климентій у згаданій 
вже статті «Митрополит Андрей і обновлення східної чернечої традиції». 

[Детальніше про це можна прочитати у статті дослідниці Вікторії Чорнописької, яка є у 
вільному доступі в Інтернеті: Чорнописька В. З. Новаторська ідеологія Климентія Шептицького у 
розвитку студитських монастирів у Східній Галичині (20 – 30 рр. ХХ ст.) / В. З. Чорнописька // Збірник 
наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер.: «Істо-
рія та географія». — 2012. — Вип. 43. — С. 8–15]

Цей момент історії також детально описаний владикою др. Теодором 
Мартинюком, який зазначає, що «деякі особи у Галицькій митрополії 
поставили під сумнів законне існування відроджених монастирів Студійського 
Уставу, аргументуючи це тим, що вони не відповідають вимогам нового 
Кодексу канонічного права з 1917 року, зокрема щодо поняття монашого чину 
(кан. 488). Хоча цей Кодекс не зобов’язував греко-католиків у Галичині, дехто 
заявляв, що всі монастирі, які не відповідають його поняттям, будуть просто іг-
норовані. Щоби уникнути непорозумінь та продовжувати справу відродження 
східного чернецтва, владика Андрей вибрав такий шлях».

[Мартинюк Т. Відродження монастирів студійського Уставу та формування Загального 
Типікону // Музей народної архітектури та побуту у Львові — спадщина Митрополита Андрея 
Шептицького: матеріали наук. конф. з нагоди 150-ліття від дня народження Митрополита Андрея 
Шептицького. — Львів: Колесо, 2016. — С. 40]

Перш ніж повернутися до участи в цих справах о. Климентія, зазначи-
мо тільки, що у травні 1923 року був надісланий лист секретаря Конгрегації 
для Східної Церкви кардинала Джованні Таччі Порчеллі (був секретарем 
Конгрегації у 1922—1927 рр.) до митрополита Андрея Шептицького в справі 
монахів-студитів. Кардинал висловив задоволення Апостольської Столиці щодо 
віднови монастирів Студійського Уставу та заохотив до продовження праці над 
Типіконом. Це означало, що Шептицькі отримали так званий декрет–похвалу, 
який видавався Апостольським Престолом на першому етапі потвердження 
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монаших правил. Таких декретів мало б бути три. На цьому справа не закінчи-
лася — і ми повернемося до неї, говорячи про про 30-і роки та роль о. Климентія 
у написанні й затвердженні «Типікону» для монахів-студитів. Коротко подамо 
фрагмент згаданого листа кардинала Джованні Таччі:

Так С[вята] Конг[регація] поширення віри для справ східного обряду, як і нова 
Конгр[егація] для справ Східної Церкви, дуже заінтересувала ся ініциативою 
Вашого Високопреосвященьства двигнення і прикрашення Церкви українского 
народу монашеством чисто східного типу, яким є Лавра Студитів в Уневі; 
а тому, що Всевишній в очевидний спосіб благословить сі наміри Вашого 
Високопреосвященства, даючи покликання до досконалого життя многим, що 
вступають до сего монастиря, уважаю за відповідне звернути увагу Вашого 
Високопреосвященства на заховання деяких принципів, яких придержуватися є 
невідкличною та конечною річчю для доброго успіху святого діла.

[Архів монастиря «Студіон» у Римі (без назви фонду і номера папки), лист секретаря Конгрегації 
для справ Східної Церкви кардинала Таччі до Митрополита Андрея Шептицького в справі монахів 
Студитів, травень 1923, прот. 9921/23, копія, док. 9-10]

Рік 1920 був надзвичайно складний. Мирний процес почав налагоджуватися 
лише восени. До цього часу відбулися такі знакові події, як польсько-
український союз, унаслідок чого була коротко встановлена в Києві українська 
влада, а також «чудо над Віслою», коли об’єднані польсько-українські війська 
зупинили більшовицьку кінноту, яка мала намір дійти до Атлантичного океану 
і на території всієї Європи запровадити владу комунізму. В обох випадках 
відзначився генерал Станіслав Шептицький, брат о. Климентія і Митрополита, 
якого за героїчні чини було ушановано найвищою військовою нагородою — 
орденом Virtuti Militari. 

Бурхливі історичні події не вплинули на активність братів Шептицьких у 
їхньому чині поширення католицької східної традиції. 1920 року Митрополит 
Андрей і о. Климентій купують велику приватну колекцію образів у 
колекціонера Володимира Піщанського. Збірка була передана у «Студіон», 
щоби пізніше стати науковою базою для іконописної школи. 

[Deluga W. Historia badań we Lwowie nad sztuką cerkiewną na przełomie XIX i XX wieku // Zamojsko-
Wołyńskie Zeszyty Muzealne. — Zamość, 2006-2007. — Т. 4. — С. 15]

У своїх пошуках ми вперше натрапили на інформацію 1920 року, що греко-ка-
толицькі священики спрямовують зусилля на те, щоб о. Климентій став єписко-
пом. Ще не раз тема єпископства буде згадана в його біографії. А ці свідчення 
знаходимо в листі Джованні Дженоккі (1860–1926), першого ватиканського 
посла в Україні з титулом Апостольського Візитатора, написаного 27-го листо-
пада до монсеньйора Бенедетті. Як бачимо зі змісту листа, о. Дженоккі не дуже 
ще відрізняє Митрополита Андрея від о. Климентія і плутається в іменах. Але 
однозначно мова йде про єпископство о. Климентія. Лист написаний до Енріко 
Бенедетті (1874–1941), мінутанта Конгрегації Східних Церков, який займався 
українськими справами. Ось текст листа:
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24-го я вислав дипломатичним кур’єром пакет до кардинала Маріні (мова 
про керівника Конгрегації Східних Церков Нікколо Маріні (1843–1923 — І. М.). 
Ідеться про прохання деяких руських священиків зі Львова, щоб отець Андрей 
Шептицький, студит (Климент!) став генеральним вікарієм і єпископом-
помічником. Брат-митрополит боїться, що родинні зв’язки можуть позбавити 
його щирости думки або будуть засуджувати його за непотизм, тому не хоче 
втручатися. Отець Андрей (Климент),  покірний монах, виступає проти цього. 
Я додав і інші інформації, хоча ця справа до мене не належить, бо йдеться про 
Галичину. Вчора монс.  Оґно (що незабаром приїде до Риму після інсталяції монс. 
Маркетті) сказав мені, що справу трактовано інакше і щоб отець Андрей (Кли-
мент) став єпископом.

[Хома І. Апостольський Престіл і Україна 1919-1922. — Рим, 1987. — 87 C. Працю опубліковано 
як 60-й том у збірці: «Видання Укр. Кат. Університету св. Климента Папи»]

Згаданий монсеньйор Оґно є ватиканським дипломатом Джованні Батиста 
Оґно-Серра, а монсеньйор Маркетті — Франческо Маркетті Сельваджані 
(1871–1951), в ті часи — апостольський нунцій у Австрії. 

В іншому листі від 21-го січня 1921 року о. Дженоккі згадує про те, що до 
Відня незабаром має приїхати о. Климентій, який «мешкає близько кордону і 
чує гуркіт армат в Україні. Відвідували його більшовики, заявляючи, що хочуть 
виконати місію, якої не довершив Христос з вини священиків, тому закликають 
нарід вбивати всіх священиків».

[Апостольський Престіл і Україна… — 88 C.]

Із кінця 1920 року маємо ще одне джерело інформації про о. Климентія. Це 
лист, написаний ним до родини, який є першим таким родинним документом, 
який зберігся з часу повернення о. Климентія з Інсбруку.

Унів, 09.12.1920 р. 
Олександрові та Ізі Шептицьким 

(імовірно, до Варшави, вул. Вспульна, 52) 
Мої Найдорожчі! 
Минули іменини Ізи, учора іменини Марильки, за кілька днів іменини Олеся, 

а й Ваші свята вже близько — відтак бодай один «спільний» лист на ці всі 
урочистості, і минулі, і майбутні, щоби Вам послати побажання якнайкращих 
ласк Божих. «Господь Бог кого любить — того відвідуватиме» — відвідував Вас 
немало під час останніх років різними хрестами — тому і в ласках, що даватиме, 
щедрий буде і покаже Вам, що дуже Ви милі Йому. Під час цих подій, які наповнили 
останні роки, часто думкою та серцем до Вас я заглядав і мій неспокій про Вас 
Серцю Н. Г. Ісуса повіряв. Дай Вам, Боже, незабаром знайти знову своє і стале 
якесь home — але часи якісь такі непостійні, так якось усе, певно, тече до якоїсь 
Ніагари, що краще ще якийсь час тішитися певною тимчасовістю. 

На Святвечір, може, матимете Стася — вітайте його від мене дуже 
сердечно; на цей біль у нозі, можливо, гарячі сірчані купелі йому б допомогли.

1920
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 Я мав тут, у домі, також дизентерію — потім один із хворих братів одержав 
такий комбінований ішіас і ревматизм, що лежав, мов паралітик, — взяв із 30 
сірчистих купелів — і вже ходить. На свята, якщо Бог дозволить, поїду на 3 дні до 
Прилбич. 

Пані Марії складіть біля ніг вияв моєї дуже глибокої поваги. Здалека 
сердечно співчував через нинішню втрату, яку вони зазнали зі смертю кн. Адама 
(ймовірно, йдеться про Марію з Потурлицьких Собанську (1847–1929), матір 
Ізабели Шептицької;  1920 р. помер її брат Адам граф Потурлицький із Венц-
борка герба Гримала (нар. у 1849 р.) — І. М.). Ось як: точка важкости щораз 
більше переноситься на другий берег, але це тільки в такому порядку, як серце 
нас самих випереджає. Ще раз, мої дорогі, дай Вам, Боже, якнаймиліших і най-
вільніших свят. Із Риму від Ромця ще не маю жодних вістей. Вітаю Вас всіх від 
душі й серця і в опіку Г. Богу віддаю. 

Щиро Ваш Климент

Отець Климентій тут згадує про Ромця — Митрополита Андрея, який 
відбув у подорож Європою і Америкою: Північною і Південною. До Львова він 
повернеться тільки в кінці літа 1923 року. 

[Для зацікавлених цими подіями рекомендуємо дослідження: Баб’як А. Подвиг Митрополита 
Андрея Шептицького як Апостольського Візитатора для українців (1920-1923) і його взаємини 
з урядом Польщі. — Тренто-Больцано, 2013. — 240 c., в якому детально описано подорож 
Митрополита Шептицького]

Зупинимось тут тільки на інформації, що, перебуваючи в Римі 1921 р., Ми-
трополит Андрей був запрошений виголосити доповідь у Східному Папському 
Інституті. Тема, яку запропонував Митрополит, звучала так: «Місія чернецтва 
в справі єдности Церков». Не важко здогадатися, що у доповіді йшлось про 
завдання, які Митрополит визначив монахам-студитам і які повинен був реа-
лізувати о. Климентій. Щоправда, Митрополит не згадував безпосередньо про 
українських студитів, правдоподібно, з огляду на скромність, однак це не змі-
нює підтексту, який добре зрозумілий із позицій сьогодення. 

[A. Szeptyckyj. La mission du monachisme dans la question de l’union des Eglises, «Stoudion» 1(1923). 
— № 1. — C. 10-12; № 2. — С. 33-40]

Підтвердження цієї тези знаходимо у звіті Митрополита Шептицького для 
о. Дженоккі про стан Львівської Архиєпархії, написаному 12-го лютого 1923 
року в Римі, де він зазначає, що «отці Студити стараються відновити початкове 
східне монашество. Багато років я працюю в цій фундації, для якої віддав себе 
мій брат о. Климентій. Я не можу хвалити цього, але можу сказати, що це 
головна справа мого життя». 

[Шептицький Андрей. Життя і діяльність. Документи і матеріали 1899-1944. Церква і суспільне 
питання. — Т. ІІ. — Книга ІI. За редакцією Кравчука А. — Львів: «Місіонер», 1999. — C. 727–728]

 Отець Климентій і надалі активно працював над розвитком студитів. 
Згадана вже хроніка ієр. Теофана передає, що навесні 1921 року о. Климентій 
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Шептицький «вислав із Унівського монастиря до Вишнівчика коло Зарваниці, 
пов. Підгайці, отця настоятеля Никона, отця Никифора, братів Юстина, 
Ісаїю і Миколая в ціли основання  нового Монастиря, наразі в Вишнівчику в 
самім містечку, де перед тим пані радникова Могильницька, вдова по судді 
Вишнівчика, вносила два рази подання до Впр. Отця Ігумена Климентія в Уневі, 
що дарує для Монастиря ОО. Студитів свій власний дім з городом у Вишнівчику 
й 6 моргів поля».

[Монастирська хроніка, писана ієромонахом Теофаном… — C. 281]

За ініціативи о. Климентія та під його безпосереднім керівництвом унівські 
монахи восени 1921 р. придбали земельну ділянку (200 моргів) у с. Зарваниця 
на Теребовлянщині з метою заснування дочірньої обителі Унівської лаври.

[Мицько І. Святоуспенська Лавра в Уневі (кінець ХІІІ ст. – кінець ХХ ст.) / Ігор Мицько. — Львів: 
Свічадо, 1998. — С 92]

Про Зарваницю о. Климентій згадує в листі з цього часу, написаному 
до брата Олександра. А незабаром, 1922 року, сюди вже приїдуть майстри з 
Олеська для побудови монастиря. Про це також згадує хроніка ієр. Теофана, 
зазначаючи, що о. Климентій постійно приїжджав на місце будови, а «у піст 
давав реколекції братам». Про ступінь його клопотів свідчить лист-відповідь 
на запрошення брата Олександра прибути на шлюб найстаршої доньки Марії 
Терези Софії графині Шептицької (1894–1976), яка 24-го серпня 1921 р. у Ла-
бунях вінчалася зі Станіславом Старовейським герба Біберштайн (1895–1941).

До слова, Старовейський загинув у німецькому концтаборі Дахау. У наші 
часи був визнаний блаженним Католицької Церкви.

Мир, 
Львів, 20.07.1921 р. 

Олександрові Шептицькому до Лабунь
Мої найдорожчі! 
Дуже шкодую, що ми не бачилися. Якраз у ці дні, коли Ти був у Прилб., я навіть 

не був в Уневі, а ще дальше на схід — у Зарваниці, де засновуємо наш осередок. Ян 
може їхати в Лабуні — вже написав до Романа (багаторічний управляючий у 
Дев’ятниках. — Я. К. Ш.), коли він буде їхати — краще, щоб їхали разом. 

До Ізи я написав лист — чи дійшов? Сьогодні Р. сідає на корабель «Corsican» в 
Саутгемптоні до Америки. Чи мій лист про заручини М. до нього дійшов, не знаю.

Цілий жмуток труднощів роблять неможливим мій виїзд із дому в другій 
половині серпня. Із приводу відпусту на Вознесіння Діви Марії щоденно вже якісь 
2 тижні стягуються сотні людей до сповіді (а для цього зі мною є тільки 2 
священики — решта: частина в Зарваниці, частина у навколишніх парафіях — 
адмініструють), перед 27-м приїжджає єпископ Боцян, потім усе деканальне 
духівництво, і це перший раз, а брати невмілі в прийнятті тощо. Основна 
частина прийняття на моїй голові, а підготувати потрібно все, бо готового 
на прийняття нічого немає. Але добре би було, щоби не існувало цих труднощів, 
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бо вважаю, що для ченця найкращим є брати участь у таких урочистостях у 
молитві, яка б наповнювала все серце. 

Отже, мої дорогі, не гнівайтеся, будьте певні, що це — не байдужість, ані 
брак серця в тому, що на 24-го серпня в Лабунях мене не буде. Думкою й серцем 
буду з Вами, а 24-го серпня перед чудесним образом Б. M. (Божої Матері — І. М.) 
в Уневі відправлю Святу Літургію, просячи за молодих — це буде найкраща моя 
участь у Вашому сімейному святі. Найсердечніше вітання для всіх. 

Ваш щиро Климент 
(Моя примітка до цього листа: «Ян» — це Ян Флора, багатолітній 

управляючий нашої сім’ї: Дев’ятники — св. Юр у Львові — Лабуні, помер у 1951 р. 
в Щеціні, після того, як переїхав із Лабунь у 1946 р. зі сім’єю, де й оселився. «Роман» 
........ — багаторічний управляючий у Дев’ятниках ще в моєї прабабусі Розалії 
з Косецьких, Петрової Шептицької — ще хлопцем, потім у стрия Казимира 
Шептицького і останнім часом у Яна Шептицького. Помер у Дев’ятниках 
близько 1938 р. — Ян Казимир Шептицький, племінник о. Климентія).

Восени польська газета «Kurier Poznański», фінансована проросійськими 
елітами, назвала о. Климентія польським ренегатом. Це пролунало в контексті 
повідомлення про його арешт в Уневі, який був пов’язаний з «українською 
пропагандою у Східній Малопольщі і конгресом комуністів у св. Юра».

[Kurier Poznański. — № 263. — 16 листопада 1923 р. — С. 1]

Поліцією був проведений обшук, результати якого, як стверджує видання, 
стали підставою до арешту і конвоювання його до Перемишлян, з метою 
прийняття рішення, за звинуваченнями, у суді. Видання зазначає, що цей факт 
викликав велике занепокоєння у русинів. Про цю прикру подію з посиланням 
на львівську газету «Вперед» повідомляла краківська газета «Czas».

[Czas. — № 264. — 18 листопада 1921 р. — С. 3]

Як повідомляло видання, арештували також о. Якова Вергановського 
(1847–1927) і відомого українського поета Степана Чарнецького (1881–1944). 
Отця Климентія арештовано по закінченні реколекцій, які він відбував у отців 
Ісусівців. Автор повідомлення у газеті «Czas» зазначає, що у зв’язку з цим до 
Варшави виїхала делегація українців у складі п’ятьох політиків на чолі з екс-
послом парламенту Бачинським. Очевидно, у повідомленні йшлося про Лева 
Бачинського (1872–1930), який у період 1907–1918 рр. був послом австрій-
ського парламенту. 

Справа арешту згаданих українців не є дослідженою істориками і очевидно 
була фрагментом репресивних дій, які відбулися після замаху у Львові на Юзефа 
Пілсудського, вчиненого, як пізніше виявилося, більшовицьким та німецьким 
агентом Степаном Федаком. Фальшивими також були згадані звинувачення 
про причетність Шептицьких до якихось зборів комуністів, оскільки він не 
займався жодною політичною діяльністю, про що, зрештою, сам напише у 
одному з  листів, які тут публікуємо. 
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Переслідування о. Климентія на цьому не закінчилися. У листі від 11-го 
травня 1922 року до брата генерала Станіслава Шептицького він детально 
описав «наліт», вчинений польською поліцією на Унівський монастир:

Унів, 11.05.1922 р. 
Станіславові Шептицькому — Краків 

Мій дорогий! 
Недавно писав з вітаннями — сьогодні з іншою справою. Вчора від 6 ранку 

до 4.30 після полудня в Уневі була ревізія: 40 людей із військової жандармерії — 
комісар поліції, комісар староства, якийсь капітан копали в пивниці, розбивали 
мури, розкопали в церкві гробівець світлої пам’яти кард. Левицького, у 
мене з 5-ть годин кожен клаптик переглядали. Результат: знайшли щось 
300-кількадесят корон австрійських сріблом і нікелем, які брати замурували 
ще в 1920 перед більшовиками, — тепер знайшли і забрали. Повідомляю 
Тобі про це, щоби Ти знав, які тепер порядки. Ледве, за моєю вимогою, 
написали протокол про те, що взяли, і мені залишили квитанцію. Прекрасне 
використання військ і поліції, щоб у монастирях, які займаються вихованням 
сиріт, забирати знайдені гроші! Коли я просив про знижку мита на вино для 
Служби Божої, то відмовили й здерли ще, окрім 1150 од. брутто від літра, 
10% понад максимальний тариф, цілком несправедливо — всі наші рекурсії 
відкинули, а тепер ще приходять і забирають гроші з допомогою війська й 
поліції. Насолода жити під такою владою! Пишу, бо знаю, що Ти знатимеш, 
що з цим зробити. Сердечно Тебе вітаю. Від Р. картка з Браз. — у кінці червня 
повертається до З`єднаних Штатів. Бог із Тобою, мій дорогий. 

Завжди Твій Климент

P.S. Непотрібно Тобі додавати, що працюю тільки веденням монастирських 
справ і парафією, а політикою займатися не маю часу та й не хочу. 

Тому це — справжня напасть, нічим не виправдана, але тут образ усього 
режиму, якому ми тут є піддані.

Подібне ставлення влади до монахів-студитів знаходимо й пізніше. Зокрема 
в газеті «Gazeta Robotnicza»  від 1-го грудня 1922 року повідомляється, що мо-
настир студитів у Зарваниці є «осередком українського саботажу на всю око-
лицю». Газета інформує, що після обшуків знайдено докази такого твердження 
і внаслідок цього арештовано настоятеля  монастиря. 

Згаданий у листі кардинал Левицький — це Михайло Левицький (1774–
1858) — католицький єпископ греко-католицького обряду, кардинал. Як пише 
о. Климентій, ніякою «українською агітацією» і «політикою»  ні він, ані студити 
не займались. Можемо припустити, що така форма репресій була відповіддю 
на діяльність, яку Митрополит Андрей розвинув у контексті своєї місії на 
Заході, спрямованої на формування засобів порятунку залишків Католицької 
Церкви у тодішній більшовицькій Росії та на окупованих нею територіях. Ці 
заходи також представлялись у пропагандистській пресі як дипломатична 
акція Митрополита, метою якої було визнання на міжнародному рівні 
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Української держави — з числа територій, що перебували у складі Польщі. 
Така думка в історіографії побутує і нині. Однак у тодішній пресі залишилося 
багато свідчень, в яких Митрополит Шептицький давав відповідь на закиди, 
що питання Української держави — це питання міжнародної спільноти й 
українських політичних еліт. Сам особисто він, як Митрополит, висловлювався 
за відновлення державности, однак підкреслював, що ніхто його не наділяв 
мандатом до ведення переговорів на міжнародному рівні. Сам факт заяв у 
польській пресі про дотичність Митрополита Андрея до т. зв. «українського 
питання» сприймався тогочасним польським суспільством дуже негативно. 
У контексті цієї ситуації потерпав, ясна річ, о. Климентій із ввіреними йому 
монахами як «підозрілий елемент» для тодішньої польської влади. 

Про діяльність о. Климентія в ті роки згадує Ян Сильвестр Шептицький 
(1905–1980), син Леона Шептицького, який після о. Климентія одідичив 
маєтки у Дев’ятниках:

Потім Стрик щораз частіше з’являється на Міцкевича, 24 (сьогодні це 
вулиця Листопадового Чину — І. М.), де ми з Матір’ю Йосафатою мешкали у 
гімназійні часи. У смутні дні 1922 року Він приносить потіху після смерти Сюлі  
й під час її похорону в Прилбичах, і пізніше під час мого тифу на Зеленій. Ми 
навіть не зауважили, як, кружляючи між Львовом та Уневом, Стрик закладав 
підвалини Чину Студитів, як збирав новиків й готував їх до чернечого життя, 
як організовував різні майстерні, де брати мали би працю і джерела утримання. 

Генерал броні Станіслав граф Шептицький на пл. Ринок в Катовіцах — Привітання мешканців. 
22 червня 1922 р. Фото з колекції «Narodowe Archiwum Cyfrowe»
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Узимку 1922–1923 років у Львів приїхав Апостольський Візитатор Дженоккі. 
Стрик Митрополит був тоді в Південній Америці, а о. Климентій приймав Його 
і якось на обід до моїх Батьків, на Зелену, привозив.

[Мова про Софію Марію Броніславу графиню Шептицьку герба Власного (1904–1958), пізніше 
сестру-монахиню Марію Йосафату, дочку Ядвіги й Леона Шептицьких; Сюля — її молодша сестра; 
«на Зеленій» — тут сім’я Леона графа Шептицького мала дім-віллу, побудовану наприкінці XIX віку 
для Адама Замойського; після 1945 р. тут міститься Обласна науково-педагогічна бібліотека. Будівля 
знаходиться у Львові за адресою: вул. Зелена, 24]

Тут кількома реченнями подаємо характер діяльности о. Климентія в 
ці роки. Перш ніж прокоментуємо приїзд до Львова візитатора Дженоккі, 
зауважимо тільки, що в грудні 1922 року о. Климентій виїжджає до Відня, 
щоби заопікуватися Митрополитом Андреєм, який повернувся  з тривалої 
подорожі з-за океану (Kurier Warszawski. — № 355. — 29 грудня 1922 р. — 
С. 2). Очевидно, передбачалося повернення обидвох братів Шептицьких до 
Галичини, оскільки преса згадує про це, що Митрополит повертається до 
Львова у товаристві о. Климентія (Kurier Poznański. — № 25. — 1 лютого 1923 р. — 
С. 7). Однак Андрей Шептицький залишився у Відні очікувати дозволу на в’їзд 
до Польщі.

Джованні Дженоккі був номінований Апостольським Візитатором у 
Галичині в лютому 1923 року. Католицький часопис «Przegląd katolicki» 
з посиланням на італійське видання «Osservatore Romano» сповістив про 
це рішення у виданні на останній сторінці від 8-го лютого 1923 року. За 
повідомленнями, о. Дженоккі мав прибути, щоби здійснити візитацію греко-
католицьких єпархій. До Львова дипломат приїхав 1-го березня 1923 року і мав 
перебувати 7 днів, після чого була запланована подорож на Станіславівщину 
(Rzeczpospolita. — № 60. — 2 березня 1923 р. — С. 1). Замість заплановано-
го тижня візитатор пробув у Львові 10 днів і весь цей час ним опікувався о. 
Климентій. 10-го березня 1923 року Дженоккі відбув до Станіславова (нині 
Івано-Франківськ) (Słowo. — № 60 (186). — 15 березня 1923 р. — С. 4). У тім 
часі було оголошено рішення Ради послів держав Антанти щодо східних 
кордонів Польщі від 15-го березня 1923 р., за яким східна частина Галичини 
остаточно закріплювалася в межах Польщі. До Риму Дженоккі відбув 22 -го 
березня 1923 року (Czas. — № 66. — 23 березня 1923 р. — С. 1).

Цей рік був багатий на інтриги, які плели навколо Митрополита Андрея 
«зичливці» міжнародного рівня. Однак о. Климентій наполегливо розбудовує 
студитів, не вдаючись у політичні справи.

У червні до родини Шептицьких прийшла радісна звістка: президент 
Польщі Станіслав Войцеховський 13-го червня 1923 року затвердив на посаді 
міністра Військових справ генерала Станіслава графа Шептицького. Вже у 
серпні міністр Шептицький вчиняє  символічний крок, слід якого залишається 
й сьогодні. На честь спільної польсько-української перемоги над більшовиками 
він наказом № 126 від 4-го серпня 1923 року встановив День польського вояка, 
яке щорічно відзначається 15-го серпня. За григоріянським календарем, вірні 
латинської католицької традиції цього дня святкують Внебовзяття Пресвятої 
Діви Марії, аналог якого у східній церковній традиції — Успіння Богородиці.    
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Того ж серпня трапився міжнародний скандал під час в’їзду Митрополита 
Андрея в країну. У ніч з 22-го на 23-го серпня 1923 р. його затримано пред-
ставниками офіційної польської влади на польсько-чехословацькому кордоні 
й перевезено до монастиря сестер шариток у Познані, де було піддано 
двомісячному домашньому арешту. Підставою стала діяльність Митрополита, 
скерована, як стверджувала польська влада, на утворення Української 
держави, а також брак лояльности до польського уряду. Іншою причиною 
такого ставлення до Митрополита була сильна позиція проросійської партії 
в Польщі, названої «ендеція» — націонал-демократія. Галицький Владика 
зі своїми планами розбудови Католицької Церкви в Росії був надзвичайно 
невигідною особою в цій частині світу. 

28-го серпня 1923 року щорічний церковний празник в Уневі з нагоди 
Успіння Богородиці переріс у політичний мітинг. До монастиря студитів 
помолитися прийшли понад 50 тисяч греко-католиків із всієї Галичини. 
Після Богослужінь, які очолював о. Климентій як господар осередку, присутні 
прийняли резолюцію, якою звертались у заяві-протесті до польської влади з 
вимогою негайно звільнити  Митрополита:

Вітальне слово воякам Міністра військових справ генерала броні Станіслава Шептицького
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1923 р., серпня 28 
Унів, пов. Перемишлянський

Заява-протест учасників посольського віча до Польського Уряду 
проти арешту Митр. Андрея Шептицького в Познані

РЕЗОЛЮЦІЯ

Учасники посольського справоздавчого віча народних українських послів Хоми 
Приступи й Андрія Пащука в Уневі Перемишлянського повіту 28-го серпня 1923 р. 
в числі понад 50 тисяч людей взивають Польський Уряд, щоби заарештованого 
українського Митрополита о. Андрея Шептицького, який тепер лежить хворий 
у Познані в шпиталі Шариток, по його виздоровленні випустив негайно на волю 
і не перепиняв Його повороту на Рідну Землю у свою владичу столицю у Львові; 
а під час його слабости щоби не перепиняв свобідної комунікації Митрополита 
Шептицького зі своїми вірними.

[Шептицький Андрей. Життя і діяльність. Документи і матеріали 1899-1944…. — C. 748]

Отець Климентій прибув до Познані одразу після празника в Уневі, щоби 
заопікуватися братом. Бо, окрім складної політичної ситуації, спричиненої 
арештом Митрополита, далася взнаки і його хвороба. Ось текст двох листів, 
написаних о. Климентієм: 

Познань, 03.09.1923 р. 
Олександрові Шептицькому — Лабуні

Мої найдорожчі! 
Я тут уже три дні. Здоров’я весь час ще не є на дорозі до цілковитого 

покращення. Отруєння крови спричиняє майже щодня на декілька годин 
температуру до 39 градусів або й вище. Щастя, що після цих декількох годин 
гарячки вже немає, тому не так нищиться організм. Сестри тут дуже 
старанно доглядають — 5 тижнів ще мусить лежати, щоби тільки якесь 
недобре ускладнення не прийшло. Леось вибирається сюди — очікую його цього 
тижня. У суботу (якщо не буде погіршення) виїжджаю, а хтось інший мене 
замінить, щоби завжди мав товариство. Як вилікується, напевно, муситиме 
бути у Варшаві. Від усього серця всіх Вас вітаю.

Отець Климентій пробув біля Митрополита до 8-го вересня (до суботи). 
На зміну йому прибув також лікар зі Львова Мар’ян Панчишин (1882–1943) 
— український політик, особистий лікар Митрополита Андрея Шептицького.

Львів, 17.09.1923 р. 
Олександрові Шептицькому — Лабуні

Мій найдорожчий! 
Думкою і серцем з Тобою та з усіма Вами у Ваших клопотах і турботах. 

Користуюся нагодою, щоб Тобі сказати, що Панчишин повернувся тут під 
кращим враженням — учорашній день був ліпшим і щодо шлунка (травлення, 
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апетиту). Зараз навіть автомобілем їхати (via Варшава) він вважає надто 
небезпечним для ноги. Він стверджує, що за 2 тижні зможе без проблем їхати, 
однак є очевидним, що авдієнція буде можлива тільки в мотелі на колесах. У 
суботу вранці приїдуть до Варшави о. єпископ Коциловський (з Перемишля) і 
Гвоздецький. Дуже добре було б, щоби могли поінформуватися про те, що доти 
Ви зробили, і якщо Ти можеш — організуй усе так, аби в суботу бути у Варшаві. 
Вони вступлять на Вспульну, 52. Поїдуть остаточно підготувати цей приїзд  — 
авдієнцію (але після тих 2 тижнів, від сьогодні), розглядітись за автомобілями 
тощо, а може, вдасться, що за їхньою (уряду) ініціятивою буде дозволено, щоб 
їхав зразу ж у Львів (а Варшава — потім). Це б було завжди найкраще рішення, 
і Панчишин говорить, що це без жодного вагання можна б зараз зробити — 
внести до вагона в Познані та винести у Львові. 

Що там у Вас чути? Як Ти застав Ізу? Так радий був би бути у Вас, а так якось 
не складається. Якщо Митр. автом  їхатиме — може, щоб на відпочинок вступив 
до Лабунь, чи було б якось по дорозі? Це би полегшило дорогу. Найсердечніші, мій 
любий, вітання, обійми. Бог з нами — у всіх хрестах і труднощах. 

Щиро Ваш о. Климент.

Із вересня 1923 року починає діяти у Львові Мистецька школа Олекси 
Новаківського — навчальний заклад, створений братами Шептицькими та 
самим художником Новаківським. Завданням мистецької школи було виховання 
мистців, здатних на ґрунті української духовної культури й художніх традицій 
творити національне мистецтво світового рівня. Можемо припустити, що оскільки 
Митрополит Андрей на момент підготовки відкриття Школи перебував за межами 
Галичини, то цією справою опікувався о. Климентій Шептицький. 

Не тільки Уневом та розбудовою монастирів живе настоятель студитів. 
16-го грудня 1923 року митрополичий ординаріат Львівської архієпархії на 
своєму засіданні прийняв рішення створити на базі духовної семінарії Бо-
гословське наукове товариство. Серед засновників Товариства був також і 
о. Климентій Шептицький (Пристай М., о. Львівська греко-католицька ду-
ховна семінарія / о. М. Пристай. — Львів-Рудно, 2003. — C. 405). Головною 
метою Товариства було поширення й розвиток богословської науки серед 
священнослужителів. Передбачалося, що Товариство видаватиме книжки, 
заснує науковий богословський журнал та проводитиме різноманітні наукові 
засідання.

Досить вдало розвивається також справа опіки над дітьми-сиротами. У 
червні 1924 року Митрополит Шептицький купив два будинки у Львові на 
вулиці Павлінів (нині вул. Ніжинська) під числом 5 і 7 для потреб монахів-
студитів. Одразу ж у кожному будинку замешкало по два ченці. Цю й наступні 
інформації черпаємо з хроніки ієр. Теофана (…C. 283–284). Кілька місяців 
пізніше, у серпні, брати Шептицькі відкрили у куплених будинках другий 
сиротинець. Сиротинець на вул. Павлінів був утримуваний з коштів, які 
виділяв о. Климентій. Дуже швидко число сиріт тут досягло 40 осіб. Усі як один 
ходили на навчання до львівської міської гімназії.  

Ще одну надзвичайно важливу справу розпочали брати Шептицькі 1924-го року, 
хоча замислили її набагато раніше. Ідеться про заснування жіночого монастиря Сестер 
Студиток на взірець чоловічого. 
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Коли 1919 року до Унева перебралися студити, то за три роки  неподалік у 
с. Якторові оселилися сестри йосифітки монашого згромадження, засновано-
го о. Кирилом Селецьким герба Сас (1935–1918). Ієромонах Теофан у хроніці 
пише (…С. 289), що в часи Першої світової війни сестри мусили залишити 
с. Цеблів (нині Сокальський повіт). У Якторові Шептицькі володіли 
землею та невеликим будиночком, в якому жив лісничий, що стеріг тут їхні 
маєтки. Цей будиночок і став оселею для монахинь. Парохом у с. Якторові 
був о. Зенон Калинюк, згодом місіонер на Поліссі. За умовою між сестрами 
Йосифітками й о. Климентієм, настоятелька мала приймати до згромадження 
нових кандидаток, які повинні були заснувати жіночу гілку монахів-студитів. 
Першими кандидатками 1923 року були сестра Анизія, сестра Аґнетта Ховалко 
та сестра Романа, які закінчили новіціат у Згромадженні Сестер Йосифіток і 
дали початок новій студитській традиції. Із благословення Митрополита 
Андрея ігумен Климентій (Шептицький) заснував 1924 року перший жіночий 
монастир Студійського Уставу. Першу обитель сестер Митрополит Андрей 
освятив на свято Покрови Пресвятої Богородиці — і від цього вона отримала 
назву «Свято-Покровський монастир». Першою настоятелькою стала сестра 
Євгенія (Сенюк), а духівником, як передають церковні шематизми, — ігумен 
о. Климентій. Навесні 1925 року сестри йосифітки виїхали з Якторова на 
Стрийщину, де брати Шептицькі придбали для їхніх потреб будинок. У Якторові 
залишилась, як передавав ієр. Теофан, тільки одна з них, яка виконувала деякий час 
функцію настоятельки для сестер студиток, яких приймали до новіціяту. 1925 року 
з рук о. Климентія перші Сестри студитки отримали облечини (… С. 290).

[Детальніше дізнатися про розвиток монастиря в Якторові у міжвоєнний період можна 
з архівних документів: Центральний державний історичний архів України, м. Львів, Ф. 408. 
Греко-католицький митрополичий ординаріят, м. Львів, 1863 – 1945 рр. оп. 1. Спр. 252. Листи 
священиків і працівників митрополичого маєтку, чернечої ради монастиря студиток в Якторові 
про будівництво церкви і монастиря, в господарських та церковно-організаційних справах, 1924–
1942 рр., 3 арк.]

12-го липня 1924 року о. Климентієм Шептицьким було завершено 
наукову статтю-розвідку на тему значення священномученика Йосафата 
Кунцевича в церковній історії українців-русинів. Матеріял було зачитано на 
соборчику в Вишнівчику Унівського деканату (нині місцевість знаходиться 
у межах Перемишлянського повіту, неподалік Унева). Кілька місяців по тому 
дослідження о. Климентія було опубліковано в часописі «Нива».

[Шептицький К. Про значіння свящмуч. Йосафата в нашій церковній історії, теперішности і 
будуччині // Нива. — Львів, 1924. — ч. 9, С. 294-300; ч. 10-11. — С. 327-330. У наші часи праця була 
опублікована у збірці: Шептицький Климентій блаженний преподобномученик. Збірка творів 
[текст] / Упорядник Бойко Юрій ієрм. Юстин. — Львів: Колесо, 2014. — Серія «Історично-канонічні 
джерела Студійського чернецтва в Україні». — Т. ІІ. — С. 123–132]

Цього року знову повертається тема єпископства о. Климентія. Як 
повідомляла газета «Діло», «Митроп. Шептицький вислав від себе до Риму 
предложення, щоби єпископом-суфраганом у Львові іменовано о. д-ра Теодозія 
Галущинського ЧСВВ, теперішнього ректора Львівської духовної семинарії, а 
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рівночасно капітула Святоюрська звернулася від себе з окремим предложенням 
до Риму, щоби єпископом-суфраганом у Львові Римський Престол іменував о. 
Климентія Шептицького, ігумена чина Студитів в Уневі, брата Митроп. Шеп-
тицького. Справа львівської суфраганії буде порішена, мабуть, щойно за кілька 
місяців, бо римська курія мусить ще перевести переговори з польським урядом». 

[Діло. — № 166. — 30 липня 1924 р. — С. 4]

Як знаємо з історії, це питання не було вирішене ні за кілька місяців, ані за 
кілька років. Однак це повідомлення є для нас надзвичайно цінним свідченням 
про авторитет о. Климентія, який він здобув у греко-католицького духовенства 
за досить короткий термін і який був настільки сильним, що клир протистав-
лявся Митрополитові у його рішенні призначити єпископом-суфраганом гідну 
особу, але не свого рідного брата.

У першому ряду сидять (зліва направо): Холмський Єпископ Якуб Клюндер, Єпископ Вроцлав-
ський Станіслав Здзітовецький, Єпископ Сандомирський Мар’ян Рикс, Архиєпископ Могилівський 

Митрополит Едуард Ропп, Архиєпископ Митрополит УГКЦ Андрей Шептицький, Архиєпископ 
Митрополит Варшавський кардинал Олександр Каковський, Примас Польщі Едмунд Дальбор, 

Архиєпископ Митрополит Львівський римо-католицького обряду Болеслав Твардовський, Архи-
єпископ Митрополит Львівський вірменського обряду Юзеф Теодорович, Єпископ Перемиський 

Анатоль Новак, Єпископ Сандомирський Павло Кубіцький. 
Стоять (зліва направо): Єпископ Гнєзненський Антоній Лаубіц, Єпископ Келецький Августин 

Лосінський, Єпископ Любельський Мар’ян Фульман, Архиєпископ Митрополит Краківський Адам 
Сапіга, Єпископ Сейненський Ромуальд Ялбжковський, Єпископ Підгальський Генрік Пшездець-
кий, Польовий Єпископ Війська Польського Станіслав Галль, Єпископ Мінський Зиґмунт Лозин-

ський, Єпископ Кам’янець-Подільський Петро Маньковський, Єпископ Тарновський Едвард Комар, 
Апостольський Адміністратор в Катовіцах Август Глонд. 

Травень 1925 р. Фото з колекції «Narodowe Archiwum Cyfrowe»
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Восени 1924 року з Риму прийшла для о. Климентія радісна звістка: 
Митрополит Андрей 4-го листопада надіслав листа-звернення до студитів, у 
якому повідомив, що Папа Пій ХІ благословив працю над розбудовою монашого 
чину. У цьому ж листі Митрополит підтверджує, що діяльність монахів-
студитів є визнана Ватиканом такою, яка опирається на Устав Теодора Студита 
та традиції Печерської Лаври у Києві: 

«Це ті закони й звичаї, які від віків обов’язували Монаший Чин після 
Студитського Устава і які суть заховувані в Студитських Лаврах і Монастирях 
на Атоні, які були заховувані в Печерскій Лаврі в Києві за часів св. Антонія і 
Теодозія Печерских». 

[Архів монастиря «Студіон» у Римі (без назви фонду і номера папки), звернення Митрополита 
Андрея Шептицького до монахів-студитів Унівської Лаври, 4 листопада 1924, прот. 4978/1924, 
копія, док. 2.]

Присяга Єпископату Польщі на вірність Речі Посполитій. 
Президент Станіслав Войцеховський серед членів Єпископату Польщі та уряду в Бельведерському 

палаці після складення єпископами присяги. 
Сидять (зліва направо): Єпископ Вроцлавський Станіслав Здзітовецький, Архиєпископ Митропо-
лит УГКЦ Андрей Шептицький, Президент РП Станіслав Войцеховський, Апостольський Нунцій 

Лоренцо Лаурі, прем’єр Владислав Грабський, генеральний секретар Єпископату Польщі і Єпископ 
Плоцький Антоній Юліян Нововейський, Єпископ Тарновський Леон Валенга, Архиєпископ Митро-

полит Львівський вірменського обряду Юзеф Теодорович. 
Стоять (зліва направо): Єпископ Келецький Августин Лосінський, Архиєпископ Митрополит 

Краківський Адам Сапіга, Єпископ Мінський Зиґмунт Лозинський, Єпископ Підгальський Генрік 
Пшездецький, Польовий Єпископ Війська Польського Станіслав Галль, Єпископ Лодзький Вінцен-

тій Тимінецький, міністр Віровизнання і Публічної Освіти Станіслав Грабський, 
Єпископ Любельський Мар’ян Фульман. 

Światowid: ilustrowany kurjer tygodniowy, № 38 за 19 вересня 1925 р.
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Поганою новиною у цьому році було те, що завдяки невмілому госпо-
дарюванню у Зарваниці студити втратили 200 моргів землі. Очевидно, що 
це надзвичайно перешкодило планам о. Климентія щодо дальшого розвитку 
в цьому місці великого монашого осередку. Наступного року навесні брати 
Шептицькі купляють 23 гектари орного поля у Львові — на Знесінні. Крім 
цього, у власніть тут отримують дім, пасовисько й пісковик (пісковиком 
у нинішньому розумінні є піщаний кар’єр — І. М.). Тут брати Шептицькі 
засновують осередок монахів-студитів. Першим настоятелем о. Климентій 
призначає о. Никона. 

[Монастирська хроніка, писана ієромонахом Теофаном… — C. 286–287]

Згаданий монастир на Знесінні у Львові пізніше буде канонічно заснований 
Митрополитом Андреєм Шептицьким грамотою від 1-го квітня 1927 року 
як Свято-Іванівська Лавра Студійського Уставу. А того року монахи почали 
впорядковувати господарські будинки та обробляти тутешнє поле. Будовою 
був зайнятий о. Климентій і в Уневі. Зокрема ієрм. Теофан (тут же… — C. 288) 
згадує, що «в Унівськім Монастири ставили поверх навпроти церкви, де було 
много келій по обох сторонах, т. є. від церкви й від лісу до полудня. Рівночасно 
ставили кухню велику від полудня і прилучили її».

На кінець весни 1925 року нормалізувалися відносини Митрополита Андрея 
з Польською державою. У травні була складена присяга Єпископату Польщі 
на вірність Речі Посполитій перед Президентом Станіславом Войцеховським. 
Серед членів Єпископату Польщі й Уряду в Бельведерському палаці у Варшаві 
був присутній також Галицький Владика. На якийсь час стосунки з владою не 
завдавали клопотів, і це дало також  о. Климентію у діях певну стабільність, яка 
була у найближчі роки використана для зміцнення студитських монастирів. 

Цього літа, 28-го серпня 1925 року, в свято Успення Пресвятої Богородиці, 
Митрополит Андрей видав грамоту на заснування Святоуспенської Лаври 
Студійського Уставу в Уневі. Після цього відбулося канонічне обрання та 
затвердження о. Климентія ігуменом Лаври. 

У січні 1926 року в родині Шептицьких мали місце кілька приємних 
урочистостей. Зокрема 4-го січня відбувся шлюб генерала Станіслава графа 
Шептицького зі Станіславою Олізар герба Хоругви Кмітів (1899–1977). Як ми 
згадували, дружина з першого шлюбу Марія Юзефа княгиня Сапіга-Коденська 
герба Лис померла  1917 р. після важкої хвороби. 

У січні також громадськість Галичини відзначала чверть століття на 
Митрополичому Престолі Андрея Шептицького. Із цієї нагоди інтелектуальне 
середовище Церкви підготувало ювілейний випуск журналу «Богословія», 
в якому о. Климентій публікує статтю на тему відродження східної чернечої 
традиції, яке відбулося старанням Митрополита. У публікації знаходимо цінну 
інформацію також і про студитів та фрагменти зі вступу до «Типікону Унівської 
Лаври». Це перша відома нам україномовна публікація о. Климентія.

[д-р Шептицький Климентій, о. Митрополит Андрей і обновлення східньої чернечої традиції // 
Богословія. — 1926. — Т. ІV, кн. 1/2.— С. 150–163]
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Цим закінчується певний період, назвемо його організаційним, у діяльності 
ігумена Шептицького. Окрім адміністративної функції, яку ми в нашому висліді 
деталізували, згадаємо й про душпастирську, яку здійснював о. Климентій 
у селах на Перемишлянщині. Ось один із прикладів, коли душпастирство 
о. Климентія поєднувалося з просвітництвом і громадською роботою:

Село Підгайчики (нині Золочівський повіт — І. М.) Глинянського судового 
повіту прийшло до переконання, що для уміщення культурних і економічних 
установ потрібні два доми: один в околиці церкви, а другий посередині села. Дім 
по середині села будується і в найближчім часі має бути викінчений. Натомість 
дня 10. жовтня, у день місцевого празника, відбулося посвячення читальняного 
дому коло церкви. Обряд благословення дому довершив всечесний о. ігумен 
Климентій Шептицький з Унева при асисті оо. Сахна з Лагодова, Стецького з 
Курович і о. Костишина з Балучина. У часі благословлення виголосив о. ігумен 
Климентій Шептицький патріотичну промову.

[Діло. — № 241. — 30 жовтня 1926 р. — С. 3]

Іншим прикладом участи о. Климентія у громадсько-культурницькій праці є 
його діяльність у Кураторії Національного Музею у Львові (нині Національний 
музей у Львові ім. Андрея Шептицького), згадку про що отримуємо з грамоти, 
виданої для Митрополита Андрея членами Кураторії як подяку за надання 
фондів для розбудови будинку Музею.

[ЦДІАУ, ф. 358, оп. 1, спр. 79, арк. 1–3]

На жаль, згадок про участь у подібних заходах залишилося дуже мало. 
Причина проста: радянський період успішно затирав народу пам’ять, і 
особливо — про Шептицьких. Єдиний спосіб відновити картину тодішнього 
життя — це визбирування фактів у публікованих спогадах та локальній пресі, 
якщо така залишилася в архівах. 

На закінчення лише зазначимо, що різноманітні зусилля, які докладалися 
для зміцнення Греко-Католицької Церкви, відродження чернечої традиції, 
просвітництва тощо о. Климентієм і Митрополитом Андреєм, були їхньою 
спільною справою. Символічно, що ми приписуємо ті чи ті чини одному 
чи іншому брату, однак поділ цей є суто умовним. Безперечно, є дії, які 
Митрополит Андрей чи о. Климентій чинять самостійно, згідно з даною їм 
церковною владою чи їхніми функціями та обов’язками. Та стратегічні задуми 
й шляхи їх реалізації з цього періоду і до смерти Митрополита у 1944 році 
стають спільною справою та дітищем цих двох Мужів.  

1925, 1926
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Сцени з життя Антонія Печерського авторства Леонтія Тарасовича. Медіорит, бл. 1702 р. 
(з фондів цифрової бібліотеки Polona)
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Львів, 29.01.1927 р. 
Ядвізі з Шептицьких Генріховій Дембінській  

(доньці Олександра та Ізи Шептицьких) 
Кохана Ядзю! 

Вже якихось два тижні тому велів мені Митрополит, щоби від Його імени до 
Тебе написав і подякував Тобі від Нього за Твій лист, який отримав і дуже був ним 

утішений та зворушений. Доручення я не виконав одразу: mea culpa!, але не maxima, 
бо маю виправдання — до вчорашнього вечора я вів 9-денні реколекції в тутешній ду-
ховній семінарії, а то дуже виснажлива робота, і вся кореспонденція впродовж цього 

часу «відпочивала». Повертаючись, відтак, до справ: Митр. каже Тобі дуже-дуже за 
Твій такий добрий і гарний лист подякувати. І Він, і я радіємо дуже, що Г. Бог вказав 
Тобі дорогу життя і Тобі вибрав у цю дорогу такого доброго Товариша. Нехай же Він 

Своїм благословенням і милістю стелить Вам цю дорогу, щоби Ви тут, на землі, були 
щасливі, а потім більше — ще щасливіші в небі. Такі побажання — не ілюзія, яка не 

є нездійсненною, бо тим, які люблять Бога і вірно Йому служать, усе повертається 
добром, — тому зовнішні хрести й біди, які мусять приходити, щастя не затуляють, 

а є тільки хмарками, які вітер за хвилину перед сонцем проганяє. Я планував собі десь у 
тім часі поїхати до Лабунь, але не завжди здійснюється те, чого прагнеш. Вже майже 

2 місяці, як я виїхав з Унева, кличуть, щоби повертатися, а тут, у тутешньому домі, 
поки що не мають священика (той, який був, виїхав на місяць) і я замінюю; отже, тих 
пару днів, що мені з вакацій залишається, мушу вже тут перебути, а відвідини Вас, як 
задоволення, на пізніше мушу відкласти. Такі духовні рядки часто читаються: «Маєш 
щось прикре перед собою — зараз берися до цього, маєш якесь задоволення — відклади 

на пізніше». Так от, я nolens volens — не з великої цноти, а піддававшись обставинам — 
тепер за цією порадою йду. 

Сердечно від мене вітай Твоїх дорогих Батьків і всіх братів і сестер, а особливо 
Ружу, яку щиро й від усього серця вітаю з її поверненням додому та розділяю спільну 
Вашу радість за її здоров’я. Також незмірно багато привітань для Твого нареченого. 

Бог з Вами всіма, о. Климент 

Жид щастя приносить, тому аж двох Тобі посилаю — старого і молодого. 
(Йдеться про дві плями з чорнила, так звані «жиди», які трапились у листі, — одна 

більша — є, мабуть, цим «старим», друга менша — «молодим») 
(примітка, яка пояснює зміст допису до листа — моя, Ян Казимир Шептицький)

РОЗДІЛ ХІІ

ЗАСНОВНИК СТУДИТСЬКИХ МОНАШИХ ОСЕРЕДКІВ: ДІЯЛЬНІСТЬ 
О. КЛИМЕНТІЯ  У ДРУГІЙ ПОЛ. 20-Х — ПЕРШІЙ ПОЛ. З0-Х РР. ХХ ст.

Згідно з Шематизмом Львівської Архиєпархії за 1927 рік, структура 
монастирів Студійського Уставу, а також кількість монахів свідчать про 
значні зусилля, вкладені о. Климентієм у розвиток справи. Центральною в 
структурі ми бачимо Лавру Успення Пречистої Діви Марії в Уневі, на чолі якої 
він як ігумен. У Лаврі того часу є чотири ієромонахи, чотирнадцять схимників, 
сімнадцять рясофорів з обітами, дев’ятнадцять архаріїв та сімнадцять новиків. 
При Лаврі діє сиротинець для сорока хлопців і реміснича школа.

1927
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Сестра Тереза Шептицька, Олександр граф Шептицький, Ізабела з Собанських Шептицька в парку 
біля палацу в Лабунях. 1927 р. 

Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» (Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)

У Лабунях на фоні старого будинку (зліва направо): Ружа Шептицька, Марія з Потурлицьких Собан-
ська, Ізабела з Собанських Шептицька, Олександр граф Шептицький, Катерина Шептицька (пізніша 

Дембінська), Ян Казимир Шептицький, Ядвіга Шептицька (пізніша Дембінська). 1924 р. 
Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» (Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)
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Також шематизми Львівської архиєпархії 
на 1927 рік подають, що о. Климентій 
Шептицький є суддею Трибуналу першої 
інстанції.

У шематизмах зазначено, що Лавра є 
матірною і від неї залежні такі монастирі: 
«Студіон» у Львові; монастир св. Івана Хрес-
тителя у Зарваниці; монастир у с. Коростів на 
Сколівщині; монастир у місцевості Ляндрієн 
у Квебеку (Канада) та монастир у Кам’яниці  
(Боснія), який на той час спорожнів через 
заборону сербської влади проводити студитам 
монашу діяльність. 

Як виглядало монастирське господарство 
зсередини, оповідає нам Ян Сильвестр Шеп-
тицький (1905–1980) у спогадах, які тут 
публікуємо в додатках:

«Переступивши поріг, одразу потрапляв у 
незвичайну атмосферу. Чудовий витвір Стрийця 
Казя. Самостійна, самодостатня країна. У 
палаці Митрополитів — бібліотека, канцелярія, 
трапезна, а поруч — майстерні: шевська, кра-
вецька, ткацька, столярська, римарська, ма-
лярська студія, зав’язок учнівської школи. 
Були також добряче рільниче, садове, 
бджолярське господарства, городництво, 
розбудовані в межах літньої резиденції 
Львівських Митрополитів, яку Стрик, зруй-
новану й пусту, обійняв у 1919 році. Тлум 
братів, учнів, кандидатів, які погоже працю-
вали на своїх місцях, переміщався навколо 
безмовно — і всюди за цим тлумом ясніла, 
як сонячна дорога після мороку, спокійна 
радість».

У наступних роках інформації у шематизмах про залежність монастирів 
від Лаври в Уневі бракуватиме, а подана структура буде дещо іншою і вони 
будуть представлені як автономні структури. Хоч авторитет о. Климентія як 
неформального очільника монахів Студитського Уставу буде зберігатись. 

Під кінець 1926 року стався прикрий інцидент у монастирі в Зарваниці. 
Відрахований з новіціяту Павло Патер з помсти намагався вбити настоятеля, 
кілька разів вистріливши в нього з пістолета:

«Дня 28-го вересня ц. р. в монастирі Братів Студитів у Зарваниці довершив 
Павло Патер замаху на настоятеля монастиря Івана Денещука. Павло Патер був 
свого часу в новіціяті Братів Студитів, одначе з нього його виключено, бо ані 

Станіслава з Олізарів Шептицька, 
Станіслав граф Шептицький. 

Великдень в Прилбичах. 1925 р. 
Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» 
(Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)

1927
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вдачею, ні своїм поведенням не надавався до монашого життя. Дня 28. вересня 
п. р, з’явився несподівано Павло Патер у монастирі, домагаючися від брата-
настоятеля, щоби той його прийняв знову в монастир. А коли брат-настоятель 
дав відмовну відповідь, Павло Патер нагло витягнув бравнінг і стрілив до 
нього два рази в руку і в легені. Стріли, хоч важкі, на щастя, не є смертоносні. 
Замаховець утік, одначе його арештовано й відставлено до в’язниці в карнім 
суді в Тернополі. Відомість, подана в польських щоденниках, начеб стріляючий 
був монахом, не відповідає дійсности». 

[Діло. — № 218. — 3 жовтня 1926 р. — С. 5]

Розгорівся скандал, влада запровадила слідство, встановлюючи причини  
злочину, преса почала перекручувати факти, порівнюючи замах із іншими 
злочинами. Усе це, ясна річ, псувало опінію монахів та студитів зокрема. До 
цього додалася справа з 1924 року, коли помилка адвоката призвела до втрати 
коштів під час продажу монастирської землі. Важко сказати, чи факт віддалено-
сти від Унева, чи якість інші обставини спричинилися до слабого контролю. Але 
створити великий монаший осередок у Зарваниці, як це первісно планувалось у 

Митрополит Андрей та о. Климентій з учнями малярської школи Олекси Новаківського. 1927 р. 
Фото з приватної колекції
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такому відпустовому місці, не вдалось. Ця ситуація виявила ще одну проблему: 
негаразди залежного від матірної Лаври монастиря впливали на всю систему 
та робили її вразливою перед владою. А стосунки із польською владою не були 
найкращими. І хоч о. Климентій не втручався до політичних справ, однак серед 
монахів-студитів була значна частина ветеранів австрійської армії та вояків 
УСС, налаштованих на подальші дії щодо створення Української держави. 

Зарваницький монастир був не тільки обителлю студитів, але й став 
просвітницько-культурним осередком для мешканців усього повіту. За 
сприяння й благословення ігумена Климентія при монастирі функціонувала 
бібліотека, у якій місцеве населення не тільки читало, але й випозичало 
книги як релігійного, так і світського змісту. Під керівництвом монахів у 
Зарваниці також діяв молодіжний хор, що відзначався своєю професійністю та 
популярністю в краї.

[Пишкович М., ієрд. Історія Свято-Успенської Унівської Лаври та студійського монашества / 
ієрд. Мануїл (Пишкович). — Львів: Свічадо, 2005. — C. 66]

 1927 року брати Шептицькі прийняли рішення заснувати студитську Лавру 
у Львові. 1-го травня цього року Митрополит Андрей Шептицький грамотою 
канонічно заснував Студитську Лавру, названу Свято-Іванівською, патроном 
якої став cвятий Іван Хреститель. Робочий варіянт грамоти зберігається у 
державному архіві у Львові (ЦДІАУ, ф. 409. Оп. 1, спр. 630, арк. 8–10). Передба-
чалося, що при Лаврі діятиме сиротинець, іконописна та ремісничі школи. Згід-
но з взятими на себе зобов’язаннями, Митрополит утримуватиме сиротинець 
до 31-го грудня 1929 року. У подальшому Лавра сама повинна була дбати 
про вихованців. Нагадаємо, що неподалік Лаври вже був сиротинець, який 
вели студити і будинки для якого були куплені Митрополитом кілька років 
тому. Того ж року, 29 грудня, о. Климентій запросив до співпраці львівсько-
го маляра Михайла Осінчука, який повинен був організувати тут іконописну 
школу. Із Осінчуком ігумен підписав річну умову про співпрацю, за якою двічі 
на тиждень по 2 і 2,5 години мали відбуватися заняття для учнів школи.

[ЦДІАЛ, ф. 408, спр. 244, арк. 8]

У пресі 1927 року обговорювали тему єпископства о. Климентія. Польські 
газети «Warszawianka» та «Gazeta Poranna» у лютому опублікували інформацію, 
що в Рим подані три кандидатури єпископів. У ті часи це не відбувалося без 
затвердження урядом. Серед трьох претендентів о. Климентія названо пер-
шим на затвердження.

[Warszawianka. — № 50. — 20 лютого 1927 р. — С. 5]

Зі змісту повідомлень виникало, що польський уряд висловив свою 
підтримку пропонованим кандидатурам. Преса називає також о. Климентія 
майбутнім єпископом-суфраганом, тобто помічником Митрополита Андрея. 
Подібні повідомлення будуть з’являтись у пресі аж до кінця квітня 1927 р.
Українські газети не були такі оптимістичні, і в липні газета «Діло» вже пише 
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про поразку галицького духовенства в цьому питанні. Невідомо, хто був 
джерелом такої інформації, але з її змісту зрозуміло, що йдеться про розмови, 
які точаться всередині Церкви. Ось короткий фрагмент:

Митрополит, тому що не завів целібату, стратив у Римі всяке значіння. 
Так, певно, пояснюють собі його поступок [тим], що він не хотів утратити 
своєї популярности й «продався вулиці»... Бажало собі духовенство й робило за-
ходи, щоби суфраганом Митрополита іменовано його брата, ігум. Климентія. 
Ніщо з того! У Римі противний вітер віє... Прийде якийсь із «нової школи», що 
відзначатиметься «світлою ревністю», яка в нашій суспільності, як учать 
приміри, дістане зовсім не таку світлу назву. Ось тут ми при властивій тра-
гедії. Якось наші політично-церковні відношення до Риму зачинають уклада-
тися подібно, як наші політично-суспільні відношення до Варшави. Хто для нас 
найгірший, цей — (напр. «хлібоїди») там найліпший. Сумно, тай годі!.

[Діло. — №144. — 01 липня 1927 р. — С. 1]

Окремою є тема взаємин у ці роки о. Климентія з родиною Шептицьких та 
його відвідин Прилбич. Народжена 1923 року Єлизавета Шептицька у своїх 
спогадах про батьків — Леона й Ядвігу Шептицьких — писала про відвідини 
братами Митрополитом і о. Климентієм родини у Прилбичах. Її спогади  
опубліковані.

[Elżbieta z Szeptyckich Weymanowa. Leon i Jadwiga Szeptyccy wobec osoby i dzieła Metropolity 
Andrzeja Szeptyckiego // Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały. — Kraków, 1994. — С. 25–33]

Брати Шептицькі: Леон, Казимир (о. Климентій), Митрополит Андрей (Роман), Олександр,
 а також Ядвіга Шембек (дружина Леона) та Ізабела Собанська (дружина Олександра). 

(Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» (Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)
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Опираючись на них, коротко переказуємо епізоди. 
Як стверджувала  Єлизавета, 1922 року о. Климен-
тій її охрестив у латинському обряді. У цьому ж році 
у сім’ї Леона померла дочка Мар’яна Ядвіга (1907–
1922), яку похоронив о. Климентій. До Прилбич 
о. Климентій приїжджав деколи і надовше — по 
два і три тижні. Тут опрацьовував Устав Студитів, 
зустрічався з родиною та місцевими мешканцями. У 
домі Леона кожного для раннього ранку відправляли 
Святу Літургію. Тоді до будинку приходили монахині 
зі Згромадження сестер Служебниць, сусіди-українці, 
греко-католицькі й латинські священики. Інколи 
брати Шептицькі приїжджали у Прилбичі з єпископами 
Микитою Будкою чи Йосафатом Коциловським. Час 
від часу тут збиралися також усі брати Шептицькі. 
Стосунки між братами завжди були добрими. Неправ-
дою було те, що брати сварилися на міжнаціональному 
чи релігійному ґрунті. Розмовляли всі польською 
мовою. Деколи, щоби не втратити навику, говорили 
французькою, яку знали всі — і малі, і дорослі. 

Діти навіть збирали й сушили листки троянд, які 
о. Климентій забирав до Унева, щоби додавати до 
кадила в часі Богослужінь. Під час одного з таких 
перебувань польська художниця Піа Ґурська (1878–
1974) написала портрет о. Климентія. Ґурська 
також написала портрет Митрополита Андрея, який 
надихнув відомого мистця Яна Розена відтворити 
образ Галицького Владики на фресках вірменської 
катедри у Львові.

Ще однією категорією гостей у Прилбичах були 
брати-студити, які періодично приїжджали, щоби 
вчитися різних професій: кухаря, садівника, городника 
тощо — і свій набутий досвід застосовувати в 
монастирях. 

Греко-католицькі родичі були тут завжди 
бажаними гостями. Прилбицькі Шептицькі, вбо-
ліваючи над важкою долею, яку вибрали собі 
Митрополит і о. Климентій, старалися максимально 
догодити їм під час відвідин родинного дому. Так, ча-
сто прилбицька кухня готувала до столу напівдикі, 
терпкі, варені у молоці грушки — улюблену з дитин-
ства страву о. Климентія. 

На початку 20-х років Леон Шептицький, з огляду на 
присутність у Львові братів, придбав на вул. Зеленій, 
30 будинок. Там теж часто можна було зустріти 
о. Климентія. 

Опис у пресі святкувань з нагоди срібного 
весілля Леона і Ядвіги Шептицьких

(Czas. —№ 247. — 27 жовтня 1927 р. — С. 2)
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Бувало, що монаший обов’язок не давав можливости поїхати о. Климентію 
до родини. Один із таких випадків описаний ним у листі до сім’ї брата 
Олександра, у якому повідомляє, що дуже хоче прибути на весілля дочки 
(Ядвіги Марії графині Шептицької з Прилбич герба Власного (1901–1990), яка 
виходила заміж за Генрика Дембінського герба Нечуя (1900–1949), одначе як 
монах, не може відвідати забави.

Унів, 28.05.1927 р. 
Сім’ї Олександра Шептицького — Лабуні 

Мої Найдорожчі! 
Щоправда, я вже Олесеві у Львові усно це сказав, але ще й письмово мушу 

Вам, мої найдорожчі, пояснити, чому я не зможу бути 20-го червня в Лабунях. 
Дуже я б цього прагнув, але як старший у монастирі не можу цього зробити, а 
причина така, що нікому не дозволяю їхати на весілля до сім’ї. Адже чернець і 
таке весілля, як бувають звичайно весілля на селі в селянській хаті, то одне з 
другим не в`яжеться. Але забороняючи й поставивши принцип, що ми не їздимо 
до сімей на весілля, мушу сам цього самого права й триматися — бо важко би 
було пояснити так, щоби це було прийняте, що існує якась різниця між весіллям 
у селянській хаті й весіллям у місті або у «товаристві». Так от, даруйте мені, 
мої дорогі, не через байдужість буду відсутній, а в день шлюбу відправлю Службу 
Божу за намір Ваших Молодих — отже, моя присутність буде краща й корисніша, 
і знайдете собі ще одне приміщення, що не буде гордовитістю. У цей момент, 
коли пишу, у ринвах лунає сумний голос сльотавого дня, але мене це втішає, 
бо говорю собі: хай тепер виллється, щоб 20-го мали погоду. Уже тиждень 
перебуває в наших краях Митрополит. Сьогодні й до вівторка ми маємо Його в 
Уневі. Шкода через те, що немає погоди. У середу повертається до Львова кіньми, 
бо автомобіль є в процесі заміни. Старий забрала фірма, а новий ще не надійшов. 

Отець Климентій і Митрополит Андрей з родиною святкують срібне весілля 
брата Леона і Ядвіги Шептицьких. Прилбичі, 15 жовтня 1927 р.

(Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» (Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)
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Старий тому хоче замінити, що це — 
карета, якої не можна опустити, а 
для нього незручний, щоби всістись. 
Новий повинен бути напівзакритим, а за-
міною займається Стась Вишневський. 

Найсердечніше вітаю Вас, мої дуже 
дорогі, й усього, що тільки добре і 
щасливе, бажаю. 

Ваш щиро о. Климент

Про плани о. Климентія на літо 
1927 року довідуємося з наступного 
листа до брата Олександра Шеп-
тицького, якому повідомляє, що, 
за вказівкою Митрополита, їде під-
лікуватися на Зюльт — німецький 
острів у Північному морі. Очевидно, 
це було після затяжних недуг, які пе-
реслідували о. Климентія ще з часів 
молодости.

Львів, 17.06.1927 р. 
Ізі Олександровій-Шептицькій – 

у Лабунях 
Кохана Ізо! 
До Тебе ще раз шлю найщиріші й 

найсердечніші побажання для молодят. 
Симпатію й кохання матимуть 
у людей, бо обоє такі симпатичні 
та милі й справляють хороше 
враження, а це буде до них людські 
серця притягувати, але цього б до 
щастя не вистачало. Їхнє взаємне 
кохання і характер, так же Його, як 
Її, і погляди на життя, одним словом, 
усе разом, що до них відноситься, дає 
певність, що ці молодята мусять 
бути дуже милі й Господу Богові, а 
відтак їхнє щастя буде ґрунтоване 
на міцнішій скелі. Тому хай їх обох 
цей Предобрий Бог осипле дарами й 
ласками Своїми. Дуже Тобі я дякую за 
листи. Користуючися запрошенням, 
виберуся 24 червня о 2-й пополудню 
до Белжця, і там я прошу на 5-ту, 
аби чекала дриндулка (жартівлива 

Митрополит Андрей і о. Климентій у Прилбичах з родиною у 
1927 році

Брати Шептицькі у Прилбичах святкують срібне весілля 
Леона і Ядвіги Шептицьких. Прилбичі, 15 жовтня 1927 р.

(Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» 
(Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)
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Лист о. Йосифа Сліпого до Митрополита Андрея з аргументацією про необхідність призначення 
о. Климентія єпископом-помічником 

(ЦДІАЛ. — ф. 358, оп. 1. — Справа 345. (Листи о. ректора Сліпого Й. до Шептицького А., 1917–1938 рр.). — арк. 72 –75)
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Грамота на заснування Святоуспенської Унівської Лаври Студійського уставу,
 видана Митрополитом Андреєм Шептицьким
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назва брички. — І. М.); тому до Белжця, 
що це, здається, та сама відстань, що і 
до Завади (село біля Замостя — І. М.), а 
на кілька годин буду раніше у Вас. 26-го 
разом із Митрополитом ми поїхали б до 
Варшави, а я потім на Зюльт (за вказ. 
Митр.). До милого, відтак, побачення. 
Чарівний час, напевно, Г. Бог дасть Вам 
таку погоду і на 20-го червня. Шкода 
лише, що в теперішньому клопоті й 
Ваших справах не можна Вам трохи 
допомогти й полегшити. До побачення, 
мої найдорожчі. 

Щиро Ваш о. Климент

Нагода побачитися з родиною 
з’явилася восени. 15-го жовтня 1927 
року у Прилбичах зібралася вся родина 
Шептицьких і спокревнених інших 
родів, щоби відсвяткувати срібне 
весілля брата Леона і Ядвіги. Із цієї 
урочистости збереглося спільне фото, 
на якому бачимо і о. Климентія. 

Наступні кілька років о. Климентій 
зайнятий розбудовою монастирів та 
налагодженням їх діяльности. Особливо 
добре розвивалися сестри студитки. 
Короткі відомості про них знаходимо 
у цитованій вже хроніці ієрм. Теофана, 
який згадує хронологію відкриття 
сестрами дитячих сиротинців. Хоча мова 
йде про успіхи окремих студитських 
монастирів, але це результат діяльности 
і о. Климентія. 

1926 року в Якторові був заснова-
ний сиротинець під назвою «Захист 
малих сиріток», у якому виховувалося 
майже 30 дітей. По шести літах дітей 
передавали до учнівського сиротинця. 
Дівчаток же вчили тут до сьомого класу. 
Деякі з них залишались у монастирі й 
ставали монахинями. Весною 1927 р. 
Сестри заснували першу захоронку 
(дитячий будинок для сиріт) в Уневі, 
неподалік монастиря. Для цих потреб 
брати Шептицькі подарували їм будинок 

 «До рідної хати» — щодо взаємин 
Митрополита Шептицького і волинського воєводи

 Генрика Юзефського 
(Dziennik Wileński. — № 131. — 8 червня 1930 р. — С. 2)
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з великим городом. Друга велика захоронка була освячена за рік у Брюховичах. 
Весною 1928 року брати Шептицькі для Захоронки подарували монахиням 
будинок, у якому замешкало 5-6 сестер. Захоронка мала свою каплицю й 
достатньо приміщень для потреб виховання. Окрім того, Шептицькі купили 
трохи землі, щоби монахині могли себе утримувати. Цього ж року одна старша 
Пані у Львові подарувала студиткам свій будинок на вул. Убоча, 4. Тут також 
було облаштовано сиротинець. 

1929 року сестри-студитки отримали в подарунок велику муровану віллу в 
Гаях коло Тернополя. 

[Монастирська хроніка, писана ієромонахом Теофаном, настоятелем монастиря в Скиті св. Ан-
дрея Студійського Уставу в Лужках // Музей народної архітектури та побуту у Львові — спадщина 
митрополита Андрея Шептицького: матеріали наук. конф. з нагоди 150-ліття від дня народження 
Митрополита Андрея Шептицького. — Львів: Колесо, 2016. — С. 291–296]

Номінування о. Климентія на єпископа-помічника відновилося 1928 року. 
Збереглися документи у Центральному державному історичному архіві 
України у Львові, які це підтверджують.

[Центральний державний історичний архів України, м. Львів, Ф. 358 Шептицький Андрей 
(Роман-Марія-Олександр) (1865 – 1944), граф, митрополит Галицький Греко-Католицької Церкви, 
архиєпископ Львівський, єпископ Кам’янець-Подільський, культурний і церковний діяч, меценат, 
дійсний член НТШ, оп. 3, Спр. 270. Листування Шептицького Андрея з Апостольською Нунціятурою 
у Варшаві та Папою Пієм ХІ з приводу іменування о. Климентія (Шептицького) архидияконом 
Митрополичої капітули у Львові, 1924 – 1928 р., 14 арк.]

Аркуш 10 цієї справи містить низку документів, зокрема листування 
Митрополичої капітули в цій справі, а також рішення Митрополичої капітули, 
яким запропоновано номінувати ігумена Климентія єпископом-суфраганом 
із правом успадкування Львівського Митрополичого Престолу. Серед них 
знаходимо відомості, що 5-го травня 1928 р. вище духовенство Львівської 
митрополії Церкви письмово звернулося до Римської курії та Конгрегації у 
справах Східних Церков з проханням, щоби Папа Пій ХІ канонічно номінував 
ігумена Климентія єпископом та офіційно визнав його адміністративні 
повноваження у митрополії. 

Рішення Капітули не було затверджене Митрополитом, оскільки, як він 
пояснив, це могло бути трактовано за «непотизм». 

Члени Капітули, однак, не відступали і в наступному листі до 
Митрополита й далі вимагали погодитися на о. Климентія як єпископа-
помічника: «Іменованє членів Капітули прислугує Вашій Ексцеленції в 
порозумінню з Капітулою, а нігде не є сказано, що членом капітули не 
може бути брат Владики. Із огляду на се, що членів Капітули Владика 
іменує в порозумінню з Капітулою, Капітула має важний голос у тій справі і 
для того рішила одноголосно на засіданню дня 13.ІХ.1928 єще раз просити 
Вашу Ексцеленцію, щоби зволити ласкаво іменувати о. ігумена Климентія 
Архидияконом Митрополичої Капітули й поробити всі кроки, щоб ієрм. 
Климентій був Святим Престолом іменований єпископом-суфраганом із 
правом наслідства Вашої Ексцеленції».

1928
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Справа вже вкотре набрала розголосу в пресі: 

У першій половині липня ц. р. прибув до Галичини з Риму канадійський 
єпископ преосв. Микита Будка, щоби відвідати свою рідню в Добромірці коло 
Збаража й забрати кількох священиків до Канади. Єпископ Будка був довший 
час в Римі і робив там заходи в ціли іменування другого греко-кат. єпископа 
для греко-католиків-українців у Канаді. Цею справою займається тепер у Римі 
митроп. Шептицький, що, крім цього, старається там за суфрагана для себе. Із 
митрополитом пробуває в Римі його брат-ігумен монастиря Студитів в Уневі 
о. Климентій Шептицький.

Публіцистична стаття про ставлення Польщі до греко-католиків та православних. Автор засуджує 
політику уряду щодо Митрополита Андрея Шептицького та доводить, 

що підтримка українців-католиків є необхідною для Польської держави
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Курсують поголоски, які нотуємо тільки з дневникарського обов’язку, що 
єпископом-суфраганом у Львові мав би стати о. ігумен Климентій Шептицький, 
а кандидатами на другого єпископа в Канаді мають бути Василіяни о. д-р Галу-
щинський і о. Лучинський та катехит у Львові й віце-ректор дух. семінарії 
о. д-р Василь Лаба, евентуально ректор дух. семінаріі у Львові о. д-р Сліпий.

[Діло. — №165. — 28 липня 1928 р. — С. 3]

14-го жовтня 1928 р. Митрополит Андрей Шептицький написав листа Папі 
Пію ХІ, в якому просив Святішого Отця, щоби «той особисто рекомендував 
кандидатуру на єпископа-суфрагана, оскільки дорадники «дивляться з одного 
боку і дають односторонню раду».

[ЦДІАУЛ, м. Львів, Ф. 358 Шептицький Андрей (Роман-Марія-Олександр) (1865 – 1944), граф, 
митрополит (…..), оп. 3, Спр. 270, арк. 11]

У згаданому вище фонді Митрополита Шептицького у ЦДІАЛ донині 
зберігся лист о. Йосифа Сліпого до Галицького Владики, в якому його автор 
наводить низку аргументів, ілюструючи їх становищем Львівської архиєпар-
хії, на підтвердження прохання домогтися призначення о. Климентія єписко-
пом-помічником. Зберігаємо мову оригіналу листа:

Зустріч в Познані на летовищі Митрополита Андрея графа Шептицького та Архиєпископа Митро-
полита Могилівського Едуарда Роппа. 30 червня 1930 р. 

Фото з колекції «Narodowe Archiwum Cyfrowe»
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Слава Ісусу Христу!

Ваша Ексцеленціє!
В прохання о епископа-помічника можна би, на мою неміродайну думку, 

навести слідуючі рації:
1. Велика архіепархія і митрополія, її висунення на Схід. Большевицьке 

сусідство як загалом дух часу перестроюють ціле життя. Церква мусить 
опанувати нові напрями і течії, і то відразу. Се вимагає помноження сил. 

2. Напрями польської правительственної політики і церковної 
польського єпископату збуджують підозріння вірних. Правительство потайки, 
така гадка загалу, фаворизує нез’единених, а з другої сторони «Польська Унія» 
загрожує ідеї з’єдинення України і Росії. В помічнику-епископові зобачують всі 
закріплення нашої Церкви.

3. Внутрішне положення архіепархії: сектантство, схизма, знову 
автокефальні кличі, вправді без поважнішої хвилевої небезпеки, але треба 
скріпити віру через часті поїздки помічника.

4. Конечність, а при тім добрі нагоди опанувати товариство «Просвіти», 
«Рідної школи», економічні інституції, бурси гімназійні і ремісничі і т. д.

5. Парцеляція ґрунтів, забезпечення архіепархіяльних капіталів, візитації 
і поїздки по єпархії, суд церковний.

Зустріч греко-католицьких єпископів у Львові. 
Сидять зліва направо: Апостольський адміністратор Пряшівської єпархії Діонісій Няраді, єпископ 

Станіславівський Григорій Хомишин, Архиєпископ Львівський Андрей Шептицький, єпископ в 
Канаді Никита Будка, єпископ Перемиський Йосафат Коциловський. 

Стоять: генеральний вікарій зі США Йосиф Гануля, Апостольський екзарх США Василь Такач, 
єпископ з Чехословаччини Петро Гебей, єпископ Кирило Куртев (Болгарська греко-католицька 

Церква), Павло Ґойдич — греко-католицький єпископ Пряшівської єпархії, генеральний вікарій зі 
Львова Олександр Бачинський. 

Грудень 1927 р. 
Фото з колекції «Narodowe Archiwum Cyfrowe»
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Стаття польського автора про Митропо-
лита Андрея Шептицького та єписко-

па Григорія Хомишина, а також два 
світоглядні бачення, які реалізовують у 
Галичині ці церковні діячі. Зокрема ав-
тор вважає помилкою те, що польський 
уряд опирається серед греко-католиків 
на єпископа Хомишина, а не Митропо-

лита Андрея (Słowo. — № 111. — 
25 квітня 1933 р. — С. 1)

1928
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6. Невдача «християнської організації», якої обава заходить, утруднить 
положення Митрополита. Піддержувана фондами епи. Станіславівського 
і Перемиського і їх вдачами, попадає в екстерми, простими виступами  
знижується до рівня ворогів Церкви, яких поборює і тим компрометує 
католицьке становище загалом в очах цілого громадянства. Відтручує 
безпотрібно запал духовенства, ангажується в політичні виступи (угодовища, 
яка викликала і в самій Організації тертя). 

Супроти Східних занимає дуже неприєднююче становище, передовсім 
через безоглядне облатинення обряду. Поширювання християнського 
погляду на події і їх освітлювання з точки віри, пошана авторитету ерархії 
треба би належно спрямувати і використати для здвигнення релігійного духа 
архіепархії і вдержати рівнож напрям церковної політики.

7. Старший вік і слабке здоров’я Ексцеленції, дальше Митрополит не 
може себе експонувати в підготовчих тих акціях з огляду на непевний вислід, а 
мимо того треба авторитетної особи.

8. Лат.[инська] Львівська архіепархія має вже помічника, хоч менша і 
ситуація о много лекша.

Митрополит Андрей та о. Климентій з монахами-студитами і хлопцями. 
Захоронка в Уневі. 1930 р.
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За особою о. ігумена Климентія промовляють слідуючі рації:
1. Його глибока побожність і ніжна скромність, а при тім висока загальна 

ерудиція.
2. Чоловік посвяти і пожертвування, що не глядить своєї користи. Він 

відданий Церкві і Вашій Ексцеленції.
3. Фінансові спосібности і рідкий в нас досвід на тім полі, що в теперішнім 

положенню перефінансовання (фінансової реформи — І. М.) архиепархії, є 
великої ваги.

4. Чоловік, що вміє вдержати засаду і вміє вийти з тяжкого положення. 
Має реальні погляди на хід церковних справ. 

5. Має здорові суди і опановує ситуацію.
6. Має пошану в цілім духовенстві. Загальне пересвідчення, що він 

одинокий беззамінний (цей факт в листі підкреслено — І. М.) кандидат на 
епископа.

7. Вдержить напрям церковної політики, який розпочали Ексцеленція і 
буде противагою проти Станіславівського і Перемиського напряму.

Признаюся Вашій Ексцеленції, що із-за надміру праці. Не маю спокійної 
хвилі передумати цілої справи зі становища Ексцеленції. До того слухи про 
напад на Семінарію мимохіть мене затривожують. Впрочім Богу дякувати всьо 
до тепер досить добре. Прохаю дуже о авдієнцію завтра вполудне і підписи 
банкетів, які хочу розіслати пізніше.

Цілую святительські руці [руки — І. М.]
І прохаю о молитви за

Семінарію.
Відданий

о. Йосиф Сліпий
Львів 2/XI, 7 год. веч. 1928.

[ЦДІАЛ. — ф. 358, оп. 1. — Справа 345. (Листи о. ректора Сліпого Й. до Шептицького А.,1917–
1938 рр.). — арк. 72 –75]

Та, попри все, питання розвитку чернецтва стояло перед о. Климентієм на 
першому місці. 1930 року громадськість готувалася святкувати 30-ту річницю 
сходження на престіл Галицьких Владик Митрополита Андрея. Заходи мали 
відбутись у січні 1931 року. Готувались і студити, які цього року перенесли до 
Львова  (до Свято-Іванівської Лаври)  дерев’яну церкву з с. Кривки Турківського 
повіту. Неповторна бойківська архітектура справила таке враження, що, як 
згадують сучасники, весь Львів ходив, щоби біля неї сфотографуватись. 

Складно сказати, яка б доля чекала цей шедевр дерев’яного зодчества, яким 
є невеличка бойківська церква зі села Кривки, що на Турківщині, та яка сьогодні 
є окрасою Музею народної архітектури та побуту у Львові, якби не те, що 
на той час парохом у цьому селі був о. Маркелій Куновський. Згідно з одними 
джерелами, ця церква, посвячена отцю Миколаю, була збудована 1761 року, а 
згідно з іншими — 1763-го. Вона довго задовольняла потреби мешканців села, 
кількість яких ніколи не перевищувала 400 осіб, а в 1920-х роках зросла майже 
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вдвоє, а тому громада села вирішила розібрати стару 
церкву і на її місці поставити нову. (...) Стару церкву 
очікувала доля багатьох дерев’яних церков: її або 
могли продати в якесь інше, бідніше, село, або про-
сто використати дерево на опалення. (...) Під час дис-
кусії з громадою щодо майбутнього старої церкви 
отець Маркелій Куновський звернувся до відомого 
мистецтвознавця Михайла Драгана, який попросив 
допомоги Митрополита Андрея Шептицькогоі 
переконав його, що варто викупити в села цю церкву 
і перевезти її до Львова. Під керівництвом М. Драгана 
стару церкву розібрали й перевезли до Львова, у 
теперішній Шевченківський гай, започаткувавши у 
такий спосіб Музей народної архітектури й побуту 
просто неба. Церкву перевезли возами із Кривки і 
змонтували на новому місці 1930 року.

[Роман Горак. Канікули 1888 року (Листи Антона Березин-
ського до Івана Франка). — Науковий вісник музею Івана Франка 
у Львові. Випуск 20. — Львів: Апріорі, 2016. — С. 438 — 439]

Михайло Драган у тогочасній пресі засвідчив, 
що саме клопотами та заслугами о. Климентія було 
перевезено церкву до Львова.

[Перлина бойківської архітектури у Львові (про дерев`яну церкву с. Кривки). // Новий час. — 
1930. — № 128]

Перемовини з громадою с. Кривки розпочали ще  1926 року. Не всі парафіяни 
погоджувалися подарувати  храм, і цей конфлікт пришвидшив смерть пароха 
о. Куновського. Проте справу продовжили його син о. Володимир Куновський 
і новий парох о. Роман Ладижинський. Перевезений храм встановили майстри 
Тома Джурин та Прокіп Демків із с. Ціневи (сьогодні село Рожнятівського 
повіту Івано-Франківської области) 1931 року, де він 7-го липня був освячений 
іменем святої Софії — Премудрости Божої.

Крім старань щодо розбудови студитських монастирів, слід згадати й про 
підприємницький хист о. Климентія. У часах, коли життя в монастирі було для 
нього тільки мрією, бізнесовий та підприємницький талант Казимира графа 
Шептицького став невід’ємною частиною його повсякденної діяльности. Усі 
світські справи було скасовано зі вступом у монастир. Однак нам вдалося 
знайти інформацію про кооператив, який організував о. Климентій із числа 
священиків з метою придбання відпочинкового осередку в Гребенові на 
Сколівщині.

«Зелемінь». Так зветься положена на найкращому місці Гребенева (у 
скільських горах), над Опоровою кручею, велика прегарна вілля, яку набули 
цього року на власність священики Львівської дієцезії, зорганізовані в 

Бл. Павло Ґойдич — греко-католицький 
єпископ Пряшівської єпархії, 

Митрополит Андрей Шептицький та 
Апостольський адміністратор Пряшівської 

єпархії єп. Діонісій Няраді (1928 р.)
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кооперативі «Священича санаторія». Ця молода, але рухлива кооператива, 
починаючи свою діяльність перед трьома літами, давала змогу своїм членам 
місячними однозолотовими ратами (тепер уже двозолотовими) сплачувати 
десятидолярові уділи, а оперуючи вміло й розумно призбираними грішми, 
вспіла вже цього року набути за ціну восьми тисяч долярів цей прегарний дім 
відпочинку. На чолі кооперативи стоїть о. ігумен Климентій Шептицький 
(голова Надзірної Ради), а до Дирекції входять загальновідомі у нас зі своєї 
ініціятивности діячі, а саме: о. крил. Дам’ян Лопатинський, о. дир. Юліян 
Дзерович і парох Гребенева о. Смачило. Придбання цього літнища — це перший 
позитивний досяг сконсолідованої праці нашого духовенства для потреб 
власного колективу (…). 

В четвер, 19. червня ц. р., відбулося торжественне посвячення «Зелеміні», яко-
го доконав Ексцел. митрополит Андрей в асисті епископа Н. Будки. В посвяченні 
брали участь, крім членів Дирекції та Надзірної Ради кооперативи, о. мітрат 
Т. Войнаровський, о. крил. і пос. Л. Куницький (ще хворий) (…).

На порозі віллі привитав владику хлібом-сіллю голова Надзірної Ради о. 
ігумен Климентій Шептицький. По коротенькій відповіди і подяці за привіт 
приступлено до самого акту посвячення, якого, як сказано, доконав сам 
Високопресв. Андрей в асисті Преосв. Н. Будки. Посвячений об’єкт має 20 
прегарних кімнат з бальконами (будівля двоповерхова) і з двома їдальнями. 

[Діло. — № 136. — 22 червня 1930 р. — С. 5]

Митрополит Андрей Шептицький, владика Никита Будка, о. Климентій під час реколекцій для 
духовенства на віллі санаторію «Зелемінь» у с. Гребенів. 1933 р.

1930
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Зі Сколівських Бескидів о. Климентій повернувся у сам вир монастирського 
й церковного життя. За кілька днів у Познані, 26–29-го червня, відбувся Євха-
ристійний конгрес, в якому взяв участь, окрім більшости греко-католицького 
єпископату на чолі з Митрополитом Андреєм, також о. Климентій.

[Діло. — № 145. — 3 липня 1930 р. — С. 3]

10-го липня 1930 року до Львова прибув Примас Речі Посполитої карди-
нал Август Глонд (1881–1948). Цього ж дня у соборі святого Юра відбулася 

Лист з приводу іменування о. Климентія (Шептицького) архидияконом Митрополичої капітули у 
Львові, написаний від імени Капітули о. Олександром Бачинським (з архіву родини Бачинських)
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конференція, в якій взяли участь львівські єпископи трьох обрядів: східного, 
латинського та вірменського. Також на конференцію прибув краківський 
митрополит князь Сапіга. Газета «Polska Zbrojna», яку видавало Міністерство 
Оборони, подає нам з деталями відвідини Примаса, зазначаючи, що перші 
два дні по Львову його супроводжували о. Климентій з каноніком Коваль-
ським. Після обіду, на якому був присутній також Леон граф Шептицький із 
Прилбич, о. Климентій із кардиналом Глондом відвідали монастир сестер 
василіянок на вул. Потоцького (нині це вулиця Генерала Чупринки, 103). Після 
цього Примас відвідав греко-католицьку духовну семінарію і  Національний 
Український Музей на вул. Мохнацького (нині це вул. Михайла Драгоманова, 
42). На закінчення дня гості завітали до волоської церкви Успіння Пресвятої 
Богородиці.

[Polska Zbrojna. — № 188. — 12 липня 1930 р. — С. 2]

Не обійшовся цей рік без інтриг та саботажу, від чого особливо постраждали 
о. Климентій і студити. 

16-го серпня газета «ABC» (№ 277), яка відображала погляди проросійської 
націонал-демократії, а також підтримувала антиукраїнські й антисемітські 
теорії, на першій шпальті розмістила матеріял про студитів в Уневі як «гніздо 
антипольської роботи». Причиною цьому послужив літній табір молодіжної 
організації «Пласт», діяльність якого автор статті пов’язує з бандитськими 

о. Климентій (Казимир) Шептицький, Олександр Шептицький, Митрополит Андрей (Роман) Шеп-
тицький, Станіслав Шептицький, Леон Шептицький. Лабуні (Польща). Весна 1930 р. 

Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» (Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)
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нападами під Перемишлянами. У статті називають братів Шептицьких 
як керівників «українського сепаратистського центру» в Уневі. Наведені 
факти, а точніше — вигадки автора статті з історії студитів та твердження 
про формування груп для саботажу свідчать про явний дискредитаційний 
характер. Зважаючи на проросійське джерело, очевидним є те, що подіб-
ні матеріяли були помстою за проби поширення католицької традиції на 
схід від Галичини. Як знаряддя використовувалися для цього структури, що 
вбачали в діяльності братів Шептицьких антипольські риси. Цю інформацію 
передруковано в іншому проросійському виданні.

[Kurier Poznański. — № 380. — 20 серпня 1930 р. — С. 4]

Прикладом, як цілеспрямовано прагнула знеславити Шептицьких редакція 
«ABC», є інший допис під назвою «Руські бандити і дальше гуляють», в якій 
автор пише про те, що було вчинено бандитський напад на майно Яна 
Шептицького у Бібрському повіті, у результаті чого спалено дві скирти 
конюшини. Йдеться про Дев’ятники і Яна Сильвестра, сина Леона Шептицького, 
який одідичив тут маєтки після о. Климентія. У замітці зазначено, що «пожежа 
є дуже характеристичною, оскільки Ян Шептицький є братом Митрополита 
Шептицького, протектора всіх бойових організацій руських».

[ABC. — № 238. — 27 серпня 1930 р. — С. 2]

Після цієї зливи неправдивих поголосів і звинувачень відбулася спроба 
підпалити привезений зі с. Кривки храм, який закінчували ремонтувати. Про 
це преса написала 20-го вересня.

[Діло. — № 209. — 20 вересня 1930 р. — С. 2]

Кілька днів пізніше газета «Діло»  добре описала цей випадок, додаючи, як 
ілюстрацію до теми, також відомості про монахів-студитів та перевезену до 
монастиря церкву. Подаємо зміст статті без скорочень: 

Ще про замах на монастир оо. Студитів

Невдалий замах на монастир оо. Студитів, що лежить у прегарному місці 
на узгір`ях Знесіння від сторони Личакова, на північ від тамошнього зал. двірця. 
в найближчому сусідстві залізничої лінії Підзамче-Винники, звернув мимоволі 
увагу широкого загалу на цей строгий чин, добре відомий на старій Руси і 
відновлений у нас перед кільканадцяти роками митр. Шептицьким. Головний 
монастир оо. Студитів лежить в Уневі, а поменші монастирі находяться в За-
рваниці, у Львові на Знесінні і в Коростові (скільського деканату). Позатим існує 
ще у Львові монастир-студія оо. Студитів при вул. Петра Скарги. Ігуменом оо. 
Студитів є єромонах Климентій Шептицький. 

Чин оо. Студитів належить до найстрогіших. Його члени працюють багато 
фізично (ведуть власне господарство) і багато постять. Загалом правила 
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того чину вимагають від його членів великої саможертви, самовідречення і 
посвяти. Монастир на Знесінні, на який виконано замах, стоїть під проводом 
єромонаха Нікона (о. Павла Погорільця). Монастир вивінований митр. Шеп-
тицьким як слід і веде на свому Фільварку (довк. поля) широку господарку; 
А недавно спроваджено на ті узгір’я чудову деревляну церковцю (яка може 
змістити найвище яких зоо осіб) з села Кривка, пов. Турка, і саме тепер 
кінчиться її уставлювання. Церковця підлягає опіці консерваторського уряду, 
бо вона мав справді неоціненну мистецьку вартість як рідкий здобуток і 
пам’ятка вимираючого вже зовсім старого деревляного будівництва. (Подібну 
красою і стилем деревляну церковцю перенесли недавно чеські мистецькі 
круги до Праги з села Михайлівці на Закарпатті й уставили її в городі-саді 
Кінського). Не треба й казати, що церкву з Кривки розібрано, перевезено, а 
тепер кінчать монтувати під проводом фахівців, так, що вона нічого не 
стратить зі своєї краси і кожна дрібниця буде в ній на давньому місці. 

Справжнім чудом Божим можна назвати те, що наслідком страшного 
вибуху бомби не потерпів ні дім оо. Студитів, ні згадана церковця. Як би було 
прийшло до вибуху другої бомби, яку атентатчики вложили у віконницю дому, 
підпаливши льонт, катастрофа булаб неминуча. На превелике щастя, льонт 
згорів тільки до половини і ця бомба не вибухнула. Це врятувало життя 
всіх мешканців монастиря і жиючих там тепер майстрів, а також дім і 
церковцю перед руїною. З напряму втечі атентатчиків у сторону Личакова, 
які стріляли з револьверів, не допускаючи до погоні, як і з того факту, що саме 
дві доби передтим висаджено в подібний спосіб школу ім. князя Льва при вул. 
Круп’ярській, можна догадуватися, що атентатчики в обох випадках були ті 
самі люди. Побачимо, який буде вислід слідства поліції.

[Діло. — № 215. — 27 вересня 1930 р. — С. 4]

Восени 1930 року Митрополит Андрей Шептицький у пресі розповів про 
плани створення політично-громадської організації, яка мала на меті об’єд-
нати українських політиків в одну понадпартійну групу. Цією структурою 
мав стати «Український Католицький Союз». Очевидно, що це був виклик на 
політичну роздробленість, відсутність чіткої політичної позиції і, як наслі-
док, бездіяльність українських політиків у польському парламенті й низин-
них радах. Перш ніж вказати на роль о. Климентія у цій ініціятиві, подамо 
інтерв’ю Митрополита на цю тему, опубліковане 30-го жовтня 1930 року в 
газеті «Діло»:

Панове, питаєте мене, чи «Католицький Союз», у мойому розумінні, має бути 
новою політичною партією, відповідаю ось що: «Якщо політичною партією на-
зиваєте те, що звичайно під тією назвою розуміють, тобто партію, проти-
ставлену всім іншим вже існуючим партіям, і політичну її програму, проти-
ставлену всім іншим програмам, то такою партією Союз не повинен і не може 
бути. Але якщо партією називаєте групу людей, що хочуть і на політику мати 
вплив, і в цілій низці політичних справ хочуть в єдности поступати, і в таких 
справах мають свою спільну точно означену плятформу, то такою партією 

1930



412

Церква святого Миколая, перенесена з с. Кривки Турківського повіту старанням 
о. Климентія графа Шептицького та Митрополита Андрея графа Шептицького. 

7-го липня 1930 р. освячена Митрополитом Андреєм графом Шептицьким та перейменована 
на церкву святої Софії Премудрости Божої, яка стала головним храмом Свято-Іванівської Лаври 
УГКЦ та першим об’єктом Музею просто неба. (Фото зі збірки колекціонера Юрія Завербного)
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«Католицький Союз» повинен бути. Він ставляє собі за завдання оборону віри 
та Церкви й усі ті національні, суспільні та політичні принципи, на які всі ка-
толики без виїмку мусять годитися. В усіх тих політичних справах, у яких не 
нарушена віра та мораль і загально всіми католиками прийняті національні 
й суспільні принципи, — лишає своїм членам цілковиту свободу, — то значить, 
позволяє їм чи то належати до якихсь існуючих уже партій, чи творити нові 
партії. «Католицький Союз» своїми принципами стоїть немов би понад парті-
ями. Так треба би, думаю, означити відношення «Католицького Союзу» до існу-
ючих партій, або до тих, які могли б утворитися. Члени «Католицького Союзу» 
могли би бути рівночасно і членами інших партій, очевидно не таких, які у своїх 
програмах або у практиці йшли би проти Церкви та її науки, могли б також 
лучитися в якісь нові групи, під тими самими умовами. 

Тим також пояснюється ріжниця, яка заходить між «Католицьким Сою-
зом» і католицькою акцією. Словом «католицька акція» означується звичайно 
цілком аполітичні організації католицької суспільности. Очевидно, католиць-
ка акція може мати тих самих членів, що «Католицький Союз», і в численних 
справах взаїмно собі помагати. Вважаю католицьку акцію за один із важніших 
постулатів теперішньої хвилі, над якими працюємо і в праці тій дальше посту-
пати будемо.

[Діло. — № 242. — 30 жовтня 1930 р. — С. 1]

1-го січня 1931р., у четвер, в найбільшій залі Духовної семінарії на вул. Ко-
перника відбулись Установчі Збори «Українського Католицького Союзу». При-
гадаємо тільки, що про плани об’єднання політиків на ґрунті католицизму в 
1906 році заявляв о. Климентій, а тоді Казимир граф Шептицький. 

Під гаслами католицької віри розпочато об’єднання розсварених і розді-
лених за партійною належністю українських політиків. Як і в інших випадках, 
офіційні повідомлення засвідчують провідну роль Митрополита Шептицького 
у цій події. Ми не заперечуємо такої думки, адже навіть найкраща ідея без Га-
лицького Владики не могла б втілитись у життя в тодішньому українському 
середовищі. Його величезний авторитет, безкорисність та посвята творили 
чудеса. І вчорашні політичні опоненти, навіть і не католики, ставали в ряди 
цієї політично-громадської структури, присягаючи під час вступу працювати 
пліч-о-пліч на благо свого народу. Згідно зі статутом, привселюдну обіцян-
ку слід було голосно закінчити словом «Прирікаю». Саме заснування УКС ре-
тельно висвітлене у пресі, звідки й дізнаємося про далеко не другорядну роль 
о. Климентія: при виборі членів Головної ради його ім’я стоїть на першому місці. 

У Зборах взяли участь: Ексц. митр. Шептицький, Преосв. єп. Бучко, Преосв. 
єп. Будка, багато духовної і світської інтелігенції обох полів зі Львова і з краю, 
поважне число акад. молоді і представники нашої преси. Всіх присутніх було 
понад 200 душ. Збори створив митр. Шептицький, що привитав зібраних і по-
дав до відома, що зробив досі Ініціативний Комітет під проводом єп. д-ра Бучка 
для підготовлення організації Українського Католицького Союзу. При цій на-
годі митрополит зазначив, що члени У. К. С. можуть ріжнитися між собою в 
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інтерпретації поодиноких квестій ідеольоґічного характеру, головне, аби всі 
вони завсіди держалися цупко й боронили католицької віри та моралі. Із черги 
всі присутні зложили урочисте приречення, що, вступаючи в члени У. К. С., бу-
дуть придержуватися в житті поданих вище принципів. Відбувалося це в той 
спосіб, що на поіменний заклик кожний(а) з присутніх заявляв(а): «Прирікаю». 

(….) Дир. Сінгалевич, обнявши провід, вказав на вагу моменту і на ту вели-
ку ідею, яка всіх зібрала, після чого уділив голосу през. Децикевичеві, який зре-
ферував іменем Ініціативного Комітету статут У. К. С. Із того реферату ми 
довідалися, що правною основою, на якій спиратиметься У. К. С., буде форма 
політ. партії. У. К. С., до якого могтимуть належати і не-католики, оскільки 
підчиняться його постановам та будуть спочувати його ідеї, розвиватиме ді-
яльність на цілій території Польщі. При кінці референт предложив схему цілої 
організації від льокальних кружків через організації окружні аж до організації 
централі і вказав на обов’язки членів У. К. С. 

…Вибрано през. Вол. Децикевича (через аклямацію), членами Головної Ради 
стали одноголосно: о. ігумен Климентій Шептицький, о. ректор д-р Йосиф Слі-
пий, проф. д-р Микола Чубатий…

[Діло. — № 3. — 3 січня 1931 р. — С. 3]

Цю подію не оминула увагою і польськомовна преса. Часопис «Przyjaciel 
Ludu» (№ 2.— 11 січня 1931 р. — С. 5) згадав тільки двох членів президії Ор-
ганізації: її президента Володимира Децикевича (1865–1949) і о. Климентія, 
вказуючи на «найважливіших осіб». Натомість «Górnoślązak» (№ 7. — 10 січня 
1931 р. — С. 6) дав досить помірковану характеристику, зазначивши, що «У. 
К. С.» зареєстрований як партія, оскільки громадська організація підлягала 
б контролю місцевої влади. Виокремлено основні напрями діяльности із за-
значенням, що певні прізвища серед засновників вказують на поміркованість 
у майбутніх діях. Наголошено було на рішенні про вислання Святішому Отцю 
від учасників Зборів вітальної телеграми. «Подія першорядної ваги, яка має 
поважні шанси на розвиток в українському суспільстві головно завдяки авто-
ритету, яким є Митрополит Шептицький, творець цієї організації» — так оха-
рактеризовано створення «Українського Католицького Союзу» в польському 
таємному рапорті про діяльність національних меншин.

[Sprawozdanie z życia mniejszości narodowych za I kwartał 1931 r. — Warszawa, 1931. — C. 6]

19-го березня 1931 року обидва Шептицькі — Митрополит і о. Климентій 
— взяли участь у Святій Літургії та процесі облечин дочки Леона Шептицького 
Софії (1904–1958), яка вступила до Згромадження Сестер Францисканок Місіо-
нерок Марії і прийняла ім’я Йосафати.

[http://fmmlabunie.pl/fmm/index.php?f01=3xxx97xxxxxxxxxx&idss=74886s9942]

Не меншою подією, тільки у духовному вимірі, було посвячення влітку 
1931 року церкви у Свято-Іванівській Лаврі Студійського Уставу:
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Львів, 7. липня 1931. Торжественне посвячення церкви оо. Студитів, пе-
ренесеної, як уже нашим читачам відомо, з села Кривки, пов. Турка, на узгір’я 
Знесіння відбулося нині, у вівторок 7. ц. м. при численній участи духовенства й 
українського громадянства Львова та його передмість. На посвяченні явився 
особисто Ексц. митр. Шептицький, Преосв. о. д-р Бучко, кількох членів львівської 
капітули, ченці-Студити з Унева, а також процесія з церкви св. Петра і Павла 
на Личакові під проводом свого пароха. Чину посвячення довершив Ексц. митр. 
Шептицький в год. 9. рано, після чого в год. 10. розпочалася архієрейська Служба 
Божа, що її відправив Преосв. єп. д-р Іван Бучко в асисті о. пралатів Куницького 
й Пясецького. Співав хор братчиків Студитського чину з Унева… 

Ексц. Шептицький виголосив надворі проповідь до вірних, в якій підніс вагу 
свята й значіння чину оо. Студитів у нашому церковно-національному житті. 
Церква Студитів, що обслуговує вже від осени мин. року також потреби нашого 
населення з Кривчиць (кольонії), посвячена Св. Премудрости Божій для нав’язан-
ня й збереження нашої старої традиції ще з княжих часів, коли то перші київ-
ські церкви були посвячені Св. Премудрости Божій (прим. Св. Софія в Київі). Вагу 
тої традиції підчеркнув Ексц. митрополит дуже сильно у своїй проповіди. Після 
закінчення свята вірні ще довго товпилися в церкві і біля неї, подивляючи її кра-
су знадвору і старий, прегарно відновлений іконостас усередині, а з тим і вели-
кий мистецький хист нашого народу, творця всіх тих цінностей. Святоіванська 
Лавра оо. Студитів у Львові, що є власником цієї церкви, збогатилася завдяки о. 
ігуменови Климентієві Шептицькому високо мистецьким твором, яким може-
мо сміло гордитися і перед своїми, і перед чужими.

[Діло. — № 150. — 9 липня 1931 р. — С. 3]

У самий день посвяти храму святої Софії — Премудрости Божої в газеті 
«Діло» появилася фахова стаття, в якій автор майстерно описав історію церкви 
та історію її перенесення до Львова, розповів про зусилля над зібранням до 
храму старовинних ікон, виокремив роль у цій важливій справі о. Климентія:

З нагоди посвячення церкви Студитів у Львові дня 7. ц. м. Місто Львів, таке 
богате в ріжнородні пам’ятники старовини, збогатилося ще одною цінною 
пам`яткою нашої культури. Є нею прегарна деревляна церква на полях (узгір’ях) 
Кривчиць-кольонії, прилучених недавно до Львова, кілька хвилин ходу від Лича-
ківського двірця. Церкву цю перевезено з села Кривка, пов. Турка, з кінцем липня 
мин. року й уставлено на вирівняній з тією метою площі біля монастиря Сту-
дитів у часі від серпня до кінця жовтня того ж року. В цьому вже році церкву 
обведено відповідним парканом, зроблено від сторони залізничого тору входову 
браму й цілу церковну площу обсаджено молодими деревцями. А в останніх днях 
церква та дістала ще одну дорогоцінну прикрасу: старий, стилевий іконостас, 
прегарну пам’ятку нашого малярства кінця XVII. й початку XVIII. століття. 

Церква з Кривки, що обслуговує тепер не тільки потреби мешканців монас-
тиря Студитів, але й потреби широких кругів нашого населення, яке з року на 
рік густішою громадою посилюється в сусідстві на полях Кривчиць та узгір’ях 
Знесіння, є спражньою перлиною бойківської архітектури. Збудована вона, по 
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всій правдоподібности, в половині XVIII. століття. Як усі бойківські церкви, є 
й ця церква тридільна, значить вона складається з трьох квадратів, які тво-
рять пресвитерію, наву й бабинець. Одночасно ця церква є триверха, при чому 
кожний з тих верхів має кількакратні заломання, так, що верхи виглядають, 
наче індійські пагоди. Перший з тих верхів, що покриває собою квадрат над ба-
бинцем, є одночасно дзвіницею, що видно зі створених голосників під банею. Дру-
гий верх (над навою) є, очевидно, найбільший, третій (над пресвитерією) подіб-
ний до першого, тільки дещо, може, стрункіший і шляхетніший. В цілости всі 
три верхи творять прекрасну гармонійну цілість і людське око не може ними 
досхочу налюбуватися. 

Не менше гарна також декоративна частина церковної будівлі. Передовсім 
дуже інтересний ґанок із заходу, на якому слідні впливи барока, дальше різьба 
церковних одвірків і чудова, наскрізь оригінальна галерійка, що обігає бабинець з 
полудня, заходу і півночи. Варто звернути також увагу на профілі випустів, на 
яких опираються піддашшя, в першій мірі на ґанку, а в середині церкви перехід з 
бабинця до нави, де на верхах видно чудові хрести простої ковальської роботи. 

Коли ціла та будівля є, безперечно, великою цінністю сама по собі і вказує на 
високу культуру й інтелігенцію нашого селянства, бо ж та церква (як, зрештою, 
всі наші деревляні церкви) є твором селянських майстрів, то не меншу цінність 
уявляє з себе й іконостас, що його уставлено в цій церкві заходами о. ігумена 
Студитів Климентія Шептицького й управи Національного Музею. Іконостас 
той якогось незнаного творця-маляря зложено вже в Музею з двох основних 
частей: І. частина походить із села Воля Жовтанецька (парохія Желдець, пов. 
Жовква) і, як вказує на це дата, намальована 1675 р.; ІІ. частина (намісні ікони) 
походить з іконостасу в селі Боянець (пов. Жовква) з початку XVIII. століття. 
Царські ворота і діяконські двері (у стилі барока) додано зі складів Музею, а по-
ходять вони з Коломийщини.

Розуміється, іконостас як цілість треба було змонтувати і зреконстру-
вати його мальовила й різьби так, щоб він по змозі нічого не стратив зі сво-
єї первісної краси. Все те треба було робити обережно і, розуміється, наскрізь 
фахово. Цього нелегкого завдання піднялися: арт. Магалевський, що відновляв 
і доповняв усе темперною технікою, і пані С. Паращук, що виконала консерва-
цію, відчищення і доставлення іконостасу з великим умінням. Усе те відбува-
лося, очевидно, під постійним доглядом управи Нац. Музею. Крім іконостасу, є 
ще в церкві інші цінні пам’ятки старовини. Так, прим., над навою висить дуже 
оригінальний деревляний павук (походить з Турчанщини), який теж треба було 
основно відреставрувати. Знов же, перед іконостасом, по обох сторонах цар-
ських воріт, стоять також старі, оригінальні свічники з дерева, які, подібно, 
як павук, приспособлено до вжитку зі зборів Нац. Музею. Як царські ворота й ді-
яконські двері, так теж і павук і згадані свічники споруджені у стилі барока. За 
відступлення церкви з Кривки для Львова належиться прилюдна подяка паро-
хові і мешканцям того села, що, збудувавши у себе нову, більшу церкву, відступи-
ла свою стареньку церковцю оо. Студитам. За придбання такого мистецького 
скарбу для Львова належиться повне признання ігуменові о. Кл. Шептицькому, 
що, йдучи за фаховою порадою співробітника Нац. Музею п. Михайла Драґана, не 
пожалував ні труду, ні коштів на довершення цього прегарного діла. Для пов-
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ноти зазначимо ще, що догляд над збереженням усіх археольогічних особли-
востей церкви мав від першого до останнього дня при уставлюванні будівлі 
даний п. М. Драган, який і довів до того, що церкву поставлено зовсім докладно 
у тій самій формі, що її вона мала в Кривці. 

[Діло. — № 149. — 7 липня 1931 р. — С. 2; Див. також: Діло. — № 142. — 28 червня 1931 р. — С. 1]

Старанням о. Климентія Шептицького 20-го вересня 1931 року з Унева 
кілька студитів їде на Полісся, під Пінськ, щоби там заснувати місійну станицю 
Студійського Уставу. Дві спільноти ченців-студитів осіли на Поліссі, спочатку 
одна — на хуторі Мерлинському біля Давидгороду, а пізніше друга — в Ольпє-
ні, в латинській дієцезії. Як передає нам хроніка ієром. Теофана, «отець Ігумен 
Климентій висилають на першу місійну станицю в Хуторах-Мерлінських пов. 
Давідгородок отця Йосафата яко Пароха, о. диякона Меланія настоятеля і бра-
та Маркіяна, котрий співає, був кухарем і дуже добрий столяр».

Отець Климентій серед духовенства у Пінську. Фото опубліковано у «Pamiętnik III-ej Konferencji 
Kapłańskiej w sprawie Unji Kościelnej w Pińsku (30, 31 sierpnia i 1 września1932 roku)» 

(Пінськ, 1933 р.) 



419

[Монастирська хроніка, писана ієромонахом Теофаном, настоятелем монастиря в Скиті св. Ан-
дрея Студійського Уставу в Лужках // Музей народної архітектури та побуту у Львові — спадщина 
митрополита Андрея Шептицького: матеріали наук. конф. з нагоди 150-ліття від дня народження 
Митрополита Андрея Шептицького. — Львів: Колесо, 2016. — С. 291–296]

На осінь 1931 року, як на дату заснування місійних станиць, вказує дата 
початку писання послань для монастирів на Поліссі — 16 жовтня 1931 року. 
Саме ж послання було дописане та вислане о. Климентієм до братів-студитів 
1934 року.

[Послання о. Климентія, ігумена Святоуспенської Лаври в Уневі для монастирів на Поліссі. 
16.10.1931 // Тематичний збірник Святопокровського жіночого монастиря Студійського Уставу. 
— Вип. 6. — С. 22–24]

Восени 1931 року о. Климентій продовжує розбудову студитської монашої 
організації і висилає на Підляшшя до місцевости Заболоття о. Нікона, якому 
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визначив місію бути настоятелем місійної станиці. Осередок освятили 25-го ли-
стопада 1931 року — надзвичайно символічний день, оскільки за юліанським 
календарем Українська Греко-Католицька Церква вшановує 25-го листопада 
святого священномученика Йосафата Кунцевича, архиєпископа Полоцького і 
патрона Унії. Заболоття нині на території Польщі й адміністративно належить 
до ґміни Кодень Любельського воєводства. 

У кінці року, а саме 28-го листопада, о. Климентій відправляє на Підляшшя ще 
о. Кирила Ганущака, щоб у селі Шістка (нині це ґміна Дрелюв на Любельщизні) 
відкрити чергову місійну станицю монахів-студитів. 

[Монастирської хроніка, писана ієромонахом Теофаном…— С. 302–304]

Рік закінчувався ще однією ініціятивою, у створенні якої брав участь о. Кли-
ментій Шептицький, а саме: у грудні 1931 року у Львові було засновано «Укра-
їнський Комітет Допомоги безробітним і вбогим». Склад Комітету був таким: 
голова — єпископ-помічник о. д-р Іван Бучко; заступник голови — Володимир 
Децикевич; члени — єпископ Никита Будка, о.  протоігумен Степан Решетило 
ЧСВВ, о. візитатор Йосиф Схрейверс ЧСС і о. ігумен Климентій Шептицький.

[Діло. — № 280. — 13 грудня 1931 р. — С. 3]

Світова економічна криза, яка шаленіла на поч. 30-х років, стала причиною 
небувалого зросту безробіття та посилення вбогости населення всього світу. 
Галичина тут не була винятком. «Поможіть безробітним й убогим» — під та-
кою назвою13-го грудня 1931 року було опубліковано у газеті «Нива» пастир-
ський лист всього єпископату Греко-Католицької Церкви. Як приклад з діяль-
ности Комітету, для безпритульних службовців, немічних старців стараннями 
його учасників облаштовувалися будинки-інтернати. Не тільки дах над голо-
вою, але й їжу та одяг тут можна було отримати тим, кого доля скинула на саме 
суспільне дно. 

Із 1931 року походить доповідь ігумена Климента Шептицького про «Трі-
одь» — богослужбову книгу для перед- і повеликоднього часу церковного 
календаря. Цей текст було підготовлено для виголошення на засіданні літур-
гійної комісії у Львові. Комісія відбула 70 засідань від 16-го червня 1930 до 
15-го червня 1935. Дискусія, якій мала слугувати доповідь, частково  проана-
лізована у джерелі, яке подаємо нижче:

[Петрович М. Східні й західні святі в дискусіях міжєпархіяльної літургійної комісії// Східні й 
західні святі в дискусіях міжєпархіяльної літургійної комісії / М. Петрович // Українське релігі-
єзнавство. — 2010. — № 55. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/44080.

Сам же оригінал доповіді знаходиться у ЦДІА у Львові, фонд 201, оп. 4, од. зб. № 3919. У наш 
час доповідь опублікована у: Шептицький Климентій — блаженний преподобномученик. Збірка 
творів [текст] / Упорядник Бойко Юрій ієрм. Юстин. — Львів: Колесо, 2014. — Серія «Історично-ка-
нонічні джерела Студійського чернецтва в Україні». — Т. ІІ. — С. 155–203]

Відомості про діяльність о. Климентія 1932 року надзвичайно скупі. Пер-
шу згадку знаходимо про нього з нагоди храмового свята (празника) церкви 
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святої Премудрости Божої, яке відбулося 7-го липня у Свято-Іванівській Лаврі 
Студійського Уставу на Знесінні у Львові. 

[Діло. — № 149. — 9 липня 1932 р. — С. 4]

Із цього періоду є відомий виступ о. Климентія на конференції перед бра-
тами-студитами під назвою «Бодріться», записаний слухачами 18-го липня 
1932 року, про що свідчить примітка у пізнішій публікації цього матеріалу.

[«Ясна Путь». Місячник монашої родини студ. Уставу. — Свято-Успенська Лавра, Унів. — 1936. 
— ч. 9-10. — С. 1–4]

Оскільки о. Климентій у цей час перебував у Підлютому, то можемо при-
пустити, що конференція відбулась у першій декаді липня. Текст виступу був 
нещодавно опублікований:

Дорогі Браття, може, Вам дивно, що говорю до Вас нині про кінець світу. 
Але не дивуйтеся. Я вже, дякувати Богові, маю 63 роки життя, тож, коли по-
рівнюю часи перед війною, в війні й по війні, то наглядно бачу, в який шалений 
спосіб цілий світ летить, чимраз нижче й нижче доходить до щораз більшого й 
більшого духовного занедбання й руїни. Багато нині є людей на світі, а навіть і 
по монастирях, що не шукають того, що Бог хоче, а шукають лиш те, чого їхні 
пристрасті домагаються, при тім забувають цілковито на послідні речі.

Коли перечитувати в газетах те, що діється нині в світі, то наглядно ба-
чимо, що злобний, жорстокий, кривавий, безбожний большевизм заливає щораз 
то ширші круги світу. Люди полюбили більше тьму й зло як світло — тому то 
так легко нині всюди приймається у злих серцях безбожний комунізм. Одним 
словом, із того всего виходить ясно, що якась велика революція, якесь велике 
переслідування наближається на цілий світ.

[Шептицький Климентій — блаженний преподобномученик. Збірка творів [текст] / Упоряд-
ник Бойко Юрій ієрм. Юстин. — Львів: Колесо, 2014. — Серія «Історично-канонічні джерела Сту-
дійського чернецтва в Україні». — Т. ІІ. — С. 32–33]

Після цього преса повідомляє, що о. Климентій з Митрополитом на два 
місяці виїжджають до Підлютого на Станіславівщину: «о. Ексц. Митрополит 
Шептицький виїхав у середу 13. ц. м. вранці в товаристві д-ра М. Панчишина й 
о. ігумена Климентія до Підлютого на дальше лікування. Як довідуємося, Ми-
трополит перебув цілу подорож щасливо і приїхав уже до Підлютого. Весь час 
свого побуту у Підлютім Митроп. Шептицький не буде давати ніяких авдієн-
цій. Поворот до Львова сподіваний ок. 15. вересня».

[Діло. — № 154. — 16 липня 1932 р. — С. 5]

Хоча, за задумом, перебування у Підлютому було пов’язане з лікуванням 
та відпочинком, насправді брати Шептицькі тут активно працюють серед міс-
цевого населення. В Остодорі, неподалік Підлютого, Шептицькі засновують 

1932
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дитячу оселю ім. Митрополита Шептицького. Нам вдалося знайти репортаж 
учасника цього дійства, яке відбулось 24-го липня 1932 року під проводом 
о. Климентія: 

Українське Товариство охорони дітей і опіки над молоддю у Львові викінчи-
ло цього року прегарний будинок під діточу оселю в Остодорі к. Підлютого, в 
чому найбільша заслуга комітету будови, що працював енергійно під прово-
дом о. Л. Бучацького. До щасливого завершення будови причинився головно 
ексцел. митр. Шептицький, що подарував не тільки площу під будову, але й 
будівельний матеріял. А в неділю 24. ц. м. в 4. год. попол. відбулося урочисте 
посвячення цієї нової діточої оселі ім. митр. Шептицького. Акту посвідчення до-
вершив о. ігумен Климентій в асисті оо. крилошан: Войнаровського, Куницького 
і Дзеровича та о. декана Патрила з Перегінська. Після посвячення виголосив о. 
прал. Куницький патріотичну проповідь, а після її закінчення дітвора з оселі, що 
уставилася серед майдану, відспівала під проводом студ. богосл. о. Стернюка 
нац. гимн-молитву «Боже Великий».

[Діло. — № 166. — 30 липня 1932 р. — С. 6]

На початку осени, а саме 30-го і 31-го серпня та 1-го вересня 1932 року, о. 
Климентій Шептицький узяв участь у роботі ІІІ унійної конференції у Пінську 
(тепер Білорусь), яку організовував римо-католицький єпископат Польщі з ме-
тою напрацювання теоретичного матеріялу на тему різних аспектів церковної 
Унії. 

[Pamiętnik III-ej Konferencji Kapłańskiej w sprawie Unji Kościelnej w Pińsku (30, 31 sierpnia i 1 
września1932 roku). — Пінськ, 1933 р. — 150 с.]

Після повернення з Пінська о. Климентій поїхав у Лабуні, щоби відслужити 
Святу Літургію в часі обряду облечин Ванди Шептицької (1910–1999), ще одні-
єї дочки Леона і Ядвіги Шептицьких і похресниці о. Климентія, яка перебувала 
у Згромадженні Сестер Францисканок Місіонерок Марії.

[Ванда Шептицька. Спогади про отця Климентія // Архимандрит Климентій (Шептицький): 
Тематичний збірник Святопокровського жіночого монастиря Студійського Уставу. — Вип. 9. — 
Львів, 2001. — С. 35]

Цікавим є лист, написаний у кінці цього року о. Климентієм із Зарваниці до 
дружини свого брата Олександра Шептицького Ізабели, в якому згадує про що-
раз більшу кількість справ, без сумніву, пов’язаних із розвитком студитських 
монастирів. 

Зарваниця, 16.11.1932 р. 
Ізі Олександровій-Шептицькій — Лабуні 

Дорога і кохана Ізо! 
Із глибокої провінції пишу й очевидно спізнюся з побажаннями, але мені 

йдеться тільки, аби Ти мала в руці доказ, що я не забув і що у своєму часі й перед 
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вівтарем пам’ятати буду. Хай Тобі Господь Бог — Великий і Добрий — дасть 
із нагоди того дня багато Своїх Милостей, хай підтримує й утішає в трудах і 
стражданнях, хай наповнює радістю Твоє серце і солодким почуттям цілкови-
того віддання себе Йому, впадання в Його Отчі обійми; віра нехай освітлює все у 
Твоєму житті, християнська надія нехай зміцнює, любов’ю своєю нехай надихає 
й малі, і великі справи, через які дорога Твоя веде. А в цей же час і доброго здо-
ров’я — це вже не лише для Тебе бажаю, але радше для Твоїх — для Олеся, Казіка 
і всіх, що з гнізда розлетілись, і для Ружі, аби їм усім сімейне старе вогнище ще 
довго світило та їх обігрівало. 

Думкою й серцем я буду цього дня в Лабунях, а тепер дуже сердечно Вас усіх 
вітаю. Часу мало й щораз менше — занять багато й щораз більше — починаю 
йти слідами давніх австрійських старост, які через зайнятість, бачачи, що не 
справляться зі всіма своїми обов’язками, — послідовно нічого не робили. На ща-
стя, брати в монастирі не дадуть розвинутися таким схильностям природи 
і не лише не дадуть розслабитись, а й наодинці та в спокої рідко коли хочуть 
залишити. 

До милого побачення, мої дуже дорогі. Маю надію, що і у Вас на Твої іменини 
буде така чудесна погода, яка вже три дні тут триває. Бог з Вами. 

Щиро Ваш о. Климент

Сестри-студитки Терентія й Акакія із дітьми у Підгайцях у захоронці на Дяківці. 
Орієнтовно 1935 р. (фото з архіву підгаєцького часопису «Міська БРАМА», 

опубліковане п. Григорієм Жибаком)

1932
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Серед різних повідомлень та спогадів за цей рік нам вдалося лише знайти 
згадку, що перед черговою святочною академією з нагоди вшанування пам’яти 
о. Маркіяна Шашкевича отець Климентій разом із владикою Никитою Будкою 
в присутності студентів відправив панахиду над його могилою й виголосив па-
тріотичну доповідь.

[Світильник істини: Джерела до історії Української Католицької Богословської Академії у 
Львові, 1928–1944 / [упоряд., гол. ред. Сениця П.] – В 3 т. – Торонто – Чікаго, 1973. – Т. 1. – С. 517]

Ця подія, очевидно, стосується  90-ї річниці з дня  смерти Шашкевича. 
Окремо хочемо згадати заходи, які відбувалися 1933 року з метою допо-

моги українцям, яких винищували  Голодомором. Загальновідомими є факти 
допомогти голодуючим та інформування світової громадськости про все, що 
відбувалося на Великій Україні. Єпископат Греко-Католицької Церкви і Ми-
трополит Шептицький не стояли осторонь споглядальниками трагедії. Однак 
на сьогодні фактів, які підтверджували би залучення студитських структур до 
порятунку потребуючих, небагато. Так на Підляшші монахи-студити підтри-
мали рятункову акцію, що відображено у звіті ієромонаха Кирила Ганущака до 
Митрополита Андрея: «Хоть громадка наших вірних невелика, то мимо того 
був у нас і день жалоби 29.X.1933, в котрім 50 присутніх в Церкві зложили на 
голодуючих по 3 зл.».

[Центральний державний історичний архів України у Львові (далі – ЦДІА України у Львові). 
– Ф. 408 (Листи монахів Студійського Уставу з Підляшшя до Митрополита Андрея Шептицького 
(1933–1934 рр.)). – Оп. 1. – Спр. 224. – Арк. 5]

Подаємо спільне пастирське звернення Андрея Шептицького й низки єпи-
скопів (Григорія Хомишина, Йосафата Коциловського, Григорія Лакоти, Івана 
Лятишевського та Івана Бучка), яке було опубліковане у Львові в день 
св. Ольги, дня 24-го липня 1933 року:

Пастирський лист у справі допомоги Великій Україні
«Україна в передсмертних судорогах»

Україна в передсмертних судорогах. Населення вимирає голодовою смертю; 
побудована на несправедливости, обмані, безбожництві та деправації людоїд-
на система державного капіталізму довела багатий недавно край до повної ру-
їни. Перед трьома роками Зверхник Католицької Церкви св. отець Папа Пій XI 
енерґічно протестував проти всего, що в большевизмі є противне християн-
ству, Богови та людській природі, перестерігаючи перед страшними наслід-
ками таких злочинів. — І цілий католицький світ, а з ним і ми, лучилися з тим 
протестом. Днесь бачимо наслідки поступовання большевиків: положення з 
кожним днем стає страшніше. Вороги Бога й людства відкинули релігію —ос-
нову суспільного ладу, відібрали свободу — найбільше добро людини, зі свобідних 
горожан-селян — зробили невільників, і не мають досить розуму, щоби їх корми-
ти за тяжку невільничу працю в поті чола.

На вид таких злочинів німіє людська природа, кров стинається в жилах. 
Безсильні принести яку-небудь матеріяльну поміч конаючим братам, взиваємо 
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наших вірних, щоби молитвами, постами, всенародною жалобою, жертвами і 
всіми можливими добрими ділами християнського життя випрошували з неба 
помочі, коли на землі нема ніякої надії на людську поміч. А перед цілим світом 
знову протестуємо проти переслідування малих, убогих, слабих і невинних та 
гонителів оскаржуємо перед Судом Всевишнього.

Кров робітників, що в голоді орали чорнозем України, кличе о пімсту до неба, 
а голос голодних женців дійшов до ушей Господа Саваота. Усіх християн цілого 
світа, усіх віруючих в Бога, а особливо всіх робітників і селян, передовсім усіх 
наших земляків просимо прилучитися до цього голосу протесту та болю й роз-
повсюдити його в якнайдальші країни світа.

Усі радіостанції просимо рознести наш голос цілому світови: може, дійде він 
і до убогих хатин конаючих з голоду селян. Нехай перед страшною смертю серед 
лютих страждань голоду буде для них хоч малою потіхою гадка, що їх брати 
знали про їх страшну долю, над ними боліли й терпіли, за них молилися.

А Ви, страждучі й конаючі Браття, призивайте Милостивого Бога й Спаса 
нашого Ісуса Христа; люті терпите муки — принимайте їх за гріхи свої, за гріхи 
цілого народу й кажіть із Ісусом Христом: «Хай буде воля Твоя, Отче небесний!» 
Прийнята для Божої волі смерть — це свята жертва, що, із жертвою Ісуса Хри-
ста злучена, принесе Вам Небесне Царство, а цілому народові спасіння.

Надія наша в Бозі!

[Пастирський лист українських греко-католицьких ієрархів було опубліковано в пресі («Мета», 
«Нива», «Христос наша сила», «Зоря» та ін.]

Восени, 7-го, 8-го і 9-го вересня 1933 року, о. Климентій вдруге взяв участь 
в унійній конференції у Пінську, вже IV. 

[Pamiętnik IV-ej Konferencji Kapłańskiej w sprawie Unji Kościelnej w Pińsku (7, 8 i 9 września 1933 
roku). — Пінськ, 1934. — 115 с.]

В останній день конференції о. Климентій написав рідному братові Олек-
сандру листа, з якого довідуємося, що дорога з Пінська до Львова лежала через 
Шістку на Підляшші, де була місійна станція монахів-студитів. 

Пінськ, 09.09.1933 р. 
Олександрові Шептицькому — Лабуні 

поштова картка 
МИР 
Мої найдорожчі! 
Дай мені знати, прошу (може, через Казя), чи Ти будеш удома в цих днях. У та-

кому разі хочу Тебе попросити про коней до Замостя на третю вранці у четвер 
(потяг з Рейовця до Любліна). Про відповідь просять негайно за адр. Шістка під 
Межиріччям, к. Лукова у о. Ганущака. Сердечно всіх обнімаю й вітаю. 

о. Климент 
(Допис) 
Коханий Казю! Якщо Папи випадково немає вдома, то дай мені знати, прошу, 

на зазначену адресу. Тоді на інший раз відкладу. Щиро Ваш.

1933
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Студити в цей час тут ведуть надзвичайно ак-
тивну діяльність, яка полягала навіть у навчан-
ні русифікованих місцевих українців української 
мови. У листі до Архимандрита Андрея Шептицько-
го з тих часів ієроманах Кирило (Ганущак) писав із 
Підляшшя: «До нас приходить вже молодь — мен-
ша і старша. Молодших учу читати по-нашому, спі-
вати. По самоучки нашої мови приходять все і малі, 
і старі. Я мав 50 самоучків — 20 вже розійшлось. 
Діти роблять гарний поступ. Приходять старші від 
20 літ — до 25 літ. Усіх тягнуть часописи «Неділя» 
й «Народна справа», бібліотека та охота научитися 
грати на інструментах. ... Щодо музики, то я купив 
дві скрипки, гітару й мандоліну. Із тих інструментів 
така користь, що через інструменти наближаться 
до нас і пізнають щирість греко-католицьких свя-
щеників, за віру їх не чіпаю — віра сама прийде. Є 
надія, що через співаники й музику зискаємо всю 
молодь Шістки й Ворс. А як будемо мати за собою 
молодь старшу й діти — то вже буде надія на овочі».

[Центральний державний історичний архів України у Львові 
(далі — ЦДІА України у Львові). — Ф. 408 (Листи монахів Студій-
ського Уставу з Підляшшя до Митрополита Андрея Шептицько-
го (1933–1934 рр.)). — Оп. 1. — Спр. 224. — Арк. 6]

Для розуміння хочемо тільки зазначити, що з 
моменту відродження студійського чернецтва і до 
самої своєї смерти Митрополит Андрей був Архи-
мандритом монахів Студійського Уставу. 

Перша половина 1934 року відзначилася двома 
працями авторства о. Климентія, перша з яких під назвою «Zakon Studytów» 
була опублікована у польськомовному часописі «Oriens» у номері за бере-
зень-квітень.

[Oriens. — Краків, 1 квітня 1943. — річник 2. — зошит 2. — С. 47–50 ]

 У новітні часи стаття була перекладена українською та опублікована під 
назвою «Студити» у збірці праць ігумена.

[Шептицький Климентій блаженний преподобномученик. Збірка творів (текст) / Упорядник 
Юрій Бойко (ієрм. Юстин). — Львів: Колесо, 2014. — Серія «Історично-канонічні джерела Студій-
ського чернецтва в Україні». Т. ІІ. — С. 145—149]

Навесні 1934 року, зокрема 26 травня, студитська спільнота на Поліссі от-
римала послання ігумена Климентія Шептицького. Документ складався із 
тридцяти пунктів та містив цілий комплекс заходів, реалізації котрих вимага-

Митрополит Шептицький про польсько-
українську співпрацю 

(Czas. — № 183. — 7 червня 1935 р. — С. 14)
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Стаття про Митрополита Андрея Шептицького у 
польськомовній пресі, яка представляє Його постать 

та діяльність у позитивному світлі 
(Czas. — № 131. — 6 серпня 1935 р. — С. 4)

1934
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ла екуменічна праця. Послання також окреслювало основні форми православ-
но-католицького діялогу й для поліських студитів стало теоретичною опорою 
у їхній місійній діяльності. У наш час ця праця ще раз була опублікована. 

[Шептицький К., ігум. Послання о. Климентія, ігумена Святоуспенської Лаври в Уневі для мо-
настирів на Поліссі / ігум. К. (Шептицький) // Тематичний збірник Святопокровського жіночого 
монастиря Студійського Уставу / [Наук. ред. схм. Венедикта (Щурат-Глуха) та ін.]. — Львів, 2001. — 
Вип. 6. — С. 22 – 24; Шептицький Климентій…Збірка творів [текст]…. — С. 35–41]

Як закінчувався 1934-й для Шептицьких, довідуємося з листа о. Климентія 
до брата Олександра. Минув рік, як померла його дружина Ізабела з Собанських, 
і обидва брати у Львові згадали Її світлу пам’ять. 

Львів, 01.12.1934 р. 
Олександрові Шептицькому — Лабуні 

Недавно я отримав від Р. прислану тоді Тобі посмертну світлину Ізи. Нехай 
Господь тоді віддячиться за пам’ять — дуже гарну Ви вибрали фотографію і 
таку милу. Світ такий брудний все більше робиться й поганий, що часом хо-
четься заздрити тим, яких Г. Бог вже до Себе закликав і які вже на те все земни-
ми очима не потребують дивитися. Колись Р. хотів мені надиктувати від себе 
лист — вдячність Тобі, але писанина після інспекцій увесь час зайняла. За кілька 
годин я повертаюся до Унева, якщо Р. не напише окремо (бо бідачисько засипа-
ний формально справами — і великими і малими), то нехай цей лист буде від 
нас обох. Із радістю зустрічали ми тут декілька днів тому Марильку і Стася 
— такі добродушні й добрі! Я радів, коли М. говорила, що Твоє здоров’я покра-
щилось і відступив бронхіт — тільки з цими нічними переїздами вже дай собі 
спокій, бо коли стомлений, то застуда швидше приходить. 

Багато найсердечніших обіймів і вітань. В Уневі починаються 8-денні реко-
лекції, тому вже сьогодні прийми і найкращі побажання на 12 грудня. 

Бог з нами. Твій о. Климент

Початок 1935 року ознаменувався у житті о. Климентія Шептицького тим, що 
його було обрано заступником голови кураторії «Національного Музею у Львові», 
який нині носить ім’я Андрея Шептицького. Під кінець 1934 року був прийнятий 
новий статут Музею, що діяв як фундація, і в перших місяцях нового року обрано 
було його керівні органи. Слід зазначити, що до Кураторії в той час належали три 
брати Шептицькі: Митрополит, о. Ігумен та Леон, якого українська преса називає 
Левом Шептицьким. Повідомлення про цю подію  надруковано в газеті «Діло»:

Дня 17. листопада 1934. р. затвердило львівське воєводство статут Україн-
ської Наукової Фундації «Національний Музей у Львові». Після поладнання деяких 
формальностей у зв’язку із введенням у життя нового статуту приступлено 
в лютому цього року до утворення нової Кураторії Національного Музею. Кура-
торія уконститувалася дня 1-го березня 1935. І почала свою працю. З уваги на 
новий статут Фундації «Національний Музей» бажаємо звернути увагу якнай-
ширших кіл нашого громадянства на цю незвичайно важну установу та при-
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чинитися таким чином до більшого заінтересування нею. Передовсім кілька 
інформаційних дат і пояснень про те, як дійшло до утворення цієї установи. 

Ще 29-го грудня 1908 року заснував теперішній галицький митрополит Ан-
дрій Шептицький окремим нотаріяльним актом наукову фундацію «Церковний 
Музей у Львові». Завданням фундації було збирати й зберігати цінности україн-
ського культурного, зокрема церковного життя (…)

На основі затвердженого Львівським воєводою 17. листопада 1934 р. стату-
ту Наукової Фундації «Національиий Музей у Львові», членами Кураторії стали: 
відпоручники Гр. Кат. Митрополії о. кан. офіц. А. Ковальський, Гр. Кат. Митро-
поличої Капітули о. кан. д-р В. Лаба, Монастиря «Студіон св. Івана Хр.» о. Ігумен 
Климентій Шептицький, Гр. Кат. Богословської Академії о. ректор д-р Й. Сліпий, 
Родини Основника ґр. Лев Шептицький, Т-ва «Просвіти» ред. В. Мудрий, Союзу 
Прихильників Національного Музею м-р М. Терлецький і директор Національно-
го Музею д-р І. Свенціцький. Отсі члени вибрали на засіданні дня 22. лютого 1936 р. 
дальше членами представника української фільольоґії і письменства д-ра Івана Бри-
ка, українознавства д-ра В. Щурата, права през. В. Децикевича. На свому засіданні 
дня 1. березня 1935 р. Кураторія уконституувалася так: головою Кураторії вибрано 
през. В. Децикевича, заступником голови о. ігум. Климентія Шептицького, секрета-
рем д-ра І. Брика. Членами Контрольної Комісії стали: о. офіц. А. Ковальський, 
м-р М. Терлецький, референтами: адміністраційним о. офіц. А. Ковальський, фі-
нансовим м-р М. Терлецький, збірок д-р В. Щурат, виставок о. ректор Й. Сліпий, 
видавництв о. кан. д-р В. Лаба і д-р І. Брик, пропаганди ред. В. Мудрий.

[Діло. — №63. — 12 березня 1935 р. — С. 1–2]

Літо 1935 року брати Шептицькі проводили на Бойківщині, у Підлютому. 
Як пізніше писала преса, саме цього року було прийняте рішення про побудо-
ву глибоко в горах церкви та монастиря студитів. Монастир буде збудований 
трохи пізніше. Натомість до будови церкви взялися негайно — і вона була збу-
дована вже наступного 1936 року. Із невідомих причини, однак, дальше будів-
ництво владою було заборонено. Репортаж про це знаходимо у газеті «Діло»:

Отець Митрополит дбайливий за добро душ своїх вірних, бачив лісових ро-
бітників узимі, в горах, на лісових роботах. Тоді вони віддалені є на десятки кі-
лометрів від своєї оселі та церкви, їм хоче Отець Митрополит дати духовну 
поміч — і для тої ціли постановив збудувати глибоко в горах, на Лешані, церкву 
та монастир Отців Студитів. А ченці студити мріють про ту ролю у Карпа-
тах, яку відіграють у швейцарських горах, на горі св. Бернарда, тамошні ченці. 
Тамтого року сам Отець Митрополит враз із Ігуменом Отцем Климентієм ви-
брали прегарне місце, а цього року вже станула стилева деревляна церква. Коло 
неї лежить цілий склад уже обробленого дерева, готового на будову монастиря 
та захисту (йдеться про захоронку для дітей-сиріт — І. М.). На жаль, влада 
заборонила дальшу будову. Дерево лежить, доки його добрі люди (бо й такі є в 
горах) не розкрадуть. А причина заборони? Ми не втаємничені, не знаємо причи-
ни. Може, цим загрожена безпека держави?

[Діло. — №191. — 26 серпня 1936 р. — С. 5]

1935
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Наприкінці серпня 1935 року була розпочата ще одна сторінка  історії сту-
дитських монастирів. За благословенням Митрополита Андрея Шептицького 
та ігумена Климентія Шептицького, а також за згодою владики Григорія Хо-
мишина, зі Святоуспенської Унівської Лаври приїхало в село Дору на Гуцуль-
щині двоє студитів, щоби заснувати тут монастир. Монахами-студитами були 
єромонах Андрій-Йоан Абрагамович та брат Созонтій Телішевський. У жовтні 
1935 року до них долучився ще брат Петро Чучман. 

[http://pc.studyty.org.ua/content/view/16/9/]

А восени 1935 року Галичина святкувала 70-ті уродини Митрополита. У 
згадках преси про цей день серед священиків, які служили в наміренні Галиць-
кого Владики Літургію, знаходимо і о. Климентія, якого вже іменують протоі-
гуменом, тобто старшим серед інших ігуменів:

70-ті роковини уродин Митрополита Андрея святкували аж у жовтні на день 
Покрови Пречистої Діви Марії. 13 жовтня по вечірні парохія складала привітан-
ня, а наступного дня у наміренні Владики служили Архиєрейську Службу Божу. 
Серед повідомлень про цей урочистий день знаходимо також згадки і про о. Кли-
ментія, який був серед тих, хто служив у соборі Святого Юра Святу Літургію:

Отець Климентій з духівництвом у Пінську під час однієї з Унійних конференцій. 1930-ті рр.
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«Достойного Ювилята архиєрейську Службу Божу Преосв. Кир Никита Будка 
у співслуженні оо. мітратів: ректора д-ра Й. Сліпого й Ол. Базюка, оо. Протоігуме-
нів: Климентія Шептицького Ч. С. Т. С., о. Віталія Градюка Ч. С. В. В. й о. Де Фогта 
Ч. С. І. та крилошинина й пароха о. Дам’яна Лопатинського. На Службі Божій виго-
лосить проповідь сам Достойний Ювилят».

[Діло. — №271. — 11 жовтня 1935 р. — С. 6]

Слід зазначити, що о. Климентій насправді не був протоігуменом мона-
хів-студитів, а виконував скромну функцію ігумена Лаври в Уневі. Його авто-
ритет, однак, був настільки великим, що світські кола приписували йому кано-
нічну владу над всіма студитами та їх монастирями. Щодо авторитету ігумена 
Климентія, то преса тут мала рацію, але щодо канонічної влади над студитами, 
то тут світські кола помилялись. Найвищу владу над монахами-студитами мав 
Андрей Шептицький, який був їхнім Архимандритом. Так само преса помиля-
лась, коли називала студитів монашим Чином. Подаємо це як факт, підкрес-
люючи, що структура монастирів і внутрішні правила цієї монашої спільноти 
були відмінні від монашого чину, яким були, наприклад, монахи-василіяни. 

1-го березня 1936 р. у с. Флоринці (нині ґміна Ґрибув на Малопольщині) 
при церкві св. Миколая засновано нову станицю монахів-студитів. Настояте-
лем монастиря Студійського Уставу було призначено отця Іларіона Денищука. 
13-го березня він і ще кілька монахів виїхали на Лемківщину.

[Детальніше на цю тему див.: Войтюк О. Місійні станиці студитського чернецтва на україн-
сько-польському пограниччі / О. Войтюк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, 
державність / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича / [голова редколегії 
Ярослав Ісаєвич, упорядники Микола Литвин, Василь Футала]. — Львів, 2008. — Вип. 17: Україн-
сько-польське-білоруське сусідство: ХХ століття. – С. 501–507]

Цією подією закінчуємо ще один розділ із життя блаженного священному-
ченика о. Климентія Шептицького. До теми розбудови монастирів Студійсько-
го Уставу повернемося з нагоди освячення монашого скиту в Підлютому. У на-
ступні роки о. Климентій зосередиться на підготовці теоретичного матеріялу 
для братів-монахів та затвердження Святішим Престолом «Великого Типіко-
ну», спільного для всіх осередків студитів. Ще одним викликом для о. Климен-
тія стануть його піклування й допомога Митрополитові, здоров’я якого щораз 
погіршувалось. 
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Інтерв’ю з Митрополитом Андреєм Шептицьким на тему польсько-українських проблем і порозуміння 
(Tygodnik Ilustrowany. — № 18. — 5 травня 1935 р. — С. 342–343)
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Свята розмова (Sacra Conversazione). Копія деревориту, вміщеного на титульній сторінці 
«Апостола», виданого у Києві 1695 р. 

(З фондів цифрової бібліотеки Polona)
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Львів, 09.12.1937 р. 
Олександрові Шептицькому — Лабуні

поштова картка 
МИР 

Мій Найдорожчий! 
Людина стріляє, Г. Бог кулі несе! Учора приїхав я сюди з Унева й мав сьогодні вранці 

їхати на Підляшшя, але застав хворого Р. (Романа, Митрополита Андрея — І. М.): ли-
хоманка — гарячка 38,4. Сьогодні, після ліків Панчишина, гарячка минула і вранці почу-
вається вже добре, але я боявся поїхати від нього, бо не вважає на себе і нікого не хоче 

слухати. Цю картку я пишу, щоб Тобі повідомити про зміну плану. Я не їду на Підляшшя, 
отже, і не приїду вночі зі суботи на неділю. Але, як Г. Бог дозволить, що тут усе буде 

добре, я приїду в неділю з Леосями десь біля полудня потягом, що зі Львова виходить по 
7-ій зранку. Сердечні вітання, а якби я не міг приїхати — то і побажання всього найкра-

щого за доброго здоров’я та за інших умов зовнішнього спокою і внутрішнього задово-
лення. Бог з нами. 

Твій Климент

РОЗДІЛ ХІІІ

ІГУМЕН ШЕПТИЦЬКИЙ І ЙОГО ЗАПОВІТ 
МОНАШІЙ СПІЛЬНОТІ СТУДІЙСЬКОГО УСТАВУ

Після 1935 року о. Климентій Шептицький бере на себе ще один  нелегкий 
обов’язок: щоденне піклування про Митрополита Шептицького, здоров’я яко-
го значно погіршувалося. Цей факт взаємин братів Шептицьких загальновідо-
мий, оскільки Митрополит хворів із юности. Однак у 30-х роках ситуація ста-
ла катастрофічною. Один із перших біографів Владики Кирило Королевський 
(Жан Франсуа Жозеф Шарон (1878–1959) так описав недугу: Із наступного мі-
сяця (йдеться про листопад 1929 року — І. М.), як про це довідуємося із одного 
і з його листів, він мусив перейти на милиці. Його ноги не витримували більше 
ваги тіла… Після 1924 року я (йдеться про Королевського — І. М.) ніколи біль-
ше не був у Львові, тому не можу точно сказати, коли він перестав вставати 
зі свого крісла, однак певним є те, що у кріслі він провів останні 15 років свого 
життя. Ноги постійно розпухали, це спричиняло гострий флебіт — доводилося 
нести його до ліжка і навіть допомагати йому перевертатися на ліжку. Він 
потребував чужої допомоги для звичайнісіньких життєвих потреб, це спричи-
няло надзвичайне приниження, однак він зносив усе це з ангельським терпінням 
і був оточений відданими людьми, яких йому ніколи не бракувало (цими відда-
ними людьми зазвичай були монахи студити — І. М.).

За словами Королевського, наслідки захворювання скарлатиною в юнацькі 
літа гостро виявилися 1926-28 рр. Митрополитові знерухомилася права рука, 
проте він намагався писати лівою і додавати по кілька слів чи й рядків до на-
диктованих листів. Від осени 1928 до літа 1931 спостерігалося певне поліп-
шення, а потім біль у суглобах відновився і тривав до літа 1937 р., після чого 
знову стишився аж до літа 1943, щоб уже остаточно вразити тіло.

1936



436

Наскільки міг, у ті різні періоди він правив Літургію — завжди сидячи, йому 
допомагав священик, який принаймні служив йому проскомидію: не знаю, яким 
чином він давав собі раду з обрядом роздроблення хліба, оскільки його закостені-
лі пальці не слухали його. Як стояла гарна погода, його виносили на ношах в сад, 
ноги вкривали коцами, щоби він міг трохи подихати свіжим повітрям.

У молодому віці він бажав мучеництва. Господь вислухав його, але не так, як 
це йому гадалось: десять років його життя були довгим мучеництвом. Те, чого 
він ніколи не втрачав, окрім повного використання розумових здібностей, був 
зір, слух і слово.

[Королевський К. Митрополит Андрей Шептицький (1865–1944) / Кирило Королевський. — 
Львів: Свічадо, 2014. — C. 408–409]

Серед тих, що постійно допомагали Митрополитові після 1935 року, були 
о. Климентій та студит Атанасій Кольбенко, який слугував йому протягом 
15-и років. Монахиня сестра Ванда Шептицька у своїх спогадах, які публіку-
ємо в додатках, стверджувала, що хворобою, на яку хворів Митрополит, був 
туберкульоз кісток: «Останніх 20 років життя хворів. Мав туберкульоз кісток. 
Не міг ходити і мав складнощі з письмом. Найчастіше сидів у фотелі. Мати Йоса-
фата хворіла подібно, як і він, але лежала тільки декілька років і померла». Зга-
дана мати Йосафата – це Ванди  рідна сестра Софія Шептицька (1904–1958) — пі-
зніше сестра Йосафата в Згромадженні Сестер Францисканок Місіонерок Марії.

Про перехід від організаційних справ до опіки над Митрополитом згадує Ян 
Сильвестр Шептицький, який одідичив після о. Климентія маєток у Дев’ятни-
ках і спогади якого публікуємо в додатках:

Такими малими кроками удосконалювалась і росла вправність родини Сту-
дитів. Кандидати горнулися швидше, ніж можна було їх помістити. Молодь 
швидко входила на більш відповідальні місця, залишаючи щораз більше часу Ігу-
менові. Тепер міг уже спокійніше, із перспективи, дивитися на осягнення, на свою 
справу. Завжди повний енергії, міг віддавати старшому братові Митрополиту 
щораз більше часу. Був йому секретарем та капеланом і, в міру прогресування 
хвороби, щораз більш необхідним асистентом під час Святої Літургії. Проте, 
понад усе, був і повірником. Зі собою забрав більше відомостей про Митрополи-
та, ніж хто інший їх мав.

Крім своїх душпастирських обов’язків та родинних (догляд за Митропо-
литом), о. Климентій проявляє себе в ці роки як церковний діяч. З 1936 року 
о. Климентій творить низку послань-документів, які стають настановами для 
ввіреної йому монашої спільноти. Із 1935 року студити розпочали видання 
двох журналів: «Ясна Путь» (1935–1939 рр.) та «Промінчик Сонця Любови» 
(1935 – 1939 рр.). «Ясна путь» був спеціяльним журналом для студитського 
чернецтва. Звісно, ініціятором видань став ігумен Климентій, який намагався 
всіма силами підтримати видавництво своїх співбратів. Для цього 1935 року 
за Уневом була закріплена навіть друкарня. Як пише дослідниця життя та ді-
яльности ігумена Шептицького Вікторія Чорнописька, «перші номери журналу 
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виходили на циклограмі, а з 1936 р. друком. На сторінках місячника висвітлю-
валися богословські проблеми, догматичні питання, провідні аспекти черне-
чого життя, друкувались офіційні студійські документи, авторські послання 
й повчання ігумена Климентія, переклади християнських творів з іноземних 
мов, прозові та віршовані твори, листи-запитання, спомини ченців, поточні 
хронікальні записи монастирів Студійського Уставу та матеріали про перебіг 
діяльності ГКЦ у Східній Галичині».

[Чорнописька В. Релігійна та громадська діяльність блаженного преподобномученика Кли-
ментія (Шептицького) (1869—1951 рр.) — Львів: Галицька видавнича спілка, 2014. — С. 149]

Журнал «Промінчик Сонця Любови» був редагований студитом Марком 
Стеком, адресувався мирянам і виходив із друку щомісяця. Журнал розповсю-
джувався безкоштовно, а щомісячний тираж становив 15 000 примірників. Тут 
друкувалися монахи-студити, а також їхній ігумен Климентій.

Кілька років тому праці о. Климентія вийшли в серії «Історично-канонічні 
джерела студитського чернецтва в Україні», в томі ІІ. Його упорядником, серед 
інших, є ієрм. Юстин (Юрій Бойко), який у передмові поділив усі твори на три 
тематичні частини. Першу, як пише упорядник, «становлять його «Послання 
до монахів» Святоуспенської Унівської Лаври та її дочірніх монастирів». На 
жаль, як стверджує ієрм. Юстин, до наших днів дійшла тільки мала частина та-
ких послань. 

Другу частину творів о. Климентія становлять його доповіді, статті та про-
мови. Описуючи котрусь із цих праць, зазначатимемо читачеві місце її першої 
публікації. Як правило, це були газети «Нива» (часопис греко-католицьких свя-
щеників, який з перервами виходив у період із 1904 до 1939 року) та «Богосло-
вія» — журнал, заснований 1926 року Українським Богословським Науковим 
Товариством. 

І третю частину становлять монастирські розпорядження та документи, які 
стосуються організації монастирського щоденного життя. 

[Ієрм. Юстин. Передмова // Шептицький Климентій — блаженний преподобномученик. Збірка 
творів [текст] / Упорядник Бойко Юрій ієрм. Юстин. — Львів: Колесо, 2014. — Серія «Історично-ка-
нонічні джерела Студійського чернецтва в Україні». — Т. ІІ. — С. 10–11]

Ми й надалі цитуватимемо та аналізуватимемо публікації о. Климентія, по-
кликаючися на це видання.  

Перший текст, оприлюднений 1936 року, — це промова о. Климентія на кон-
ференції  братів-студитів «Під Новий рік», записана одним із монахів і опублі-
кована у першому числі журналу «Ясна Путь» на початкових трьох сторінках. 
Висловлені думки «під Новий рік» стосувалися не тільки 1936 року, який стояв 
на порозі суспільства, а й передноворічного часу, який циклічно повторювався 
що 365 днів. Ігумен звернувся до монахів: 

Щоб пізнати ваготу часу, — пригляньмося — чим є Наше життя? (...).
(…) Як випаде, Брате, Твій іспит совісти на порозі того невечернього дня? На 

це питання не трудно відповісти. Той остаточний Твій іспит совісти буде та-
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кий, яким нині є в закінченню кожної хвилини, години, дня, місяця, року. Чому? Бо 
наше життя складається власне з тих частинок. І які ми в тих частинках — 
такі будемо в цілості. Тому дуже вважаймо на то, як ми проводимо ті дорогі го-
дини, дні, тижні, місяці, роки в монастирі. Біймося дуже, щоб їх не змарнувати. 
Коли змарнуємо їх — змарнуємо ціле своє життя. Не знаю, чи є щось страшніше, 
щось огидніше, щось болючіше — як оглядати своє змарноване життя.

У дальшому тексті о. Климентій порівнює життя мирян та монахів і пока-
зує його різницю. Розповідає про працю, яка повинна бути наповнена змістом, 
щоби приносити плоди. Бо безформенна праця, як зазначав, є причиною не-
спокою совісти. Окрім молитви, праця займає своє особливе місце у житті мо-
наха-студита. Повчання о. Климентій продовжує прикладом, як небесні сили та 
святі всю вічність безнастанно шукають Бога. І в тому міститься їхнє найбіль-
ше щастя. Нагадує братам-студитам про сутність монашого життя:

Ось увесь зміст нашого життя. Ми маємо бути правдивими шукачами Бога. 
По словам Христа — маємо молитись і неуставати, тобто, як пояснює Апо-
стол, все робити для Бога: чи їсте, чи п’єте, все робіть нас славу Божу! … Ось у 
тому лежить вся наша мудрість. … Най не буде в нашому житті ані хвилини, 
ані одного удару серця, який би вдарив не для Бога». 

Підсумовуючи, звертається до чернечої громади: «Ми маємо бути таким ж 
ангелами на землі. Коли будемо шукати у всьому виключно Бога — не підуть 
намарно ці дорогі наші монаші літа». 

[Шептицький Климентій блаженний преподобномученик… — C. 42–43] 

Митрополит Андрей зі студитом Атаназієм Кольбенком та лікарем Мар’яном Панчишиним 
у Підлютому.
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Того року громадськість вшанувала Митрополита Андрея з нагоди 35-ліття 
сходження на престол Галицьких владик. Як подяку Андрей Шептицький за-
просив чільних українських діячів до Митрополичих палат на чай. Не мало, не 
багато, прийшло понад 200 осіб. Крім Митрополита, гостей приймали о. Кли-
ментій та рідний брат Леон Шептицький. Подаємо репортаж, написаний учас-
ником заходу:

Щоби подякувати українським громадянам за їхні прояви пошани й любови, 
висловлені Митрополитові з нагоди його ювилею, Митрополит запросив до 200 
осіб до себе, до митрополичої палати, на чай. А що ж, мабуть, ані одна особа, 
що дістала запрошення, не відмовила собі радісної нагоди відвідати Митропо-
лита, то вчора, у неділю 26. ц. м. в 6 год. попол. заповнилися рецепційні кімнати 
митрополичої палати при св. Юрі майже двома сотками українських громадян 
і громадянок, голов і чільних представників (представниць) усіх українських 
установ, товариств та організацій політичних (Укр. Парл. Рефр. була майже 
в комплеті), культурно-освітніх, господарських, суспільних, харитативних та 
ін. Очевидно, присутній був передусім представницький духовний світ, на чолі 
з львівськими владиками Іваном Бучком і Никитою Будкою та й перемиським 
владикою Йосафатом Коциловським. Були теж брати Митрополита: протоі-
гумен Климентій і Лев. Сам Митрополит сидів на свому фотелі у першій кімна-
ті та вітався з кожним своїм гостем. У дальших салях були приладжені заку-
ски й вина. Тому, що не було ніякої офіціяльщини, ніякого примусу чи то сидіти на 
означеному місці, чи триматися годин прийому, ніяких промов, ніяких офіціяль-
них тостів, панувала повна свобода й невимушений настрій; усі почували себе, як 
справді у когось близького і рідного, як у власній хаті. Товариська гутірка тривала 
до 9.30 вечора. Хто за ввесь той час хотів розмовляти з Митрополитом, підходив 
до Його фотелю — і для кожного Він з питомою собі ввічливістю мав добре слово, 
просив сідати коло себе та вів розмову на тему, яка близько цікавили дану люди-
ну, виявляючи надзвичайну поінформованість про справи всіх установ та орга-
нізацій. На тому недільному чаю можна було найбільш наглядно переконатися, 
що значить живий, у буквальному розумінні безпосередній зв’язок Високопреосвя-
щенного Митрополита Шептицького з Його вірними, з усім українським громад-
ським світом, з усім українським національним життям.

[Чай у Митрополита, Діло. — 28 січня 1936 р. — № 20. — С. 3]

Не менш цікавою є публікація в наступному виданні «Ясної Путі» під наз-
вою «Воля Божа — це святість наша» (Слово до братії о. Ігумена Климента)». У 
вступі о. Климентій намагається охарактеризувати сучасну йому епоху, нази-
ваючи її «прагматичною». Стверджує, що «людям нашої епохи вже не промов-
ляють самі слова — вони жадають живих, реальних діл». 

«І зовсім слушно, — продовжує, — чином, ділом покажіть то, про що говори-
те, тоді і тільки тоді повіримо. І самозрозуміло. Діло, чин — безмірно перевер-
шає слово. І то є добра прикмета нашої епохи. 

Молоді сьогодні імпонують лише ті діла, що є виявом якоїсь перемоги — 
сили, енергії над тим, що їй ставляє перепони (…)

1936
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Другою прикметою нашої епохи є то, що люди тої епохи загально жадають 
від тих, що беруться за якесь діло — повного, а не половинного зусилля. Най то 
буде найменше діло — але добре зроблене».

Ігумент Шептицький характеризує епоху в цілях педагогічних, настановних. 
Цим він спочатку подає уявлення про світ, а далі в настановах наголошує на 
тому, що необхідно людині, щоби бути сучасною цьому світові: прагматизм і 
доведення справи до кінця. У наступних фрагментах свого слова до братії ці 
дві вимоги він пояснює під кутом зору ченця і порівнює життя у монастирі зі 
світським. Монахи мають чітко розуміти різницю між цими двома «світами». 
І якщо світські люди мають своє бачення життєвої мети і «Божа Воля» дає їм 
різну долю, то «Воля Божа» для монаха-студита, наголошує о. Климентій, — це 
життя у святості. 

Він зауважує, як не раз можна натрапити у монастирях на одну із єресей, 
коли брат-монах каже такі слова: «Святість — це не для мене, для мене, слабо-
го — це зависока мета. 

(…) Можна це розуміти подвійно, — пояснює Ігумен, — коли брат під цим 
хоче виявити свою покору і свою людську безсильність, щоби в тому напрямі 
власними силами щось-небудь зробити — а то добре!

Одначе, коли під плащиком покори ми ховаємо свою склонність до лінив-
ства, до середньо-вигідного життя та нехіть до зусиль, до подвижництва — так 
це є ясна життєва єресь». 

Ці слова стосуються не лише монахів, але й світських людей. Зрештою, о. Кли-
ментій це також зазначає. Далі він промовляє про святість як християнську катего-
рію, що також має універсальне значення, однакове для мирян і для ченців. 

У цій статті знаходимо цікаву інформацію, яка висвітлює важливий момент 
із життя братів Шептицьких. Вони молилися, щоби Господь дав українцям по-
коління святих, яких не так багато було в історії Греко-Католицької Церкви:

Отець Митрополит, коли були ще молодим, часто говорили мені: «Молімося, 
щоби Г. Бог підняв у нашому народі хоч одно покоління святих. Я, — казав він, — 
часто прошу Бога, щоби дав нам 90 тисяч святих». Не знаю, чому якраз 90 ти-
сяч? Але не раз таке я від Них чув, сам зачав молитися й много Божих Служб 
зістало принесених Богові в тім наміренню, щоби нам зіслав святих.

[Опубліковано у: Ясна Путь. — 1936. — № 3. — березень. — С. 2–5 . Цит. За: Шептицький Кли-
ментій блаженний преподобномученик… — C. 42–43]

У наступному, 4-му числі «Ясної Путі» було опубліковано настанову «Наука на 
третій день Великодніх Свят о. Ігумена Климента» під назвою «Послідні дні». Як 
і попередні тексти, настанова скерована до чернечої братії і має форму проповіді. 

Надзвичайно цікавою для нас є настанова о. Шептицького, яку було опублі-
ковано у 5-му числі «Ясної Путі». Сама ж праця написана 19-го квітня 1936 року.  
У вступі Ігумен звертається до студитів із остереженням перед весною, яка є 
настільки «чарівною, що людина мимоволі в цих весняних місяцях, більше чим 
коли, починає жити змислами». Дальше в тексті автор плавно переходить до 
теми гріха нечистоти та заклику до того, щоби дбати про добру молитву. 
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У контексті біографії о. Климентія тут знаходимо цінну інформацію. Зокре-
ма він пише, що «на приказ Церковної влади мушу полишити Унів, і то в тій 
ціли, щоб якнайскоріше закінчити наш Устав та предложити його до затвер-
дження Римові:

Через довший час, — звертався Ігумен до ченців, — не зможу до Вас мати 
«слова». Треба Вам, Дорогі Браття, заздалегідь привикати до того, щоби Ваше 
духове життя не було залежне від частих «конференцій», «точок», ріжнород-
них «духовних читань» і т. д. По філіях, по наших місійних станицях не раз і ці-
лими роками прийдеться Вам жити без «конференцій», маючи під руками хіба 
лиш одно Св. Письмо. А що станеться з нами, коли нас розжене революція, коли 
наше спільне життя стане немислиме? Треба привикати, треба навчитися і в 
таких обставинах кормити свою душу.

[Опубліковано у: Ясна Путь. — 1936. — № 5. — травень. — С. 1–5 . Цит. за: Шептицький Климен-
тій блаженний преподобномученик… — C. 52]

Із цього твору також дізнаємося, що у середовищі монахів-студитів створе-
но «кружок під заступництвом о. Леонтія», який був своєрідним дискусійним 
клубом на теми, нагальні у чернечому середовищі, та «мав би на ціли, — як 
висловився у посланні до монахів о. Климентій, —  поглиблювати віру серед 
братів живим словом і прикладом аскетично-монашого життя». Згаданий 
о. Леонтій — це о. Леонід Фьодоров, уже нині блаженний священомученик, 
якого було замордовано у сталінських таборах 7-го березня 1935 року. 

Коротко подаємо засади функціонування гуртка, окреслені Ігуменом Шеп-
тицьким у посланні:

Кожен до того Кружка най має свобідний доступ, але при тім най кожний перед 
вступленням зобов’яжеться дійсно, всіма силами змагати до монашої святости.

На тижневих сходинах один із братів най приготує якесь питання — чи то 
з теорії аскези, чи з практики щоденного життя — і в той спосіб, при взаємній 
дискусії, най всі браття кормлять свої душі. 

Такі зібрання не є чужі в історії монашества. Давніше пустинники в суботи 
й неділі сходилися разом — і тоді відбувалися т. зв. «collectiones» — (conferre — 
збирати разом), де одні ділилися своїм духовними богацтвами, другі ласками, 
інші знову виявляли свої покуси та прохали помочі. І так тими зорганізованими 
зусиллями всіх разом — росла та індивідуальна святість і мудрість кожного, 
як і духовний рівень цілого загалу. Так само треба робити й нам!

Тепер їду, коли верну — маю надію, що такий «Кружок о. Леонтія» викажеть-
ся більшими успіхами в ділі освячення братів, як сотки ігуменських конференцій.

Амінь! Дай Боже, щоби було так!

[Шептицький Климентій блаженний преподобномученик… — C. 55]

Про те, що все літо о. Климентій працював над «Загальним Типіконом» для сту-
дитських монастирів, згадує в спогадах племінник Ян Сильвестр Шептицький:

1936
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Крім засадничого правила, 
Стрик опрацював для цієї своєї 
нової родини ґрунтовну консти-
туцію. У ній брати мали знайти 
вказівки на всі, навіть найдрібніші 
життєві випадки. Стрик працю-
вав на тими конституціями під 
час одного з літніх перебувань у 
Прилбичах. Пам’ятаю з того часу 
розмову на тему необхідности 
простоти в житті, яка є, однак, 
фундаментом культури.

Про це згадував і інший пле-
мінник — Ян Казимир Шептиць-
кий, син брата Олександра, який 
кожного року відвідував Прилби-
чі. Ось як він це запам’ятав:

… Далі з Прилбицьких спогадів — 
це ранки, коли після Служби Божої 
та спільного сніданку аж до обіду 
стриїв-священиків не було видно. 
Казали, що вони у своєму покої пи-
шуть «Правила», пізніше я довідав-
ся, що йшлося про Устав монасти-
ря студитів, над яким вони пильно 
працювали.

[Шептицький Я. К. Мої спогади про 
Казимира Шептицького — отця Климен-
тія (Шептицького) / Я. К. Шептицький // 
Тематичний збірник Святопокровського 
жіночого монастиря Студійського Уставу 
/ [Наук. ред. схм. Венедикта (Щурат-Глуха) 
та ін.]. — Львів, 2001. — Вип. 9. — С. 23]

12-го липня 1936 р. «Загальний Типікон» був написаний в остаточному ва-
ріянті, та затверджено його схему. Вже через рік, 2-го травня (або ж 3-го трав-
ня) 1937 р., Загальна Рада монахів Святоуспенської Лаври в Уневі одноголосно 
його затвердила.

[Чорнописька В. Релігійна та громадська діяльність блаженного преподобномученика Кли-
ментія (Шептицького) (1869—1951 рр.) — Львів: Галицька видавнича спілка, 2014. — С. 124]

«Типікон» складався із п’яти частин, що тематично поділялися на окремі 
глави і в загальному містили 957 статтей та приміток-коментарів — 324 по-
зиції. Джерельною базою Ігумену слугували твори св. Отців, монаші типікони 

Свята Літургія біля каплиці на руїнах старого дому в Прилбичах. 
Митрополит Андрей (Роман) і о. Климентій (Казимир). 

Прислуговує бр. Атаназій Кольбенко — монах-студит. Серпень, 1937 р. 
Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» 
(Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)
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від найдавніших і до сучасних, монастир-
ські правила, устави, служебники, патери-
ки, наукові богословські та історичні праці 
візантійської, мелхітської, грецької, латин-
ської, німецької, французької, російської та 
української історіографії, тобто ігуменом 
Климентієм (Шептицьким) використову-
валися всі доступні на той час джерела про 
Східне чернецтво.

[Див.: Типікони / [Ред. кол.: ієрм.Венедикт (Вале-
рій Алексійчук), ієрм. Теодор (Тарас Мартинюк), схм. 
Іриней (Іван Волошин) та ієрм. Юстин (Юрій Бойко)]. 
— Львів: Свічадо, 2007. — 140 с.]

Кінець 1936 року ознаменувався 
проведенням надзвичайно важливого 
для Церкви заходу — з’їзду греко-като-
лицьких богословів і церковних діячів. За 
благословенням Високопреосвященного 
Митрополита Кир Андрея та Преосвя-
щенних Владик Галицької Церковної 
Провінції, Богословське Наукове Това-
риство у Львові, при співучасти монаших 
Чинів оо. Василіян, Редемптористів та 
Студитів, організувало в днях 22–25-го 
грудня 1936 р. у Львові Унійний з’їзд. У 
день закриття З’їзду до його учасників 
звернувся о. Климентій, який подякував 
організаторам за проведення такого зразкового заходу. На закінчення 
о. Климентій звернувся із палким проханням до присутніх з закликом 
популяризувати гасло: кожний Українець-католик має стати апостолом Унії!

[Твори Кир Йосифа, Верховного Архиєпископа і Кардинала / Упорядн. І. Хома, Ю. Федорів. — 
Рим, 1971. — С. 145]

Новий 1937 рік у родині Шептицьких почався з важкої звістки: 5-го січня 
померла Мімі — Марія графиня Шембек із Фредрів. У часі смерти вона пере-
бувала в Прилбичах у маєтку свого зятя Леона графа Шептицького. Це Мімі 
була колись тією дівчинкою, яка росла з братами Шептицькими і яку вважали 
дочкою Софії і Яна Кантія Шептицьких. Похорон відбувся у Сім’яничах, вона 
була похована у родинному гробівці Шембеків поряд зі своїм чоловіком Пе-
тром графом Шембеком. Як згадує дочка Леона графа Шептицького Єлизаве-
та, о. Климентій займався перевезенням труни та брав участь у похоронних 
урочистостях.

 [Elżbieta z Szeptyckich Weymanowa. Leon i Jadwiga Szeptyccy wobec osoby i dzieła Metropolity 
Andrzeja Szeptyckiego [w:] Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały, pod red. A. A. Zięby. Kraków, 
1994. — С. 29]

Родинний гробівець Шептицьких у Прилбичах
Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» 
(Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)

1937
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Увесь вільний час о. Кли-
ментій і далі працює над «Ти-
піконом» для студитських 
монастирів. Окрім підготов-
ки тексту українською, слід 
було перекласти документ ще 
такою мовою, якою його без 
особливих проблем прочита-
ють у Ватикані. Такою мовою 
вибрано французьку. Невідо-
мо, хто перекладав французь-
кою «Типікон», але при пере-

кладі також працював і о. Климентій. На жаль, про характер цих праць нічого 
не відомо. Пізніше у Римі о. Климентій скаже о. Королевському, що переклад 
зроблено його товаришем поляком, який добре знає українську мову. У п’ятий 
день сиропусної седмиці, який 1937 року припав на 12-го березня, о. Климен-
тій у «Посланні до братів-студитів» пише, що «праці біля виконання перекладу 
нашого Уставу, що його, як Бог дозволить, із початком квітня завезу до Риму, не 
дозволяють мені від довгих місяців перебувати в Уневі».

[До всіх монастирів й домів, що в них живуть наші браття іноки по Студійському Уставу // 
Шептицький Климентій блаженний преподобномученик… — C. 71]

Із початком квітня о. Климентій не поїхав до Риму, і повідомлення про його 
перебування там ми знаходимо дещо пізніше. У кінці травня преса повідомила, 
що о. Климентій 25-го числа цього місяця був прийнятий на авдієнції у Святі-
шого Отця Пія ХІ. Слід зазначити, що до Риму о. Климентій відбув з о. Йосифом 
Сліпим. Про своє перебування в Римі  о. Климентій пише у посланні до монахів 
у Прилбичах 2-го серпня 1937 року:

Заки, як на це позволить мені Господь Бог, я буду могти в осени, вернувшись 
за ласкою Всевишнього, до відповідних сил і здоровля, — об’їжджати всі наші 
монастирі та станиці, хочу ще наперед ось цим листом Усіх Вас, Дорогі Брат-
тя, привитати, подякувати (особливо всім тим, що з-поміж Вас були добрі та 
в молитвах пам’ятали про мене), а також поділитися з Вами деякими відомо-
стями та гадками, які могли би бути для Вас, по словам св. Апостола Павла, 
чи потіхою й покріпленням, чи поясненням і наукою, чи знову заохотою або й 
осторогою.

Передовсім хочу Вам, Дорогі Браття, сказати, що 25-го травня ц. р. я був 
прийнятий Святішим Вітцем на окремій авдієнції в їхньому теперішньому місці 
перебування, то є в Кастель-Ґандольфо під Римом.

Духом і гадкою, серцем і волею я в цій хвилині взяв Вас усіх зі собою та впро-
вадив до тої кімнати, де сидів і чекав на нас Той Великий Старець, що убран-
ням і лицем біліє як сніг — Вселенський Архиєрей. І три рази я разом з Вами 
поклонився Йому та, немов тримаючи Вас усіх при собі за руки, я з Вами припав 
лицем до землі, щоби поцілувати ногу Того, Якого ми почитаємо Намісником і 
Заступником Самого Господа Нашого Ісуса Христа на землі, Видимим Головою 

Повідомлення у газеті «Діло» про перебування о. Климентія у Римі
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Христової Церкви на землі, Наслідником Верховного Апостола Петра, Ключника 
Небесного Царства, Скали, що на ній рукою Самого Господа Ісуса Христа зістали 
основні та із собою пов’язані всі середники нашого спасення, і врешті, жиючим у 
людському тілі, Світлом і Силою з Неба, що просвічує й утверджує в Правді та 
в святім християнськім обичаю всіх вірних (…)

Дальше я мушу поділитися з Вами відомостю, що наш Устав (який, як зна-
єте, 3-го травня ц. р. зістав одноголосно прийнятий Загальною Радою Св. Усп. 
Лаври в Уневі) я віддав у руки Секретаря Св. Конгрегації для Східної Церкви, Кар-
диналові Тіссерантові (мова про Єудженіо Габріеля Жерве Лоран Тіссеранта 
(1884–1972) — І. М.), із проханням о потвердження його Апостольським Пре-
столом.

У Римі таку справу, як потвердження монашого Уставу, не беруть легко. Таку 
річ вперед добре студіюють, на осібних комісіях дискутують, і то на підставі 
звітів, зроблених вченими та досвідченими ієромонахами, не в одній точці його 
доповняючи або таки й зміняючи. Праця така звичайно триває досить довго, 
так, що до нашого Уставу не можна бути певним, чи він буде потверджений 
до найближчої весни. Можливо, що в цьому часі прийдеться мені ще раз бути в 
Римі. Поки що заступає нас у цій справі Всч. о. Кирило Королевський — прокура-
тор Нашої Студійської Монашої Родини в Римі. А заступає Він нас із великим 
знанням та щирою постійною зичливістю, за що ми йому повинні бути вдячні 
та своїми молитвами йому постійно відплачуватися.

Вже тепер можу з Вами поділитися  тими радісними вражіннями, які я від-
ніс у Римі від першої хвилі. Наш Устав стрінувся з великою зичливістю всіх тих, 
що тим інтересуються. А то, що він зацікавив багатьох — це доказ, що св. Цер-
ква в великому й святому ділі Унії рахує та чекає і на нашу працю, що хоче в нас 
бачити здорову й сильну своєю святістю вітку східного монашества.

Дай Боже, щоби ми тим надіям і цій потребі св. Церкви вповні відповіли (…)
Між іншим, Святіший Отець запитав мене, скільки ми маємо домів. Я подав 

число, при тім зауважив, що на будуче будемо змагати до того, як це вже но-
вий Устав поручає, щоби постепенно переміняти малі станиці (як, напр., паро-
хіяльні доми) на повні й більші монастирі, а там, де такої переміни не вдалося 
б зробити, будемо такі станиці звивати. Святіший Отець дуже похвалив таку 
постанову та сильно перестерігали, і то дуже мудрими словами, щоби лишень 
до того братися, що зможемо направду добре довершити й то не «якнайбіль-
ше», але «якнайліпше». 

У найближчому, отже, часі нас чекає якась немов перебудова: будемо змага-
ти до того, щоби було менше число наших громад, але щоби вони були повні й 
сильні, тобто, щоби могли жити вповні монастирським життям.  

[До всіх чесних іноків і моїх найдорожчих отців і братів, що по Студійському Уставові живуть 
в Уневі та по інших наших домах // Шептицький Климентій блаженний преподобномученик… 
— C. 56–58]

Згаданий у посланні о. Королевський у біографії Митрополита Андрея зга-
дує про справу «Типікону», зазначаючи, що він «був складений українською 
мовою і мав бути перекладений більш доступною мовою і для конгрегації, і 
для комісії з вивчення питання, і для кардиналів, які повинні були висловити 

1937
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остаточну думку. Не маючи змо-
ги займатися цією тривалою й 
делікатною роботою, отець Кли-
ментій звернувся до послуг сво-
го польського друга, який добре 
знав українську мову, однак був 
погано обізнаний із правилами 
французького синтаксису та по-
будови речень. Він точно, навіть 
докладно, передав буквальний 
смисл, але на кожній сторінці до-
велося робити численні виправ-
лення, а їх було понад 400. Щоби 
надати йому належного презен-
табельного вигляду,  а тим паче 
видрукувати, цей переклад дове-
лося майже повністю перероби-
ти, переписати, звірити, і це якраз 

тоді, коли підготовка слов’янських літургійних видань забирала в мене у весь 
мій час. Усе було закінчене лише на початку 1939 року».

[Королевський К. Митрополит Андрей Шептицький (1865–1944) / Кирило Королевський. — 
Львів: Свічадо, 2014. — C. 425]

Із огляду на події Другої світової війни та переслідування греко-католиць-
кої Церкви в СРСР справа потвердження «Типікону» у Ватикані не розглядала-
ся. До сьогодні не вдалося віднайти жодного документа, який би свідчив, що 
Апостольський Престол потвердив «Загальний Типікон» монастирів Студій-
ського Уставу.

Як ми вже згадували, послання о. Климентія до студитів було написане у 
серпні 1937 року в Прилбичах. Видавалось би, що з моменту його повернення 
з Риму і до серпня було вдосталь часу, щоб описати цю подію. Що ж затримало 
о. Климентія? 

Переглядаючи його листи до родини, ми натрапили на лист, написаний у 
червні 1937 року у Відні. Можна припустити, що в моменті написання листа 
о. Климентій якраз повертався  від Святішого Отця. В листі до брата Олександра 
Шептицького він повідомляє, що 11-го червня йому буде зроблена операція. 

Відень, 11.06.1937 р. 
Олександрові Шептицькому — Лабуні

МИР 
Мій найдорожчий Олесю! 
Власне лист Митрополита приносить мені звістку про смерть дорогої ко-

ханої Ружі! Всім серцем із Вами співчуваю тому болю розставання, але не можу 
не думати з радістю, що для неї настала година нагороди за життєве страж-
дання, через яке Вона пройшла дуже по-християнськи. 

Отець-ігумен Климентій граф Шептицький з генерал-майором 
Мироном Тарнавським герба Сас та гроном осіб. 

Осмолода. Пол. 1930-тих рр.
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Я сьогодні йду до санаторію на невелику операцію (жовчне каміння). Карлові 
Вари, кажуть, на це не допоможуть, а така операція для них — це забавка. 

Коли Ти отримаєш цей лист, маю у Бога надію, я буду вже здоровий, тобто 
на повній дорозі до нормального стану здоров’я. Усіх Вас, мої дуже дорогі, від 
усього серця вітаю й обнімаю. Бог із нами. 

Ваш о. Климент

Про саму ж операцію і те, що вона відбулася без наркозу, дізнаємося з листа 
Митрополита Андрея отцю-настоятелю Теодорові Бельперу (Theodore Belpaire 
— 1882–1968):

З миром
Львів, 22 червня 1937 року

Високопреподобний отче настоятелю! 

Щиро Вам удячний за Вашого листа від 14 червня. Отець Климент, 
повертаючися з Риму і проїжджаючи через Відень, був змушений там погодитися 
на дуже потрібну та дуже небезпечну операцію. Йому вийняли з печінки жовчні 
камені. Операція тривала півтори години без наркозу. Слава Богу, що вона 
пройшла добре і мій брат повільно відновлює здоров’я. Я надіюся його побачити 
через декілька тижнів. Ви можете уявити, як ця операція його виснажила, бо 
лікарі не дозволяють йому пускатися в таку довгу подорож. Мені дуже шкода, 
що він не зміг приїхати в Аме, але нічого не вдієш. Я повинен дякувати Богу, що 
це сталося не в селі, вдалині від лікарень і лікарів, бо тоді він терпів би страшні 
болі та й було би це вірною смертю.

Я дозволив трьом моїм богословам у Страсбургу вибирати, хто поїде в 
Аме. Усі вони певні й попереджені про необхідність виконувати розпорядок 
монастирського життя. Двоє інших проведуть канікули в Боплато в монастирі 
редемптористів. Можливо, через місяць вони зможуть помінятись, щоб усі 
вони побачили Аме. Я думаю, що канікули триватимуть щонайменше три 
місяці. Це буде чудова нагода для всіх трьох побачити бенедиктинський східний 
монастир (…) 

[печатка архіву абатства Аме-Шевтонь]
Високопреподобному отцю настоятелю
Теодорові Бельперу, O.S.B.
Настоятелю бенедиктинців
Аме-сюр-Мез

[Лист цитуємо в перекладі з французької, зробленому о. Юстином (Юрієм Бойком), який лас-
каво надав нам його для публікації]

Як бачимо, до діяльности о. Климентій повертається тільки на початку 
серпня 1937 року. Під кінець цього місяця відбулися ще дві події. Із 20-го на 
21-е серпня хтось спробував спалити церкву в Лаврі святого Івана Хрестителя. 
Злочинця не впіймали, але справа набрала розголосу. У цей же час на Бойків-

1937
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щині, біля Підлютого, у дібрах родини Шептицьких, було завершено будову но-
вого монастиря Студійського Уставу. Біля нього постала автентична церковця 
у бойківському стилі, яку перенесено з с. Ріпного на Рожнятівщині. Монастир 
буде посвячено наступного року, про що згадаємо. А зараз подаємо два пові-
домлення, що з’явилися в пресі майже одночасно. Одне — про підпал церкви, 
а інше — про черговий осередок студитів, центром якого має стати ще один 
взірець сакральної культури краю:

Спроба підпалу церкви оо. Студитів у Львові. «Вночі із суботи на неділю 
якась злочинна рука пробувала спалити церкву оо. Студитів за Личаківським 
двірцем у Львові. Злочинець обляв одну стіну бензином й підпалив. На дах Церкви 
викинув старий плащ, пересяклий також бензиною. Бажанням злочинця, 
очевидно, було, щоби вогонь перекинувся скоро й на дах церкви та обернув у 
попіл цю чудову церковцю, яка простояла двісті літ на Бойківщині і шість літ 
у Львові як незвичайно цінна пам’ятка бойківського церковного стилю. Один із 
оо. Студитів, який сторожив ярини в городі, запримітив огонь, заалярмував 
інших монахів — і вогонь загасили. Палій устиг утекти, залишивши біля церкви 
баньку від бензини. 

Відзначення 25-ліття Львівської віце-провінції отців-редемптористів. 
Сидять (зліва направо): о. Климентій Шептицький, о. Йосиф Схрейверс, Митрополит Андрей Шеп-

тицький, владика Миколай Чарнецький, протоігумен о. Йосиф де Вохт. 
Львів, провінційний дім на вул. Зибликевича. 1938 р.
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Кілька годин перед підпалом один з оо. 
Студитів сидів під церквою з псом, який 
гавкав більше, як звичайно. Тоді якийсь 
тип погрозив монахові з-за плота, що 
якщо монах не замкне пса, то він його вб’є. 
оо. Студити пояснювали собі це тим, що 
певно, пес перешкоджує комусь у крадежі 
ярини з їхнього городу. Одначе виявилося, 
що комусь заваджала бойківська церковця. 
Серед українців горішнього Личакова 
кружляють ріжні здогади про причину 
підпалу та про круги, з-поміж яких вийшов 
злочинець. Цікаве, що з тим усім зробить 
поліція.

[Спроба підпалу церкви оо. Студитів у Львові, 
«Діло». — 24 серпня 1937 р. — № 185. — С. 7]

Монастир оо. Студитів у Лужках. 
Завдяки жертвенности Митрополита 
Кир Андрея та мистецьким вказівкам 
о. ігумена Климентія монастир оо. Сту-
дитів у Лужках (7 км. за Підлютим у 
лісах митрополії) вже викінчений. Стару 
бойківську церкву, куплену в Ріпнім, 
зложено на тривалих фундаментах та 
оббито цілу ззовні кедровими гонтами, так, 
що вже здалека всі, що їдуть залізницею, 
можуть її подивляти. Внутрі дали нову 
долівку — і як заявив о. ігумен Климентій 
— тепер буде річчю українських ма-
лярів сказати своє слово, себто так 
вималювати її, щоби вона стала зразком 
для всіх тих, що колись будуть цікавитись 
українською церковною іконописсю. Церква всередині з малесенькими 
бойківськими вікнами почорніла від часу й диму; вона добре законсервована 
і стане гарним пам’ятником минулого, які поволі зовсім зникають. У віддалі 
20 метрів від церкви пишається чепурна будівля монастиря з господарськи-
ми будинками. Митрополит вивінував монастир 9 гектарами лісу, який черн-
ці зможуть частинно викорчувати і замінити на город. Чудове положення 
монастиря, панорама верхів Яйце, заповідника кедрового й ялицевого дерева 
та близькість ріки Молода, як і двох джерел зі здоровою водою, будуть все 
тими прикрасами, що уприємнюватимуть контемплятивне життя цього 
потрібного чина. Можна би там із часом викопати теж ставок на рибу, щоби 
монастир був самовистарчальний. 

[Монастир оо. Студитів у Лужках, Діло. — 27 серпня 1937 р. — № 185. — С. 9]

Репортаж з відвидин Львова і Митрополита Шептицького 
Апостольським Нунцієм

1937
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Рік закінчувався, як завжди: між поїздками та піклуванням про старшого 
брата Митрополита. Інформацію про це знаходимо у листі о. Климентія до рід-
ного брата Олеся. Він згадує тут про поїздку на Підляшшя, очевидно, з метою 
відвідання  місійних станиць: ігумен згадував у одному з послань до свого чер-
нецтва, що має замір їх всіх об’їхати. 

У цей час о. Климентій пише наступне своє послання до чернечої братії 
під назвою «До всіх отців і братів-іноків, що живуть по наших обителях по 
Студійському Уставу». Послання підписане в свято Непорочного Зачаття 
Пречистої Діви Марії, особливий день у історії родини Шептицьких. 

Темою послання є убожество й послух. Ігумен студитів у вступі до розкриття 
теми пояснює причини необхідности дотримання цих двох чеснот, які є 
«ліками на гордість»:

Убожество і послух — це найпевніший лік на гордість, яка дораджує чи то 
одиницям, чи поодиноким частинам нашої громади — уперто держатися сво-
їх окремих поглядів, своїх партикулярних зусиль, що розбивають єдність, бо не 
підчиняються суспільному проводові. Гордість — це той нещасний квас, що роз-
кладає християнську засаду суспільного ладу: «одно серце й душа одна» — а за-
ступає принципом анархії: «що голова — то розум, що людина — то інша ціль і 
інша дорога, що нею йде».

Натомість покора (а вона якраз найобильніше пливе з джерела убожества 
й послуху) буде лучити всіх в одно. Все воно так буває, що де одна ціль всім 
присвічує, то й одна в усіх є амбіція: тій ціли з пожертвуванням самого себе — 
служити. Покірне забуття про себе стягає на кожного й на всіх Божу Ласку й 
вінчає їхні праці успіхом.

[Цит за: Шептицький Климентій блаженний преподобномученик… — C. 62–63]

Згадане послання містить тільки науку про убожество, натомість, як анонсує 
о. Климентій на закінчення,  мова йтиме про послух. Наступне послання було 
розіслане до студитів  1938 року, в день св. муч. Леонтія, якого Церква вшановує 
1-го липня, під назвою «Всіх ієромонахів і монахів а дуже мені близьких 
і дорогих братів по Христі, що стараються служити Богові в іночестві по 

Підпис о. Климентія польською мовою
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Студійському Уставу, здоровлю 
усяким добром у Господі нашім 
Ісусі Христі!». Цей день не був 
випадково вибраний ігуменом, 
оскільки минуло вже два роки, 
як у сталінських таборах було 
замордовано студита о. Леоніда 
Фьодорова, нині вже блаженного 
Католицької Церкви. 

[Шептицький Климентій блажен-
ний преподобномученик… — C. 76–88]

Першу згадку про о. 
Климентія у 1938 році 
знаходимо аж при кінці першого 
півріччя. На Зелені Свята, тобто 
на Зіслання Святого Духа, у 
Львові щороку був храмовий 
празник у неіснуючій нині 
церкві на вул. Коперника. Тут 
же містилася Духовна Академія. 
На другий день після неділі, 
коли Церква святкує День 
Пресвятої Трійці, а того року це 
величне свято припало на 12-е 
червня, відбувалось урочисте 
закінчення академічного року 
для львівських богословів. 
Тогоріч Соборну Святу Літургію 
з нагоди урочистостей у Богословській Академії очолив о. Климентій, а 
асистували йому всі професори. Після Літургії до церкви привезли на кріслі 
Митрополита Андрея, який після молитви виголосив до присутніх своє 
напутнє слово. Преса згадує, що серед промовців був також о. Климентій. Після 
цього всі разом зробили спільне фото. 

[Свято Духовної Академії, Діло. — 16 червня 1938 р. — № 129. — С. 4]

У цих урочистостях брав участь генерал Мирон Тарнавський герба Сас, 
який помре двома тижнями пізніше. Обидва брати Шептицькі брали участь у 
похоронних урочистостях Генерала. 

У серпні було освячено поблизу Підлютого в Лужках Скит св. Андрея 
Первозванного, який став сьомим монастирем Студійського Уставу. Про 
передісторію цього монашого осередку, перенесення сюди церкви та будову 
монастиря ми вже згадували. Тому повністю подаємо статтю з преси, написану 
учасником торжества, як образок-ілюстрацію до цієї події в історії монахів-
студитів. 

Лист о. Климента до Архиєпископської 
Капітули вірменського обряду у Львові 

(з фондів Wirtualne Archiwum Polskich Ormian, сигнатура 1917/67 [5])

1938
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Осмолода-Підлюте, 
10. серпня 1938 

ПОСВЯЧЕННЯ СКИТУ СВ. АНДРЕЯ В КАРПАТАХ НА БOЙКІВЩИНI. Сьогод-
ні, 10. 08. в год. 16. відбулося посвячення церкви скиту св. Андрея Первозванного 
на Лужках коло Осмолоди. Ця студитська оселя побудована на гарній поляні, 
праворуч лісової вузькоторової залізнички, що біжить в сторону Чорної Ріки на 
5 кілометрів від Осмолоди, серед гущі чарівного смерекового лісу, у стіп гірсько-
го пасма Аршиці (1516 м.), карпатського ланцюга Горґанів. Біля церкви є гар-
ний монастир і господарські будинки оселі, в якій живе 8 монахів. Це з черги сема 
оселя оо. Студитів (Львів — дві; Унів, Зарваниця, Дора на Гуцульщині і Фльоринка 
на Лемківщині). Чину посвячення довершив Високопреосв. Митрополит Кир 
Андрей у сослуженні нашого єпископа з Югославії о. д-ра Нярадія, протоігумена 
о. д-ра Климентія Шептицького, о. пралата Ковальського, о. дек. Патрила, 
о. д-ра Кладочного, о. проф. Рудя, о. Стернюка з Перегінська, настоятеля скиту 
в Лужках єромонаха Тимотея Процюка і ін. в прияві гостей з живця Підлюте 
й Осмолоди. Цю церкву побудовано ще у XVIII ст. в Ріпному коло Рожнятова 
і перенесено в 1936 р. на Лужки з огляду на її замітний бойківський стиль. 
Завданням монахів нової станиці є душпастирство серед великого числа 
лісових робітників, що тижнями перебувають у лісах на роботах. У неділі й 
свята ідуть монахи до колиб на верхи гір, щоби тут вести душпастирську 
працю. Це незвичайно велика, відповідальна, але зате дуже вдячна праця.

КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА Й УСТАВ СВ. ТЕОДОЗІЯ. Чин оо. Студи-
тів — це наша найстарша чернеча організація, якої початком є Києво-
Печерська Лавра. Чернечі правила, що їх установив св. Теодор Студит і які 
практикували в царгородському монастирі Студіоні, застосував на Україні 
св. Теодозій Печерський коло 1070 р. за володіння великого Київського князя 
Ізяслава, що в 1075 р. прийняв із рук папи Григорія VII. королівську корону. (Чин 
оо. Василіян увів у життя на Україні митрополит Велямин Рутський щойно 
1617 р. по Берестейській унії). Не від речі буде тут пригадати, що св. Теодозій, 
в протилежности до св. Антонія Печерського, підтримував разом зі своїми 
однодумцями кн. Ізяслава в його змаганнях зв’язати тісно нашу Київську 
митрополію по смерти Ярослава Мудрого з Римом.

ВІДНОВА МОНАШОГО ЧИНУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ В ГАЛИЧИНІ. 
Обновив цей історичний наш національно питомий чин оо. Студи-
тів Митрополит Шептицький. Ще як ігумен монастиря оо. Василіян у 
Кристинополі охопив у 1898 р. організаційно чернече згуртовання тих оди-
ниць, що бажали проводити життя не тільки на молитві, але й на фізичній 
праці. Друге таке об’єднання зав’язалося в Олеську в 1899 р. Із цих двох гнізд 
утворив опісля Митрополит чин оо. Студитів. Його затвердив у 1906 р. 
єпископат гр.-катол. Галицької провінції: Митрополит Андрей та Преосв. 
Чехович і Хомишин. На чолі цього чина станув о. Ігумен Климент Шептицький 
та провадить ним по сьогоднішній день. Першими монастирями до світової 
війни була лавра у Скнилові біля Львова і монастир в Боснії на Кам’яниці біля 
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Старої Дубрави. Перший із них спалили московські війська в часі світової 
війни, другий зліквідовано в 1924 р. внаслідок несприятливих відносин, що 
зайшли на терені Югославії.

ЛЬВІВСЬКИЙ СТУДІОН оо. СТУДИТІВ. Чин оо. Студитів після 40-літ-
ньої розбудови закінчує саме тепер свою організацію на верхах. У Львові при 
вул. Петра Скарги звертає на себе увагу нова велика будівля, що притикає до 
новозбудованого шпиталю «Народньої Лічниці». Це велика модерно уладжена 
бібліотека, архів та наукові робітні Студіону, чину оо. Студитів. Бібліотека, зав-
дяки великим матеріальним вкладам Митрополита Андрея, начислює понад 
25 000 томів між ін. рідких і дуже цінних «візантинік», яких не має ні одна 
бібліотека в Європі, за винятком, може, Ватикану. У цьому самому будинку 
приладжене також приміщення для курсантів богословів та тих кандидатів, 
своїх і чужих, на спеціялістів, що схочуть віддатися окремим студіям Східної 
Церкви. Цей будинок сполучений коридором на першому поверсі з будинком-осе-
лею оо. Студитів (давніша дяківська школа), в якій находиться каплиця з пре-
гарним іконостасом византійського стилю, що його придбав, як інші сакралія, 
Митрополит Андрей у Москві за допомогою б. гр.-катол. екзарха о. Фьодорова. 
Саму каплицю розмалював проф. Художнього Інституту в Києві, творець 
нововізантійської школи артист-маляр Михайло Бойчук. У цих будинках, крім 
Студіону, буде відкрита також іконописна школа. Нема двох думок, що ця нова 
наукова інституція оо. Студитів причиниться до поглиблення унійних студій 
не тільки серед наших, але й чужих учених. Вартість цієї інституції сягає до 
чверть міліона золотих, не враховуючи сюди вартости бібліотеки й архіву.

[Сема станиця Чина ОО. Студитів, Діло. — 14 серпня 1938 р. — № 178. — С. 5–6]

До кінця року о. Климентій фрагментарно появляється в різних пові-
домленнях. Так у неділю 2-го жовтня 1938 року о. Климентій взяв участь в 
урочистому святі в церкві Преображення Господа Нашого Ісуса Христа, що 
у Львові на вул. Краківській, 21, з нагоди 950-ліття хрещення Руси-України.

 [Діло. — 4 жовтня 1938 р. — № 219. — С. 7]

15-го листопада 1938 року о. Климентій взяв участь у Святій Літургії та 
урочистостях з нагоди піднесення о. Леонтія Куницького до функції прелата-
кустоша, о. Василя Томовича — на прелата-схоластика, о. Олександра Ко-
вальського — до прелата-канцлера, а о. Романа Лободича — на греміяльного 
крилошанина греко-католицької Митрополичої капітули у Львові. 

[Діло. — 15 листопада 1938 р. — № 253. — С. 8]

15-го грудня 1938 року до Львова приїхав Апостольський Нунцій у 
Польщі архиєпископ Філіппо Кортезі (1876–1947). Зранку він відбув 
у Ммитрополичих палатах собору святого Юра, де мав довгу зустріч 
з Митрополитом, на якій також був присутній і о. Климентій. У пізніх 
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пополудневих годинах Нунцій у супроводі братів Шептицьких відвідав 
Богословську Академію та церкву Святого Духа.

[Апостольський Нунцій у гр.-кат. Богословській Академії, Діло. — 16 грудня 1938 р. — № 280. 
— С. 4]

Взимку 1939 року, а властиво 10-го лютого, помер Папа Римський Пій ХІ. 2-го 
березня того ж року Конклав вибирає Папою кардинала Еудженіо Пачеллі, 
якому того дня виповнюється 63 роки. Папа взяв ім’я Пія ХІІ. Скласти Папі 
Пію ХІІ гомаґіюм — спеціяльний обряд, під час якого представники різних 
станів Церкви — духовенства, чернецтва й мирян — складають вияв пошани та 
підданства новому владиці, відбув, замість хворого Митрополита, о. Климентій 
з о. Йосифом Сліпим. Як повідомляла львівська преса, до Риму виїхали 
25-го квітня 1939 року. Гостей із Галичини Папа прийняв 9-го травня на 
приватній авдієнції.

[Діло. — 30 квітня 1939 р. — № 97. — С. 12; Діло. — 14 травня 1939 р. — № 109. — С. 3]

Із о. Климентієм до Риму відбув і о. Йосиф Сліпий, який у своїх спогадах ко-
ротко згадав про цю подорож:

Митрополит написав письмо з висловами поклону й віддання та вислав 
мене і о. Климентія як делеґацію від себе (бо сам був прикований до крісла) і 
від єпископа Коциловського. Гітлєр вже тоді грозив Польщі війною, коли ми 

Отець Климентій в часі візиту до Риму в папських віллах Ґроттаферрата. 
Вигляд на озеро Альбано. 1939 р.
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переїжджали польсько-чеську границю, то у вагонах майже нікого не було, бо 
кожний боявся рухатися з місця, з огляду на непевний час. У Відні бачили ми 
гітлєрівський лад і слухали всіх дотепів на тему порядків. Десь там в одній 
ґазеті «Witzblatt» («Сміховинка») було сказано, що він тратить голову і не 
може визнатися в положенню, бо кожна ґазета пише інакше. Тим часом якраз 
всі писали однаково, бо не могли інакше. Ми задержалися коротко у Венеції. Там 
була виставка еспанського маляра Ель Ґреко. Слухали промови Гітлєра проти 
Польщі. У Римі були ми в Конґреґації і в папи Пія XII, який прийняв нас дуже лас-
каво. Ми обидва були вже в нього як секретаря стану, здається, в 1937 році, в 
подібній місії до папи Пія XI.

[Сліпий Йосиф. Спомини / за ред. І. Дацька, М. Горячої. — 3-тє вид. — Львів — Рим: Видавництво 
УКУ, 2014. — C. 130]

Про цю поїздку писатиме у спогадах уже не раз згаданий Ян Сильвестр 
Шептицький: «Весною 1939 року Стрик їздив до Риму, щоби скласти гомаґіюм 
від імени хворого брата обраному Папі Римському й дати на затвердження 
Конституцію Студитів. Повернувся десь у травні. Пам’ятаю, як у салоні 
на Зеленій, сидячи у глибокому «клубному фотелі», розповідав нам про 
перебування там. Про різні зустрічі, які передували авдієнції, і як Пій ХІІ Його 
сердечно привітав, не позволивши уклякнути, обнімав. І пізніше, після довгої 
сердечної розмови, все ласкаво поладнав».

Зліва направо: о. Йосиф Заячківський, о. Теодосій Галущинський, о. Климентій Шептицький,
о. Михайло Ваврик, (в центрі) о. Діонісій Ткачук — протоархимандрит, о. Йосафат Лабай,

о. Петро Дячишин, о. Йосиф Сліпий. Травень 1939 р.

1939
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Отець Климентій та отець Йосиф Сліпий в часі візиту до Італії (Тіволі) та біля озера Альбано. 1939 р.
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Окрім «Типікону», який Ян Сильвестр Шептицький називає «Конституцією 
Студитів», о. Климентій за дорученням Митрополита Андрея порушив перед 
секретарем Священної Конгрегації для Східних Церков кардиналом Єудженіо 
Тіссераном питання про єпископську хіротонію для ректора Львівської 
Богословської Академії о. д-ра Йосифа Сліпого з правами коад’ютора 
(правонаступника). 

21-го травня о. Климентій з о. Йосифом Сліпим співслужили Святу Літур-
гію  з Архиєпископом Російської Греко-Католицької Церкви Александром 
Євреїновим у базиліці св. Петра в Римі з нагоди 950-ї річниці хрещення Руси.
Митрополит Шептицький із духовенством цю річницю вшанував у 1938 році, 
натомість у Римі духовенство східного обряду святкувало у 1939 році, звідки 
й виникла помилка, яку можемо зустріти в літературі, що згадана Літургія за 
участи о. Климентія й о. Сліпого відбулась у 1938 році.  

Із Риму о. Климентій повертається 30-го травня, про що пише у листі до 
рідного брата генерала Станіслава Шептицького:

Львів, 01.06.1939 р. 
Сім’ї Станіслава Шептицького — Корчина

МИР 
Мої Найдорожчі! 
Ще минулого року, будучи у Вас у Корчині, я обіцяв прислати Стасі «Agnus 

Dei» (великодній медальйон із воску, посвячений Папою з витисненим на 
аверсі обличчям Івана Хрестителя, а на реверсі — ягняти, символа Ісуса 
Христа. — І. М.) — він має силу у приборканні великих буревіїв і граду, я мав уже 
неодноразово можливість пересвідчитись. Другий, прошу, дайте сусідкам із 
Кросцєнка. Позавчора я повернувся з Риму задоволений, що вже нарешті вдома, 
бо подорож для мене радше є стомленням, аніж задоволенням. Здоров’я M. є як 
завжди — тільки під час весняних холодів і вогкости мусив застудитися, бо 
сильно кашляє. У Вас, маю надію, що все добре. Безліч сердечних вітань. 

Щиро Ваш о. Климент

Із Риму о. Климентій привіз власноруч написаного Пієм ХІІ листа, в якому 
Папа повідомив, що іменує Митрополита Андрея Асистентом св. Папського 
Престолу. Оскільки в цьому році виповнювалося 40-річчя єпископства Митро-
полита, то з цієї нагоди Папа Римський склав йому також сердечні вітання. 
Саму урочисту Літургію з нагоди ювілею у житті Галицького Владики було 
призначено на 18-е червня. Ось що про цю подію писала преса:

Багата ілюмінація Архикатедрального Храму на Святоюрській Горі в суботу 
вечором заповіла на неділю, 18-го червня ц. р., велике торжество. Як ми вже про 
те писали, Святіший Отець Папа Пій XII звернувся до Високопреосвященного 
Митрополита Андрея відручним письмом, в якому надіслав побажання з 
нагоди 40-ліття Єпископства Високопреосвященного й одночасно іменував 
Митрополита Андрея Асистентом св. Папського Престолу. При цьому 
Святіший Отець надав Митрополитові привілей відправити торжественну 
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Архиєрейську Службу Божу та уділити вірним при тій нагоді Апостольське 
Благословення. Саме оту Архиєрейську Службу Божу заповідала на минулу 
неділю ілюмінація.

НА СВЯТОЮРСЬКОМУ ПОДВІР’Ї. Можна було заздалегідь рахувати, що на 
таке рідке торжество прийде багато народу. Тому Митрополича Капітула, яка 
уладжувала це торжество, добре зробила, що казала уладити спеціяльний вівтар 
на святоюрському подвір’ї, де й відбулася Служба Божа. У брамі, що знаходиться у 
глибині подвір’я й веде до городу, збудовано під гарно удекорованим та замаєним 
гірляндами піддашшям підвищення, на якому у глибині уставлено вівтар. Бічні 
стіни прибрано килимами, напереді на двох високих мачтах два великанські 
прапори: жовто-білий папський та жовто-блакитний, на якому виднів герб 
Шептицьких. Перед вівтарем уставлено багато рядів крісел для представників 
українських установ, організацій, преси та інших запрошених гостей.

НАПЛИВАЄ НАРОД.... 
Архиєрейсьху Службу Божу заповіджено на 9-ту годину ранку. Але вже 

набагато перед тим часом почав напливати на святоюрське подвір’я народ, 
що, не зважаючи на велику спеку, прибував, щоби скласти в цю торжественну 
хвилину свій поклін Князеві Церкви. Прибували процесії львівських церков, 
заповнилися крісла для репрезентантів. На передових місцях ми бачили 
Сеньйора наших політичних діячів президента д-ра Костя Левицького та 
голову УНДО й Парляментарної Репрезентації Василя Мудрого. У святі взяли 
участь репрезентанти всіх наших культурно-освітніх та економічних установ, 
організацій і товариств та представники преси. Була також заступлена 
родина Ювілята. Народу було тілько тисяч, що заповнив церковні подвір’я і 
величезну площу перед св. Юром.

[Діло. — 20 червня 1939 р. — № 138. — С. 1]

Наступного дня, у понеділок 19-го червня, відбулись Установчі збори 
«Українського Католицького Інституту Церковного З’єдинення ім. Митро-
полита Рутського у Львові». Сама організація була створена Декретом 
Митрополита ще 17-го лютого того року. Очевидно, що через поїздку до 
Ватикану процес подальшої організації був перенесений. Її президентом  
обрано о. Климентія Шептицького. Даємо звіт преси з першого засідання 
Інституту та промову о. Климентія, виголошену під час відкриття зібрання: 

Дня 19. червня ц. р. в салі студіону оо. Студитів при вул. Петра Скарги відбувся 
перший, Установчий Збір нової української релігійно-національної станиці, яка 
носить назву «Український Католицький Інститут Церковного З’єдинення 
ім. Митрополита Рутського у Львові». Цей Інститут покликав до життя 
Митрополит Шептицький ерекційною грамотою з 17. лютня ц. р., затвер-
джуючи статут та іменуючи першим Президентом Інституту о. ігумена 
Климентія Шептицького. Ось 19. червня, після поладнання потрібних 
правних формальностей, відбувся установчий збір Інституту, який вибрав 
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свою першу управу. Збір — при співучасти около 40 членів-основників, серед 
яких ми бачили духовників і світських — відкрив о. ігумен Шептицький. 

Після цього вступного реферату, якого приявні вислухали з великою увагою, 
відчитано низку привітних писем і депеш, між ними листа Митрополита Андрея, 
рішено вислати депешу до апостольського Нунція у Варшаві, означено висоту 
вписового та членської вкладки, врешті вибрано першу Управу Інституту».

Як подавала преса, до Управи ввійшли, крім президента о. Климентія 
Шептицького, о. Петро Табінський, др. Микола Чубатий, о. др. Андрій Іщак, о. 
Степан Рудь, о. Володимир Фурикевич, о. др. Йосиф Кладочний. Заступники: 
о. др. Павло Івахів, о. Ярослав Чемеринський. Контрольна Комісія: о. Домет 
Садовський, о. Василь Лаба, о. др. Лев Глинка. До Управи мають увійти теж 
відпоручники всіх трьох Ординаріятів (від львівського делеговано о. крил. 
Галянта) та представники трьох українських монаших чинів. 

[Нова українська релігійно-національна станиця, Діло. — 25 червня 1939 р. — № 143. — С. 8]

Промову о. ігумена Климентія Шептицького, виголошену у Львові 19-го червня 
1939 р. на Установчих зборах Унійного Інституту під назвою «За церковну 
єдність», подаємо цілою, позаяк вона відображає характер його діяльности після 
вступу в монастир. Можна провести паралель між цим текстом і висловлюванням 
ще Казимира графа Шептицького 1906 року про завдання, які католицизм 
може реалізовувати в суспільстві. Із цього тексту ми дізналися про його 
тогочасні політичні погляди, однак під час вступу до монастиря ще не зовсім 
було зрозуміло, яку перспективу діяльности визначив для себе майбутній 
о. Климентій. Без сумніву, що 1939 рік став певним переломним моментом 
для ігумена студитів. Після створення чернечих осередків, чия діяльність 
мала слугувати поширенню Унії на Схід, о. Климентій став на чолі наукової 
інституції, яка мала готувати теоретичну базу для зближення християн. У 
першу чергу йшлося про те, щоб об’єднати християн-українців. 

Ексцеленції Преосвященні владики!
Всесвітліші і Всечесніші В[високо]пр[еподобні] Отці і Високодостойні 

Панове!
Грамотою з дня 17.ІІ.1939 р. В[исоко] Преосв[ященний] наш Митрополит Кир 

Андрей оснував Український Католицький Інститут Церковного з’єдинення 
ім. Митрополита Рутського та затвердив статут того Інституту, вип-
рацюваний підготовною Комісією. Статут цей підписаний членами-основника-
ми, управненними брати участь у загальних зборах. Констатую, що збори скликані 
у спосіб, приписаний статутом, що є вистарчаючим числом приявних членів. 
Відкриваючи це перше засідання для формального уконституювання нашого 
Інституту, передусім вітаю всіх, що зволили ласкаво прибути, і позволю собі 
запросити на секретаря наших зборів о. д-ра Івахіва. Відпоручником Митрополичого 
Ординаріяту є о. канц. Галянт, що приносить благословення нашого Високопреосв. 
Митрополита.

Заки приступлю до денного порядку, нехай буде мені вільно дещо сказати про 
ціль нашого Інституту та про шляхи, якими треба йти нам до тієї цілі.

1939
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І. Ціль Інституту — постепенне здійснювання пророчих слів великого 
унійного Папи, якими Він опреділив Провидінням призначене нашому народові 
завдання у великому ділі повороту Сходу до церковної Єдности.

Між нашими католиками мусимо пропагувати свідомість того великого 
нашого післанництва в чимраз то ширших кругах нашого суспільства; 
пропагувати правильні поняття про суть Унії та про властиві засоби її 
успішного поширювання над чимраз то інтенсивнішим приготуванням будучих 
апостолів Унії.

Наша ціль каже нам, дальше, з православними нез’єдиненими Українцями й 
не-Українцями, нав’язувати якнайтісніші зв’язки, оперті на доброзичливості й 
братній любові; треба пізнавати їх духа, їх сердечні побажання, їх недостачі, 
щоби найти спільний терен взаїмного порозуміння та щоб між ними 
популяризувати гадку повороту до церковної єдности.

Велика це ціль, та нелегко її осягнути.
ІІ. Якими засобами має працювати наш Інститут, про те каже п’ята точка 

статуту, вичисляючи їх подрібно. Одначе те, що найважніше, не сказане, бо 
це не належить до зовнішніх середників, тільки відноситься до духа, що має 
оживити цілу працю. Всі ці унійні змагання можуть стати успішними під двома 
головними умовинами, що були і провідними гадками, які кермували нарадами 
першого нашого Унійного З’їзду.

1. На прапорі нашого Унійного Інституту мусить бути ясно виписана 
засада, що поняття «Схід» і те, що «східнє» — це не якесь «малюмнецессаріюм» 
(Malumnecessarium — конечне зло — І. М.), яке по змозі треба обмежувати й 
зменшувати, що це не якась хиба, що її соромливо перед очима світа скривається 
і за яку немов проситься прощення.

Для нашого Українського Католицького Унійного Інституту «схід», схід-
ний обряд, східна традиція, звичаї, мистецтво, дисципліна, аскеза і т.д., одним 
словом, усе, в чому не покутує дух відірвання та роз’єдинення, — ось наша любов, 
ось наші гордощі, це щось, що нам дуже дороге й питоме, бо це наше рідне.

Ми — східня вітка Вселенської Церкви. Ми є високого й знаменного роду, 
зовсім із західньою віткою рівнорядного та рівновартісного. Ми не християни-
католики другої кляси, тільки толєровані Церквою. Наш рід своєю старинністю 
навіть випереджує західню вітку. Вісім століть наша східня Церква мала провід 
у релігійній культурі, в науці, в духовнім життю, навіть в аскетичних змаганнях. 
Самі римські Папи це признавали. Про це свідчить сам факт, що протягом 
вісьмох століть всі вселенські собори скликували на Сході. Східня Церква має 
таких велитнів духа, як Василій, Йоан Золотоустий, Григорій Назіянзенський, 
Атанасій, Кирил, Дамаскин, Єфрем, Теодор Студит. Східня Церква має у своїх 
богослужебних книгах скарби не лише фільософічно-догматичні та аскетично-
християнські, але просто скарби релігійного письменства. Східня Церква має 
у своїм віковічнім дорібку величаві пам’ятники свого мистецтва. Тому ми всі 
мусимо гордитися, що належимо до Східньої Церкви, і ми з цього горді.

Коли той прапор будемо нести в руках, прапор визнавання, що ми цілим серцем 
належимо до Східньої Церкви, і коли цю нашу східню традицію будемо вповні 
знати, цінити, любити, її придержуватися, її розвивати, — тоді ми при такому 
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нашому духовному розположенню найдемо з нашими нез’єдиненими братами 
вихідну точку, що від неї вестиме найпростіша дорога до порозуміння, а саме 
спільну любов до церковної давнини, до обрядів, звичаїв, до традиційних вірувань, 
до релігійних ідеалів. Ця спільна любов позволить нам легко потягнути наших 
братів, щоби вслід за нами шукали і найшли в духовій спадщині нашої Церкви 
те все, що про єдність Христової Церкви говорить, що до єдности заохочує і 
взиває, що цю єдність як конечну каже вдержувати і скріпляти, а того всього є 
так багато, коли уміється і хочеться шукати. Хто в інший спосіб підходить до 
«орієнтала», йдеться про ревного і свідомого християнина Католицької Східної 
Церкви),— звичайно, до його душі і серця не трапить.

У давніших часах нерідкий був у нас тип «уніята», що то кожного латинни-
ка немов перепрошував, що він хоч католик, не є латинником, а «східним»; тип 
члена Східньої Церкви, що то щоби одержати прощення свого «проступку», що 
він «східняк», виявляв готовість і бажання якнайскорше позбутися всього, що 
східнє, бо то якраз східнє, а присвоювати собі по можности якнайбільше того, 
що латинське, бо то доперва, мабуть, направду католицьке, почавши від ноші, 
а скінчивши на набоженствах.

Такий тип вірних чи священиків східнього обряду, що визнавав засаду: «Як 
хочеш бути католиком, будь якнайменше східним» — той тип, на жаль, ще не 
вигас. Це він зробив поняття «уніята» непопулярним і несимпатичним між 
нез’єдиненими православними, а особливо в Росії.

Старанням Унійного Інституту буде, щоби той тип з нашого церковного 
овиду зовсім уступив, бо він тільки шкоду приносить для ідеї Унії. «Запожичатися 
у західнього сусіда» ми лише тоді будемо, якщо чогось сущного буде у нас зовсім 
брак, а й тоді будемо це робити у спосіб, питомий східньому духові.

Одначе перш за все будемо по змозі старатися пізнати й вихіснувати всі 
скарби власного нашого відвічного духовного доробку, а якщо це дійсно старанно 
будемо робити, то не в однім покажеться, що не ми до західніх сусідів, а західні 
сусіди до нас будуть могли приходити.

Професор обрядів на Східньому Інституті в Римі Голяндець о. Раес сказав, 
що він на своїх викладах старається своїм слухачам-орієнталам давати духові 
застрижи гордости, що вони належать до Східньої Церкви.

Кожний дійсний апостол Унії, якщо б успішно хотів працювати для того 
св. Діла, мусить внутрі себе й у своїй праці перевести гармонійну симбіозу духа 
прив’язання до всіх добрих традицій Сходу і духа вселенського католицизму, не 
духа ексклюзивізму й тісноти, але духа католицького універсалізму в тім усім, 
що для католицизму є сущне.

2. Другий клич на нашому прапорі – це мусить бути конечно те, чого наші 
нез’єдинені брати найбільше потребують, чого брак найбільше у православ-
ній нез’єдиненій Церкві тепер відчувають, а саме — інтенсивне плекання 
внутрішнього духового життя та релігійної обичаєвости. Кожний у своїй 
власній душі, а через те і в церковній збірноті повинен плекати внутрішне 
життя молитви, праці, кермованої любов’ю до Бога та відречення від 
самолюбства; внутрішне життя, кормлене літургічною побожністю, що його 
зміст стає якнайбагатіший в овочі святости. Для успішного апостольства Унії 

1939
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освячуймо себе самих в якнайінтенсивніший спосіб. У тій праці ласка Божа, без 
сумніву, буде нам помагати, а під впливом її благословення буде успішна і наша 
зовнішна праця в ділі З’єдинення. Будьмо святими, — як то до того взиває нас 
св. Письмо, — бо коли апостоли Унії нашого народу будуть відзначатися 
святістю, тоді потягнуть за собою не лише одиниці зі сфери інтелігенції, але 
потягнуть за собою великі маси нашого народу, що все відчуває голод і спрагу за 
Святими.

Оцих кілька гадок, що їх нині тут кидаємо, будемо старатися постепенно 
переводити в діло — в чому нам, Господи, допоможи!

[Текст промови було надруковано у Львівській Архиєпархіяльній газеті «Мета». — № 25. — 1939 р. — С. 2]

Про шлях до об’єднання всіх українців в одну Церкву та роль у цьому 
о. Климентія Шептицького дізнаємося також з витягу із доповідної записки 
НКВС УРСР до НКВС СРСР про релігійні конфесії у західних областях України 
від 10-го квітня 1940 року, де зазначалося, що «на початку 1939 р. у Львів-
ській єпархії діяла група священиків на чолі з ігуменом Климентієм, яка ста-
вила питання про українізацію уніатської церкви, відходу від унії і створення 
«української народної церкви». 

[Ліквідація УГКЦ (1939 – 1946). Документи радянських органів державної безпеки: [у 2 т.] / 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства [та ін.]; [упоряд.: С. Кокін та ін. ; заг. ред. 
В. Сергійчук]. — Київ: [ПП Сергійчук М. І.], 2006. — Т.1. — С. 74]

Брати Шептицькі в Прилбичах. 
Фото зроблене 4-го серпня 1939 р., як виявилося, під час їхньої останньої зустрічі
(Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» (Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)
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Однак уже влітку 1939 року в повітрі відчувався запах пороху. Готувалися 
не тільки обізнані люди, але й брати Шептицькі. Як стверджувала преса, 
Митрополит Андрей звернувся до греко-католицького клиру з проханням 
протидії гітлерівській пропаганді та німецькій агентурі. У своєму зверненні 
він заявив, що ця пропаганда є ворожа християнству і слов’янській спільноті. 

[Dziennik Poznański. — 9 серпня 1939 р. — № 181. — С. 3]

4-го серпня 1939 року в Прилбичах востаннє зібралися брати Шептицькі з 
нагоди 73-ї річниці уродин Олександра Шептицького. Леон Шептицький якраз 
завершив опрацювання четвертого тому листів Софії Шептицької, три з яких 
опрацював о. Климентій перед вступом у монастир. Ця зустріч братів назавж-
ди залишилася на спільному фото. У реальному житті вони разом більше не 
зустрілись.

 1-го вересня 1939 року Митрополит Андрей звернувся із пастирським 
послання до духовенства «Про обов’язок перестерігати вірних перед намовами 
провокаторів та агітаторів». У цей день гітлерівська Німеччина та СРСР 
напали на Польщу, так розпочавши Другу світову війну. «Не годен стримувати 
сірником лявіни», — сказав о. Климентій на прохання Митрополита Андрея до 
о. Йосифа Сліпого, щоби щось робити в цій ситуації. 

[Сліпий Йосиф. Спомини / за ред. І. Дацька, М. Горячої. — 3-е вид. — Львів — Рим: Видавництво 
УКУ, 2014. — C. 130]

Цим закінчується ще один період у житті братів Шептицьких, оскільки 
з цього моменту слід буде рятувати лише створене ними у попередні 
десятиліття. Годі буде вже думати про розбудову структур та створення 
наукового й теологічного підґрунтя для дальшої місійної діяльности серед 
українців. Прийшов час, коли можна було лише сподіватися на плоди своїх 
ранішніх починань та здобутків. Можемо також стверджувати, що весь час 
діяльности Митрополита Андрея та о. Климентія були певним періодом 
приготувань до викликів, породжених несамовитістю й жорстокістю полі-
тичних катаклізмів вселенського масштабу.

1939
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Троє пастушків, яким у Фатімі об’явилася Пресвята Богородиця: Жасінта Марто (ліворуч), 
Люсія Сантос, Франциско Марто (праворуч)

Мати Божа Фатімська
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Львів, 18.12.1942 р. 
(лист адресовано до Кракова) 

†
Найшанобливіша Княгине! 

Із Різдвяними святами, що наближаються, душею хочеться полеті-
ти до всіх тих, яких щораз усе менше, з котрими нас ще єднають давні 
спогади, аби у ці такі традиційні святкові дні згадати Їх у пам’яті та 

скласти, як каже звичай, «побажання», особливо тепер, де все життя у 
«побажання» перевтілюється. Нехай же Дитятко, в якому криється вся Божа 

Всемогутність, із ясел Своїх благословить цей весь бідний світ, що тоне в 
крові й сльозах, і хай силою цього благословення ненависть поступиться перед 

любов’ю, мир замінить війну, а Княгині та всім Її близьким хай Воно дасть, 
згідно зі Своїм Серцем, кожній і кожному, що найпотрібніше і в духовній сфері, 

й у матеріяльному сенсі. Краще довіритись Його Серцю, аніж побажанню 
наших сердець, бо Воно більше й сильніше нас любить, аніж ми самі себе, 

більше та краще вміє підібрати необхідне нам, щоб, окрім усього, до міцного та 
повного щастя й добра нас допровадити. За нагоди, Княгине, прошу від мене 

вклонитись і передати також найщиріші побажання Князеві Митрополитові, 
ласкаво прийміть Самі вияви найглибшої поваги, з якою залишаюся завжди

 Вашим відданим слугою
о. Климент Шептицький

Розділ ХІV

ОТЕЦЬ КЛИМЕНТІЙ ШЕПТИЦЬКИЙ — АПОСТОЛЬСЬКИЙ ЕКЗАРХ ВІРНИХ 
СХІДНОГО ОБРЯДУ ВЕЛИКОЇ РОСІЇ ТА СИБІРУ

Лист, поданий перед назвою розділу, написаний до Терези Єлизавети 
княгині Сангушко-Ковельської герба Литовська Погоня (1864–1954), дружини 
відомого галицького політика Леона Павла князя Сапіги-Коденського з 
Красічина герба Лис (1856–1893). Його брат, Адам Степан князь Сапіга герба 
Лис (1867–1951), на той час був краківським митрополитом, і саме йому 
о. Климентій передає найщиріші побажання. Цей лист символічний, оскільки 
в його змісті відчувається, що автор усвідомлює фінал епохи, до якої належав 
він та адресати: «Душею хочеться полетіти до всіх тих, яких щораз усе менше, 
з котрими нас ще єднають давні спогади». 

Коли розпочалася Перша світова війна й Галичина була захоплена 
російською армією, Митрополит Андрей тільки перейшов «екватор»  свого 
віку. Додавало наснаги й те, що в монастирі в цей час «зростав» менший брат 
Казимир. Коли Львів знову захопила російська армія 1939 року, Митрополитові 
в цей час виповнилося 74 роки, а о. Климентію — без кількох місяців 70. Якщо 
у 1914 році українці-русини поділялися на українців-русинів і українців-
москвофілів, то у 1939 році вже була поділена Греко-Католицька Церква на 
«орієнталістів» та «оксиденталістів». Перші, на чолі з братами Шептицькими, 
прагнули очистити церковний обряд від західних нашарувань, щоби можна 
було на ґрунті обрядовости згуртувати всіх українців у єдину помісну 

1939, 1940
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Церкву. Низка клиру вважала це утопією й 
орієнтувалася на західні тенденції. Історія 
визнає рацію Шептицьких, оскільки після 
1946 року Греко-Католицька Церква юридич-
но зникне, а коли відродиться у Незалежній 
Україні, то греко-католики складуть тіль-
ки 20% вірних від усіх мешканців держави, 
а обрядовість стане однією з платформ 
діялогу та порозуміння з українцями 
православних конфесій. 

Не було єдности і в тодішньому сус-
пільстві. Окрім відвертої орієнтації аген-
тів впливу з числа українців на Польщу, 
Німеччину та СРСР, українське населення 
Галичини поділилося на ще дві воюючі 
між собою фракції: одна підтримувала 
«мельниківців», а інша — «бандерівців». 
Історія розколу ОУН — відомий факт, і ми 
не будемо аналізувати причини й наслідки, 
зазначимо, що цей поділ був не тільки полі-
тичним, але й кровопролитним. Прагнемо 
тільки проілюструвати весь трагізм ситуації, 
в якій опинились Митрополит Андрей і 
о. Климентій. До цього слід додати, що ста-
ном на вересень 1939 року у Ватикані не було 
погоджено кандидатури єпископа-помічника 

Галицького Митрополита та не була погоджена особа єпископа-намісника 
після смерти Митрополита Андрея. 

Зберегти напрацьоване, підготувати Церкву до зміни єпископського 
покоління і підготувати це покоління, підготувати Церкву до майбутніх 
переслідувань — такими постали завдання перед братами Шептицькими. 
Шептицькі, як ніхто інший, мусили також пам’ятати друге пророцтво, дане 
Пресвятою Дівою Марією португальським пастушкам у Фатімі. Подаємо 
цитату пророцтва, яке є відомим та не потребує  додаткового джерельного 
підтвердження:

Війна закінчиться, але якщо не перестануть ображати Бога, в царюванні 
Пія XI почнеться друга війна, набагато гірша. Коли побачите ніч, освітлену 
невідомим сяйвом, то знайте, що це великий знак, даний Богом, який буде 
карати світ за його злочини, війною, голодом і переслідуваннями Церкви й 
Святішого Отця.

Щоби запобігти цьому, Я прийду просити про присвячення Росії Моєму 
Непорочному Серцю й надолужене Святе Причастя у перші суботи кожного 
місяця. Якщо послухають моїх прохань, Росія навернеться й настане мир; якщо 
ні, поширюватиме свої блуди по світі, спричиняючи війни і переслідування 
Церкви; праведні стануть мучениками, Святіший Отець багато страж-

Отець Климентій. Фото зроблене в 30-х рр.
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датиме, багато націй буде знищено; наприкінці Моє Непорочне Серце 
восторжествує. Святіший Отець посвятить Мені Росію, що навернеться, і
на деякий час світові буде подарований мир. У Португалії завжди 
зберігатиметься Догма Віри.

Про те, на що наразилися українці-католики у часі «перших совітів», наочно 
свідчить фрагмент листа, написаний до Риму греко-католицькими екзархами 
у січні 1941 року, серед яких автором є також о. Климентій: 

Ворог надзвичайно сильний, войовничий атеїзм, із великою ненавистю 
переноситься на християн, який під закрилою радянського ладу всіляким 
чином у школах, на різних зборах, на публічних виступах, у приватних розмовах, 
на державних службах, одним словом, скрізь пропагується й нападає на 
християнську віру усно, в газетах і книжках, кінематографі, театрі та радіо. 
В короткий час, за 17 місяців радянської окупації, всі духовні семінарії закрито, 
монастирі розігнано, церковні добра захоплено, численних священнослужителів 
ув’язнено чи засуджено на смерть, інші ж пригнічені непосильними податками; 
приблизно 300 церков, католицьких і православних, використовуються для без-
божних справ.

[Митрополит Андрей Шептицький: життя і діяльність. Церква і церковна єдність: документи і 
матеріали, 1899-1944. — Львів: Свічадо, 1995. — Т. І. — С. 362–363]

 
Так ми торкнулися також і питання призначення о. Климентія Шептицького 

екзархом Росії та Сибіру. Цей момент його біографії є надзвичайно важливим і 
слугує певною віхою, яка відзначала його церковну діяльність. 

Після агресії ІІІ Рейху й СРСР на Польщу, 1-го вересня 1939 року, стало зрозу-
міло, що східна частина Галичини через якийсь час буде приєднана до Великої 
України. Для братів Шептицьких це означало, що кордон, який був перешкодою 
для ведення місійної діяльности поза Галичиною, зникне і перед ними постане 
питання місійної діяльности, спочатку серед українців, а далі й серед інших 
народів. 17-го вересня 1939 року Митрополит Андрей іменує о. Климентія 
Апостольським Екзархом на правах Апостольського Адміністратора вірних 
східного обряду Великої Росії та Сибіру. Оскільки це все відбувалося цілком 
таємно, то донині ці події є малодосліджені та хронологічно неоднозначно 
трактовані, тому спочатку відтворимо хронологічну послідовність певних 
подій у контексті діяльности екзархів, а після цього окремо представимо інші 
події, що мали місце в цьому часі.

Про дату іменування о. Климентія екзархом Росії та Сибіру, як і трьох інших 
екзархів, про що скажемо пізніше, пише 22-го грудня 1941 року кардинал 
Еудженіо Тіссеран до Митрополита Андрея. Це єдина, відома нам, згадка 
про це, оскільки історіографія не володіє листом авторства Митрополита 
Шептицького до Ватикану з таким повідомленням. Лист українською мовою 
опубліковано у збірці документів, і він подає дату прийняття рішення Святішим 
Отцем про затвердження іменованих екзархів. Це відбулося 22-го листопада 
1941 року, після двох років від прийнятого Галицьким Владикою рішення.

[Митрополит Андрей Шептицький: життя і діяльність. Церква і церковна єдність: документи і 
матеріали, 1899-1944. — Львів: Свічадо, 1995. — Т. І. — С. 331–332]

1939, 1940
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Однак маємо й іншу дату поділу території СРСР на екзархати та призначення 
екзархів. Це 9-те жовтня 1939 року, про що пишуть екзархи у листі до Секретаря 
Східної Конгрегації кардинала Тіссерана 24-го січня 1941 року. Про цей 
лист згадаємо дещо пізніше та процитуємо згаданий фрагмент. А тим часом 
зупинимося ще на розгляді питання про іменування о. Климентія екзархом 
саме 17-го вересня 1939 року. 

Докладна інформація про це, очевидно, міститься у листі від 10-го жовтня 
1939 року, написаному Митрополитом Шептицьким до Папи Пія ХІІ чи до 
кардинала Тіссерана і про який кардинал згадує у листі до Кир Андрея від 27-го 
листопада 1939 року. Можливо, що процес поділу території СРСР на екзархати 
й призначення екзархів тривав від 17-го вересня 1939 року та був закінчений 
9-го жовтня 1939 року. Тоді стає зрозумілим, чому така розбіжність у да-
тах. Після цілковитого полагодження цієї непростої справи наступного дня 
— 10-го жовтня — Митрополит Андрей повідомив Ватикан про свої рішення 
та просив їхнього затвердження. 

[Сам лист-відповідь кардинала Тіссерана опубліковано у: Le Saint Siège et la situation religieuse 
en Pologne et dans les pays Baltes, 1939-1945. — III, 1. Acteset documents. — Cittàdel Vaticano: Libreria 
Editorice Vaticana, 1967. — C. 134–135]

Митрополит Андрей Шептицький з монахами-студитами та дітьми-сиротами у Святоуспенській Унівській Лаврі
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Лист Митрополита Андрея від 10-го жовтня 1939 року не був опублікований, 
але залишилася згадка про нього у праці о. Кирила Королевського про 
Митрополита Андрея. Як стверджував очевидець, лист було написано «від 
руки на піваркуші паперу, що його можна було легше заховати». 

[Королевський К. Митрополит Андрей Шептицький (1865–1944) / Кирило Королевський. — 
Львів: Свічадо, 2014. — C. 423]

Кардинал Тіссеран, щоправда, у відповіді нічого не згадує про екзархів, а 
пише, що Святий Престол надає свою згоду і повноваження на призначення 
о. Йосифа Сліпого, якого у цьому листі називає без імени «улюбленим учнем», 
коад’ютором Митрополита Шептицького з правом будучого наслідства. Цим 
рішенням йому надається титул єпископа Серрейського. Через таємничість 
справи  офіційні документи прибули до Львова лише після смерти Митрополита 
Андрея 18-го листопада 1944 року. На грамоті зазначено, що документ дано у 
Римі, в базиліці святого Петра, 25-го листопада 1939 року. Вислано його було, 
однак, до Львова лише 26-го червня 1944 року. 

[Документ в українському перекладі опубліковано у: Митрополит Андрей Шептицький: життя 
і діяльність. Церква і церковна єдність: документи і матеріали, 1899-1944. — Львів: Свічадо, 1995. 
— Т. І. — С. 317–318]

Кількома словами слід згадати й про кур’єра, який в умовах війни відбув таку 
небезпечну місію і відвіз до Риму документи та привіз доленосне для Греко-
Католицької Церкви рішення. Редемпторист Юрій Перейда 1960 року опублікував 
французькою мовою матеріяли про цей період і вказав на священика Юрія 
Москву (відомого ще як Юрія Домбровського), якого спіймали під час перетину 
радянсько-угорського кордону в січні 1941-го року з листами з Ватикану 
до Митрополита Андрея та розстріляли у Києві 7-го липня 1941 року. Про 
цього чоловіка, який загинув у тридцять один рік, дуже мало відомо, проте 
не викликає сумнівів, що він був кур’єром між Львовом та Святим Престолом. 
Про те, що о. Юрій Москва привіз лист Митрополита Андрея до Папи Пія ХІІ і з 
Риму виїхав з листом, в якому повідомлялося про надання згоди призначити 
о. Йосифа Сліпого львівським коад’ютором із подальшим наступництвом і 
титулярним єпископом Серреса у Македонії, підтверджує о. Кирило Королев-
ський у біографії Митрополита Андрея.

[Королевський К. Митрополит Андрей Шептицький (1865–1944) / Кирило Королевський. 
— Львів: Свічадо, 2014. — C. 423; детальніше про долю о. Юрія Москви можна ознайомитись із 
доступною в Інтернеті статтею Лукаша Адамського: George J. Perejda (CSsR). L’apotre de l’unite 
de l’eglise: La vie du serviteur de Dieu, le Metropolite Andre Sheptytsky. — (French) Pamphlet, 1960. 
— 40 c.; Łukasz Adamski. Nieznany kurier Piusa XII. Analiza postawy katolickiego misjonarza w 
sowieckim więzieniu i procesu jego rozpracowywania przez NKGB // Dzieje Najnowsze, 2016. —  
№ 2. —  С. 25-47]

Та повернімося до справи екзархатів. У листі з Риму від 27-го листопада 1939 
р. нічого про це не згадується. 

Тоді ж, 22-го грудня 1939 року, у свято Непорочного Зачаття Пресвятої 
Богородиці, за згодою Папи Пія XII, у каплиці Митрополита було таємно 
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висвячено о. митрата Йосифа Сліпого на єпископа з правом наступництва та з 
титулом архиєпископа Серрейського. До слова, саме цього дня 1917 року, в цій 
же каплиці, перед Митрополитом о. Климентій прийняв Ангельський Образ, 
або схиму. Звертаємо увагу на цей факт тільки з огляду на певний символізм.  

Одразу Митрополит Андрей листом від 26-го грудня 1939 року звертається 
до кардинала Тіссерана з описом церковно-релігійного життя в Галичині під 
радянською окупацією. Текст листа доступний — ми ж процитуємо кілька 
фрагментів, про певні справи, пов’язані саме з призначенням о. Климентія 
екзархом Росії та Сибіру:

Прошу прийняти мою щиру подяку за таку гарну відповідь на мій лист 
від 10. Х. Вона була передана мені в двох екземплярах при двох окремих наго-
дах разом із текстом надзвичайних уповноважень, які Св. Отець уділив усім 
нам, ординаріям цих єпархій. Монсеньйор Серський був хіротонізований у моїй 
каплиці. Серед присутніх були наші Владики: кир Никита (Будка) і кир Миколай 
(Чарнецький) та тільки сама капітула. Він склав присягу вірности й послуху 
Святішому Отцеві та його наслідникам (…)

Також прошу Вашу Еміненцію передати залучений лист до Святішого Отця 
і також ознайомитися з його змістом та ласкаво інтервеніювати в цій нашій 
справі й отримати для всіх Ординаріїв і взагалі для всього духовенства того, 
що я прошу в меморандумі (навіть якщо я написав без консультацій із другими 
Єпископами, тому що це було неможливим), і для моєї скромної особи сповнення 
прохання, висловленого у моєму листі до Святішого Отця.

Додаю також 6 фотографій документів, про які йде мова у моєму листі. Я, 
здається, не передавав копії до Святої Конгрегації, оскільки їх не мав я у Римі. 

Брати Шептицькі: Митрополит Андрей та о. Климентій з дітьми-сиротами
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У цій частині листа якраз ідеться про повноваження, надані Митрополитові 
Шептицькому Папою Пієм Х для проведення апостольської праці в Росії. 
Митрополит просить їх наново повернути і з тією метою посилає шість 
фотокопій документів, які підтверджують його повноваження. За ними, Ан-
дрей Шептицький поділив усю радянську Росію на «екзархати Апостольської 
Столиці». Високопреподобного і всечеснішого єпископа Миколая Чарнецького 
було призначено екзархом Волині, окупованої частини Полісся, Холмщини й 
Підляшшя, а також, до часу вибору якогось кандидата — екзархом Білорусі; 
всечеснішого о. Климентія Шептицького, ігумена студитів — екзархом 
Великої Росії та Сибіру; всечеснішого о. Йосифа Сліпого — екзархом Великої 
України; всечеснішого єпископа Антона Неманцевича — екзархом Білорусі 
(якийсь час цю функцію виконував єписком Чарнецький). Ці призначення 
мала підтвердити Апостольська Столиця, як і повноваження Митрополита 
до вчинення таких дій. Як ми вже зазначали, Ватикан надав підтвердження 
легальности екзархів лише у грудні 1941 року. 

У цьому листі Андрей Шептицький детально змальовує трагічну ситуацію, 
у якій опинилися Церква Галичини та пересічні українці. Просить Святий 
Престол, щоби «Їхня Святість зволила Своїм Апостольським і батьківським 
благословенням призначити, уповноважити й делегувати на смерть заради 
віри й церковної єдности», пояснюючи, що «Церква нічого не втратить, а може, 
тільки скористає з моєї смерти. Насправді потрібно, щоби хтось став жертвою 
цієї інвазії. Будучи душпастирем цього бідного народу, який стільки мучиться, 
чи я не мав би якогось права померти задля його спасіння?»

[Шептицький Андрей. Життя і діяльність. Документи і матеріали 1899-1944. — Т. ІІ: Церква 
і суспільне питання, кн. 1: Листування / Упор. А. Кравчук. — Львів: Місіонер, 1999. — C. 891–896]

24-го січня 1941 року призначені Митрополитом Андреєм екзархи 
звернулись листом до секретаря Східної Конгрегації Еудженіо Тіссерана 
про рішення розпочати унійну працю на території Радянського Союзу. На 
цей момент Святіший Престол так і не затвердив рішення про призначення 
їх екзархами. Раніше, 26-го вересня 1940 року, Митрополит Андрей одержав 
від високопреподобного та всечеснішого Алойзія, кардинала Мальйоне, 
державного секретаря, листа, датованого днем 30-го травня 1940 року в 
Римі. У ньому були надані Святішим Отцем Пієм ХІІ нові повноваження щодо 
Радянської Росії. Але одночасно повідомлено, що всі надзвичайні повно-
важення і привілеї, ласкаво надані Шептицькому попередніми Святішими 
Отцями Пієм Х, Бенедиктом XV і Пієм ХІ, скасовуються. Лист важливий для нас 
також як джерело інформації про встановлення для Росії та Сибіру екзархату, 
який перебував спочатку під опікою студита о. Леоніда Фьодорова, а пізніше о. 
Климентія Шептицького:

Окупація частини України й Білорусі (що входили до складу Польщі) 17-го 
вересня 1939 року, здійснена Радянським Союзом, принесла зі собою справжні 
нові умови й труднощі, але разом із тим і якусь надію для довго бажаної унії 
церков. Щоби поле принесло плоди, треба насамперед підготувати його. Через 
те Найдостойніший Андрей Шептицький, Львівський Архиєпископ і Галицький 

1941
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Митрополит, обряду візантій-
сько-слов’янського, гідний наслід-
ник митрополитів Іпатія Потія 
та Йосифа Вельяміна Рутського, 
перших подвижників Берестейсь-
кої Унії, від початку окупації і 
дотепер, коли є ще сяка-така сво-
бода, взявся за справу з великим 
душевним запалом.

9 жовтня 1939 року (Він) по-
ділив усю радянську Росію на 
«екзархати Апостольської Сто-
лиці». Високопреподобного та 
Всечеснішого єпископа Николая 
Чарнецького (призначив) екзархом 
Волині, окупованої частини Полісся, 
Холмщини і Підляшшя, а також до 
часу вибору якогось кандидата — 
екзархом Білорусі, всечеснішого 
о. Климентія Шептицького, ігуме-
на студитів — екзархом Великої Росії 
та Сибіру; Всечеснішого о. Йосифа 
Сліпого — екзархом Великої України; 
Всечеснішого єпископа Антона Не-

манцевича з дня 17 вересня 1940 року — екзархом Білорусі. 
За критерії розмежування екзархатів тимчасово бралися до уваги умови 

етнографічні, географічні та історичні. Згідно з тими самими умовами, 
на провінціяльному Соборі екзархів, про який будемо говорити нижче, було 
запропоновано створити інші, з Божої ласки, екзархати, відповідно до умов 
країн та національностей.

Створення екзархатів та призначення екзархів Митрополит Андрей 
здійснив на основі надзвичайних повноважень, які йому були надані Святішим 
Пієм Х 1908 року щодо території всієї Росії у межах 1914 року і які його (Пія Х)
наслідники за своїх понтифікатів удостоїли затвердити та зберегти.

Цими повноваженнями Митрополит Андрей користався вже у 1917 році, коли 
в Петрограді оголосив о. Леоніда Фьодорова, студита, екзархом Великої Росії, 
за винятком території України й Білорусі. Створення цього екзархату Великої 
Росії на чолі з всеч[еснішим] о[тцем] Леонідом Фьодоровим Папа Бенедикт XV 
удостоїв затвердити через Святу Конгрегацію для Східної Церкви 24-го лютого 
1921 року, надаючи йому титул, рівнозначний із апостольським протонарієм. 
Канонічно заснований екзархат Великої Росії не скасовано жодним документом, 
і тому після смерти на засланні блаженної пам’яти сповідника Леоніда (7-го 
березня 1935 року)  він не втратив чинности та вимагав наставника. 

Отже, наділений такою владою, Митрополит Андрей скликав нас усіх 
(свідчить о. Климентій — І. М.) екзархів — єпископа Миколая Чарнецького, 
Климентія Шептицького, Йосифа Сліпого, Антона Неманцевича — 

Руки в молитві. Альбрехт Дюрер
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18–19-го вересня 1940 р. на урочистий Собор у Львові. На цьому Соборі, згідно 
з вказівками, даними раніше Святою Столицею, ми склали, з урахуванням 
особливостей уніятської праці у вищенаведених екзархатах, сто рішень, 
які тепер покірно пересилаємо на ласкаве затвердження. Форма нарад, яка 
давала рішенню законну силу, була необхідною, бо звичайні сходини екзархів для 
зобов’язуючих постанов були б у теперішніх умовах недостатніми, оскільки б 
не мали законодавчої сили. Тому й скликано та проведено Собор (…)

Після встановлення екзархатів та призначення екзархів і проведення 
Святого Собору Митрополит Андрей 26-го вересня 1940 року одержав листа від 
високопреподобного та Всечеснішого Алойзія, кардинала Мальйоне, державного 
секретаря, датованого днем 30 травня 1940 року в Римі, в якому були надані 
Найсвятішим Отцем Пієм ХІІ нові повноваження щодо радянської Росії. Але 
одночасно було повідомлено, що всі надзвичайні повноваження й привілеї, 
ласкаво надані Йому (Шептицькому) попередніми Найсвятішими Отцями 
Пієм Х, Бенедиктом XV і Пієм ХІ, скасовуються: «Взагалі вважати скасованими 
всі ті надзвичайні повноваження, випадково надані Високопреподобному і 
Всечеснішому Андреєві Шептицькому, Львівському, Руському Митрополитові і 
Архієпископові Львівському, Галицькому і Кам’янецькому, Найвищим Пастирем 
Пієм Х у грамотах або усно і затверджені або збережені найвищими пастирями 
Бенедиктом XV і Пієм ХІ та які мали силу аж до сьогодні».

Митрополит Андрей, підкоряючись волі Святої Столиці, подав рішення 
Св[ятого] Понтифікату екзархам єпископу Миколаю Чарнецькому, Климентієві 
Шептицькому та Йосифові Сліпому, які проживають у Львові, на засіданні 12 
жовтня 1940 року. Але екзарх о. Антін Неманцевич, який живе далеко від Львова, 
довідався про це тільки 21 січня 1941 року, коли всі чотири єпископи зійшлися на 
конгрес до Митрополита Андрея. Після молитви до св[ятого] Духа Митрополит 
прочитав листа державного секретаріату. Закінчивши, Він заявив екзархам, 
що у тому новому юридичному становищі, в якому опинилась уніатська праця 
в радянській Росії, Він відмовляється від будь-якої настанови та не має навіть 
права приймати відмови екзархів від їхніх обов’язків. Звертаючися до екзархів, 
оратор сказав, що їм належить винести рішення, що робити далі. Відчуваючи 
важливість моменту, ми самі довго думали й наступного дня на зборах 
(постановили) остаточно вирішити справу.

І ось 24-го січня 1941 року на пленарних зборах, які відбулися у Львові під 
головуванням обраного раніше на соборі протоекзарха Найдостойнішого 
єпископа Николая, після старанного обдумування ми постановили: аж до нового 
рішення Святої Столиці ми, вірні слуги Бога, продовжуємо дотримуватися 
наших обов’язків щодо Собору екзархів (від 18–19 вересня 1940 року), наскільки 
дозволяють на це обставини в радянській Росії. До прийняття такого рішення 
нас спонукають причини:

 1. Встановлення екзархатів і наші призначення канонічні, бо Митрополит 
Андрей на основі вищезгаданих повноважень мав право розпоряджатися 
юрисдикцією та привілеями на всій території Росії. Звістка про скасування 
повноважень прийшла до Львова 26 вересня 1940 року, коли створення 
екзархатів та призначення екзархів були затверджені. Отже, все зроблено 
законно і має канонічну силу. 

1941
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2. Щодо чинности вказаних повноважень, то 
немає ніякого сумніву, адже вони були надані 
найвищими ухвалами Пієм Х, підтверджувались 
і не скасовувались Бенедиктом XV і Пієм ХІ. 
Тепер же Найсвятіший Отець Пій ХІІ вирішив, 
як свідчить одержане нами 26 вересня 1940 року 
повідомлення «вважати їх взагалі скасованими». 
Отже, цим самим скасуванням визнано чинність 
та існування повноважень у минулому. Бо те, що 
не існує, не потребує скасування! (…).

[Митрополит Андрей Шептицький: життя і діяльність. 
Церква і церковна єдність: документи і матеріали, 1899-1944. 
— Львів: Свічадо, 1995. — Т. І. — С. 357–364]

Як ми вже згадували, 22-го грудня 1941 року 
кардинал Тіссеран у листі повідомив, що 22-го 
листопада 1941 року Святіший Отець затвердив, 
аж до відкликання, імена екзархів, серед 
яких о. Климентія Шептицького призначено 
Апостольським Екзархом (Апостольським Ад-
міністратором) вірних обряду Великої Росії та 
Сибіру. Також на розгляд Святої Конгрегації 
Церкви східного обряду було подано постанови, 
прийняті Екзархами на Соборах 18 і 19-го червня 
1940 року та 13–16-го червня 1941 року. Цим 
листом заборонялося також оприлюднювати 

інформацію про призначення екзархів.
Кардинал згадує про два листи Митрополита Шептицького у цій справі, 

тексти яких нам не вдалося знайти; вони були датовані 16-м серпня 1941 року 
і 23-м вересня 1941 року. На кінець листа кардинал Тіссеран подає ще одну 
важливу для нас інформацію: повідомлення про те, що Святіший Отець вважає 
за необхідне не висвячувати єпископів для територій на схід від Галичини:

Що стосується прохання Вашої Екцеленції відносно повноважень «вибрати 
серед навернених православних кандидата, щоби міг стати, наприклад, 
єпископом Полтавським», і «вибрати, крім того, двох чи трьох єпископів для 
Великої України і, при нагоді, ще одного для Росії та Білорусі», Святіший Отець, 
беручи до уваги делікатність справи й труднощі, що існують для відрядження 
духовенства у східні регіони вглиб Росії, не вважає своєчасним прийняття 
такого рішення.

[Митрополит Андрей Шептицький: життя і діяльність. Церква і церковна єдність: документи і 
матеріали, 1899-1944. — Львів: Свічадо, 1995. — Т. І. — С. 331–332]

Хоча є й інша, неофіційна, версія цих подій. Посилаючись на пізніші 
протоколи допитів екзархів слідчими НКВД і припускаючи, що Папа міг 

Ядвіга з Шембеків Шептицька, Андрій Шептицький 
(семінарист) перед будинком на Зеленій, 30

 у Львові. Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» 
(Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)
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особисто прийняти рішення, цілком таємно від Римської курії, можемо 
стверджувати, що Папа Пій ХІІ у приватному режимі усно затвердив екзархати 
одразу після їх створення та наділив екзархів відповідними повноваженнями. 
Про це свідчать під час допитів слідства ігумен Климентій (Шептицький) та 
владика Миколай (Чарнецький), які одностайно стверджували, що вже під час 
першого Собору Митрополит зачитав листа від Папи Пія ХІІ, у якому йшлося 
про те, що у режимі цілковитої таємности він наділяє екзархів необмеженими 
за своїм масштабом повноваженнями щодо просування унійних ініціятив 
на території СРСР. Свою позицію Папа Пій ХІІ аргументував відсутністю 
систематичних зв’язків, через складну політичну ситуацію, ієрархів ГКЦ з 
Римом, а також — у разі репресій і переселення єпископів у віддалені регіони 
СРСР, із якими Апостольський Престол не підтримував дипломатії. Натомість 
після встановлення фашистською Німеччиною контролю за територіями Свя-
тий Престол явно й документально затвердив екзархів, можливо, з надією, 
що це буде аргументом для гітлерівців, аби не втручалися у їхню діяльність.  
Протокол допиту о. Климентія, в якому він розповідає про ці події, можна 
знайти у його кримінальній справі.

[Галузевий державний архів СБУ. — Ф. 6. Кримінальні справи на реабілітованих осіб. 1919–
1991 рр. Спр. 74978 ФП. Кримінальна справа Шептицького Казимира Івановича, 1947–1948 рр., Т.  І, Арк. 190]

Тим часом повертаємось у вересень 1939 року, щоб описати трагічні події у 
родині Шептицьких. 

Радянські спецслужби арештовують 22-го вересня 1939 року сина Леона 
Шептицького, дідича Дев’ятників, маєтку, яким колись володів о. Климен-
тій, Яна Сильвестра Шептицького (1905–1980). Спочатку його привезли до 
в’язниці у Львові, а звідси відправили до Києва й Харкова. Після довгих місяців 
поневірянь по радянських в’язницях Ян Сильвестр був засуджений до п’яти 
років каторжних робіт і висланий у концтабір на Далекий Схід. Вирятувався 
через амністію, надану за бажання стати добровольцем армії генерала 
Владислава Андерса, з якою пройшов довгий шлях бойової слави. Його спогади 
про о. Климентія подаємо в додатках.

У цей час у вирі воєнних подій зникає інший син Леона Шептицького — 
Андрій Станіслав (1912–1940), алюмн духовної семінарії у Львові. Не був 
мобілізований до польського війська, а добровільно вступив у санітарний 
загін капітана Мишковського — так порадив йому стрик генерал Станіслав 
Шептицький, який у цей час перебував у Прилбичах. Коли їхав із дому на фірі, 
запряженій двома кіньми, відпроваджувала його очима сестра Єлизавета, яка 
сховалася, щоби він не бачив, і гірко плакала. Ядвіга Шептицька, її мама, коли 
побачила це, сказала: «Не плач, багато віків польські мами, дружини й сестри 
висилають воїнів на війну. Будь мужньою». Єндрусь, як його називали рідні, 
потрапив у радянський полон і був закатований у Катині. Із Козельська написав 
чотири листи до своєї няньки Ольги. У цей час Леон і Ядвіга були замордовані. 

[Elżbieta z Szeptyckich Weymanowa. Wspomnienie o podporuczniku // W Drodze. — 1990 р. — 
№ 4 (200). — С. 99–100]

1939
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 У вересні 1939 р. більшовики розстрілюють Леона й Ядвігу Шептицьких у 
Прилбичах. Історіографії відомі спогади Анни і Єлизавети Шептицьких, доньок 
Леона. Опираючись на них, подаємо перебіг цих трагічних подій. 

У Прилбичі Червона армія увійшла 26-го вересня 1939 року. Цього ж дня 
маєток Леона Шептицького було оточено, а всіх його мешканців зачинено в 
різних кімнатах. Окрім господарів, у будинку перебували Ольга Фридрихова 
(1873–1952) та римо-католицький священик Маріуш Скібневський (1881–
1939), професор Папського східного інституту в Римі. Наступного дня, 27-го 
вересня, зранку відбувся допит Леона та Ядвіги. Після цього їх вивели в кінець 
городу і вже біля викопаної могили вбили пострілами в голову. Так само було 
вбито о. Скібневського. Як пишуть дочки, вбивці планували знищити Леона і 
священика, а жінок зоставити у спокої. Однак Ядвіга Шептицька відмовилася 
залишити чоловіка, заявивши, що «я йду туди, де й мій чоловік іде». Коли їх 
вивели з будинку, то Шептицька затрималася біля фігури Матері Божої, щоби 
перехреститись. За це отримала удар у плечі від солдата, який їх конвоював. 
Донині не відома причина такої розправи. Рідні припускали, що, можливо, 
о. Скібневського поплутали з о. Климентієм: обидва були худі й високі. На цей 
час о. Климентій уже був призначений екзархом Росії та Сибіру. І хоча все це 
діялося таємно, та пізніше виявилося, що в найближчому оточенні Шептиць-
ких не бракувало російських шпигунів. 

Брати Шептицькі (Митрополит Андрей і отець Климентій) з сестрами василіянками. Підлюте, 1937 р. 
(З Провінційного архіву сестер Чину святого Василія Великого у Львові)
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Як причину родина називала також акт пацифікації, який провели польські 
солдафони 1938 року у Прилбичах. Вони гостювали у Леона Шептицького, 
наїлись, напились, а другого дня побили всіх його українських працівників. 
Леон Шептицький, хоч і не мав жодної вини, розумів, що підозра падала на 
нього, бо приймав у себе в гостях кривдників. Щоб якось залагодити справу, 
побитим у Прилбичах українцям Шептицькі виплатили компенсацію. Однак 
хтось із помсти міг наскаржитися на дідичів як на «експлуататорів селян». Коли 
брати Шептицькі дізналися про трагедію, о. Климентій із братами-студитами 
вибралися зі Львова кінним возом, щоби привезти труни й поховати мучеників 
за християнським обрядом. У Прилбичах більшовики загородили їм дорогу, 
повідомивши, що їх не пустять на територію маєтку Шептицьких. Закопавши 
порожні труни в саду місцевого священика, студити повернулися до Львова.

[Elżbieta z Szeptyckich Weymanowa. Leon i Jadwiga Szeptyccy wobec osoby i dzieła Metropolity 
Andrzeja Szeptyckiego //Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały, pod red. A. A. Zięby, Kraków. — 
1994. — С. 25–22; Anna Szeptycka. Fragmenty listu do o. Jacka Woronieckiego, OP // Тут же. — С. 35–37]

Зберігся до наших днів документ від 28-го вересня 1939 року; він 
свідчить, що о. Климентій мав зустріч із братами-студитами, де йшлося про 
майбутні переслідування Церкви. Ігумен давав настанови  монахам, як діяти 
в цій ситуації. Невідомо, однак, чи в цей момент він знав уже про вбивство у 
Прилбичах.

[Із літопису Львівської студитської обителі св. священномученика Йосафата // Шептицький 
Климентій блаженний преподобномученик… — C. 89–91]

Після вбивства Леона Шептицького о. Климентій опікується його дочками 
та  невісткою Софією (дружиною арештованого у Прилбичах Яна Сильвестра) 
з трьома дітьми: сином Павлом, дочкою Марією та новонародженим сином 
Андрієм. Пізніше їх вдасться переправити до брата Станіслава Шептицького 
— до Корчини біля Кросна — з допомогою німецької репатріяційної комісії, 
яка працювала в Галичині на основі угод між Німеччиною та СРСР. Про 
контакти Шептицьких із комісією згадував агент НКВС з оточення Шептицьких, 
описуючи свою розмову з о. Климентієм 13-го травня 1940 року. Агент вияснив, 
що Шептицькі власне намагалися з допомогою цієї місії переправити рідних 
через більшовицько-німецький кордон.

[Митрополит Андрей Шептицький у документах радянських органів державної безпеки 
(1939–1944 рр.) / [За заг. ред. проф. В. Сергійчука, упоряд. С. Кокін, Н. Сердюк, С. Сердюк]. — К.: 
Українська видавнича спілка, 2005. — C. 136]

Що цікаво, згаданого агента готували до переправлення з поштою до 
Ватикану. Митрополит Андрей просить його знайти в Римі примаса Польщі 
єпископа Августа Глонда (1881–1948), який, як його назвав Шептицький, «відає 
нами» (тут же. — C. 140). Ці взаємини, як і «відання» — абсолютно не відоме 
історикам, і ця тема чекає на свого дослідника. Нам вдалося знайти спогади 
єпископа Глонда, де він оцінює діяльність Митрополита Шептицького в оповіді 
польському письменникові-дрогобиччанину Анджеєві Хцюку (1920–1978), який 
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зустрічався з ним на перетині 1943 і 1944 років. Про це письменник Хцюк пише у 
листі до часопису «Культура», який видавався у Парижі. Примас Глонд згадує тут 
про надзвичайно цікаві факти, не відомі історії:

Отець Архиєпископ Шептицький — це велика і святоблива людина. Через 
його руки плили значні фонди Апостольської Столиці не тільки на допомогу для 
польського духовенства, не тільки для Жидів, яких багато переховували греко-
католицькі монастирі, але і для польського руху опору, тобто Армії Крайової. 
Крім грошей Ватикану, на ті три цілі, тією дорогою доходили і інші, з інших 
джерел. Отця Архиєпископа Шептицького зустріла зі сторони Поляків не одна 
малість і кривда, але тим гідніше підкреслення має Його нинішнє становище. Це 
велика і світоблива людина. Зробив і робить багато доброго.

[Andrzej Chciuk. List do redakcji // Kultura. — Париж, 1960 р. — № 4/150 — С. 150–151]

Рік закінчується для братів Шептицьких досить «знаменно»:  начальник 
5-го відділення ІІ відділу УДБ УНКВС у Львівській області Костянтин 
Черпаков 31-го грудня 1939 р. заводить комплексну агентурну справу під 
назвою «Ходячі». Фігурантами, окрім Митрополита та о. Климентія, стає їхнє 
найближче оточення: під оперативне стеження потрапляє 11 осіб.

[Митрополит Андрей Шептицький у документах радянських органів державної безпеки 
(1939–1944 рр.)… — C. 8]

Ігумен-отець Климентій з монахами-студитами та молодими богословами. Унів, 1940-і рр.
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У травні 1940 року зі звіту законспірованого чекіста, який зустрічається 
з братами Шептицькими щонайменше тричі, НКВС стає відомо, що Андрей 
Шептицький, його брат Климентій і Никита Будка підтримували відносини 
за допомогою кур’єрів не тільки з Римською курією, а й провідниками україн-
ського націоналістичного руху, які тимчасово перебували в Італії. Тут ідеться 
про Андрія Мельника, лідера т. зв. політичної групи мельниківців у середовищі 
українських націоналістів. 

[Оперативне донесення агента опубліковане: Митрополит Андрей Шептицький у документах 
радянських органів державної безпеки (1939–1944 рр.)… — C. 133–140]

Улітку 1940 року, 11-го червня, НКВС арештовує ігуменю монастиря 
студиток у с. Якторові Йосифу (Олену Вітер). Передчуваючи можливість 
арешту, о. Климентій пише до студитів Посліднє слово, в якому дає настанови 
щодо того, що брати повинні робити, аби зберегти монашу спільноту і самим 
гідно витримати виклики часу. Цей документ є своєрідним тестаментом, 
який можна порівняти з листом матері Софії Шептицької, написаним до дітей 
у 80-х роках ХІХ століття у передчутті близької смерти. Кілька фрагментів з 
«Посліднього слова» о. Климентія:

На случай мого вивезення з Галичини, зглядно моєї смерти, ігумена буде 
заступати ієромонах, що буде мною назначений, а нашим о. Архимандритом Кир 
Андреєм потверджений, і то на так довгий час, як довго не вернеться можли-
вість спокійного монашого життя та спромога нормального проведення вибору 
нового ігумена. Цей єромонах, заступник моєї нужденности, буде назначений 
осібним листом. І хоч він буде тільки провізорично назначений намісником 
ігумена, прошу, щоби кожний, хто хоче бути добрим монахом, у послусі йому 
підчинився. Того по совісти буде від кожного вимагати Господь Бог (…)

Коли Ви, дорогі мої Отці і Брати, будете читати це моє письмо, мабуть, 
мене вже поміж Вами не буде; покликаний Всевишнім здати звіт з мого життя, 
буду вже, певно, поза межами часу — в світі без віку. Вже з-поза гробу буду Вас 
прохати о прощення всього згіршення, яке я Вам міг дати і недбалим сповню-
ванням обов’язків, і браком чесноти, і недостатньою молитвою, або й тим, що 
супроти одних був, може, заострий й (хоч, може, не свідомо) в чимсь несправед-
ливий — а других, може, й замало картав.

День обрахунку з Господом близький. Свідомість того, що я ледве чи що прид-
бав до даних мені моїм Паном «талантів», острим камінням розчавлювало 
би мені серце, якби не то, що, помимо всього, ціла моя надія в милосерді й 
человіколюбію Судді-Спасителя. На превеликий жаль, не лишаю Вам спомину 
святости мого життя. Якщо покута послідних днів і смерть не поправить 
життєвого підсумку, довго прийдеться мені ждати в чистилищі на цілковите 
очищення душі. Хоч я не світив Вам як слід приміром, то, одначе, не на моє 
нужденне життя дивіться, коли читаєте той мій духовний тестамент. О, коли 
б я міг ще вернути до молодих літ, коли б я міг із книги життя видерти деякі 
картки, а нові, цілком інакше записані, дати на їх місце, як би я був щасливий, 
коли б міг це зробити. Але дарма, це вже неможливо.

1940
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Помимо того, що пише тоті рядки до Вас великий нуждар і грішник, то, 
однак, те, що він тут написав, заховайте в пам’яті та в серцю, а воля Ваша 
хай рішучо постановить іти тілько такою дорогою монашого обичаю, яка тут 
Вам показана, бо то одинока правдива дорога, що до монашої святости веде. 
Робіть те, що тут пишу, але не жийте, як я, тільки жийте краще, із більшою 
ревністю та самозреченням, із горячішою, постійнішою молитвою, із більшою 
любов’ю до Бога та ближнього, а не пожалуєте короткого труду. Превеликою 
нагородою буде Вам Преподобний Бог уже тут, за земського Вашого життя. Час 
змагання короткий, а осягнений успіх превеликий. Біжіть, не оглядаючися взад, 
щоб якнайскоріше дійняти мети. То посліднє моє слово до Вас, послухайте мене, 
а воно Вас доведе високо — до Самого Бога; мене ж, нужденного й многогрішного 
раба Божого, спімніть часом, як ласка, добрим словом молитви.

Львів, у день Собору ХІІ Апостолів, 13 червня 1940 р. Б.

[ЦДІАЛ. — Ф. 358. — Оп. 3. — Спр. 325. — С. 15–23. Цитуємо за: Шептицький Климентій блажен-
ний преподобномученик… — C. 92–98]

Арештували, однак, не о. Климентія, а його рідного брата Олександра. І не 
більшовики, а німецьке гестапо. Лабуні, де мешкала ця гілка Шептицьких, опи-
нилися під німецькою окупацією. Як згадувала родина, на межі 1939 і 1940 років 
німці натискали на Шептицьких, щоби ті зреклися свого польського походження 

Митрополит Андрей Шептицький у Святоуспенській Унівській Лаврі з монахами-студитами 
та дітьми-сиротами
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й записалися до німецького народу. Після твердої відмови підписувати 
документи, 19-го червня 1940 року, як писав пізніше свідок, під час перебування 
Олександра Шептицького в костелі на Святій Літургії, він був арештований 
гестапівцями. Помер того самого дня у в’язниці гестапо «Gefangenen Durchgangs 
lager Sicherheitspol»,  у Замойській Ротунді — фортеці, збудованій у ХІХ столітті. 
Залишилися свідки смерти Шептицького, які переповідали, що офіцер гестапо, 
побачивши ув’язненого, наказав йому бігати навколо подвір’я. Олександр 
відмовився виконати наказ — і німець ударив його нагайкою по плечах. 
Втримавшися на ногах, Шептицький відповів ляпасом, сказавши німецькою: 
«Ви насмілилися вдарити польського графа!». Після цього він похилився і впав 
на землю. Тіло було відвезене до моргу, де його опізнали місцеві мешканці. 

[http://www.kurierzamojski.pl/wiadomosci/smierc-hrabiego-aleksandra-szeptyckiego/] 

Загроза насувалась і на Шептицьких у Галичині. Це відчувалося ще й тому, 
що недавня хіротонія о. Йосифа Сліпого, яка відбулась у великій таємниці, і те, 
що саме він буде спадкоємцем Митрополичого Престолу, було оприлюднено 
Митрополитом Шептицьким 20-го липня 1940 року. У тексті листа до вірних 
Митрополит зазначив:

Ми у Львові заховували посвячення Преосвященного Йосифа в тайні, приго-
товляючися на переслідування зі сторони уряду, який нехибно скорше або 
пізніше розгромить нашу Церкву. У часах такого переслідування, як те, що ми 
його очікуємо, може бути для добра Церкви річчю конечною, щоби гонителі не 
знали, хто є зверхником єпархії.

[Митрополит Андрей Шептицький у документах радянських органів державної безпеки 
(1939–1944 рр.)... — C. 160]

Отець Климентій Шептицький у період першої російсько-більшовицької 
окупації Галичини з вересня 1939 року по липень 1941 року є найдовіренішою 
людиною Митрополита Андрея Шептицького. Від кінця 30-х років він постійно 
проживає у Митрополичих палатах на площі св. Юра та особисто опікується 
хворим братом. Як згадували очевидці, «поруч із його ліжком був дзвінок, 
провід якого вів до кімнати ігумена, і в разі необхідности він користувався 
ним». Досить часто о. Климентій за відсутности Митрополита Андрея очолював 
духовний провід реколекцій для священиків і монахів та проводив щотижневі 
архиєпархіяльні зустрічі духовенства. Нагадуємо також, що 18-го і 19-го верес-
ня 1940 року відбувся перший Собор екзархів, у яких о. Климентій бере участь 
як Екзарх Росії та Сибіру. 

У листопаді 1940 року відбулася зустріч між ігуменом Климентієм та 
римо-католицьким Архиєпископом, Львівським митрополитом Болеславом 
(Твардовським). За вказівкою Ватикану, слід було піти на зближення з 
Римо-Католицькою Церквою та спричинитися до примирення поляків і 
українців у Галичині. Через це мала відбутися зустріч двох митрополитів 
Львівських. 

1940
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Оскільки Митрополит Андрей був паралізований і досить важко пересувався, 
то представляти позицію греко-католиків доручив ігуменові Климентію, 
який і вів перемовини.

[Митрополит Андрей Шептицький у документах радянських органів державної безпеки 
(1939–1944 рр.).... — C. 225]

Ішов другий рік окупації Галичини більшовиками. Населення було 
застрашене до такої міри, що пізніше о. Сліпий писатиме, що боялися навіть 
заходити до Митрополита. Слід сказати, що й більшовицька влада оминала 
Святоюрську гору:

«За большевицької влади ніхто не приходив до Митрополита. Раз 
прийшов був до мене пізнім вечором професор Полянський і опісля зайшов 
до Митрополита. Професор Панчишин був тільки раз, із женою. Так що 
о. Климентій жалувався, що ніхто не показувався до Митрополита, але не 
дивота, бо всі боялися».

[Сліпий Йосиф. Спомини / За ред. І. Дацька, М. Горячої. — 3-ге вид. — Львів — Рим: Видавництво 
УКУ, 2014. — C. 141]

У січні 1941 року о. Климентію вдається написати листа до Ганни 
Шептицької, доньки Ядвіги й Леона. У цей час вона разом зі своєю сестрою 
Єлизаветою (Ізою) перебуває у домі Станіслава Шептицького в Корчині. 
Дружина Яна Сильвестра Шептицького з Дев’ятників із трьома дітьми в 

Брати Шептицькі (Митрополит Андрей і отець Климентій) з монахами-студитами 
та дітьми сиротами. Унів, 1940-і рр.
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цьому часі знайшли опіку в Хробежі — селі в Польщі, розташованому в 
Свєнтокшиському воєводстві Пінчовського повіту, у ґміні Злота. Ця місцина 
була осередком роду Вельопольських, з якого походила Софія. Як бачимо зі 
змісту листа, найбільшим клопотом Шептицьких у цей час є брак інформації 
про  Яся (Яна Сильвестра) та Єндруся (Андрія), Леонових синів.

Львів, 14.01.1941 р. 
Ганні Шептицькій — Корчина

поштова картка 
МИР 
Кохана дорога Ганю! 
Сьогодні наш Н. рік, і саме вчора прийшла Твоя картка від 10 грудня. Дякуємо 

дуже — завжди так мило, як слівце якесь від Вас надійде. На Свята прийшла 
дуже гарна картка від стрийця, на яку я негайно також відписав — не знаю, 
чи прийшла ця відповідь. На випадок, якщо заблукає й не потрапить, то ще раз 
стрийцьові Ст. дуже і дуже від нас за цю Його картку подякуй. Така була добра 
й сердечна, серцем писана й до глибини серця вцілила. І тітці за допис також 
окремо дякуємо. 

Була картка і з Хробежі — і туди я відписав. У нас усе ще по-старому. Здоров’я 
M., дякувати Господу, тримається поки що добре, хоч із кімнати не виїжджає, 
бо в саду — сніг на півметра й кучугури. Свята минули спокійно, але більше, ніж 
коли-небудь, думка й серце з тими, кого немає з нами, з тими, що вже почали 
друге, справжнє й добре життя, та радістю це серце втішалося, а молитвою 
старалося і бажати, і помагати тим, що ще тут, що напевно у біді, про яких ми 
нічого не знаємо — ані про Яся, ані про Єндруся жодних вістей. Анелі інколи ми 
помагаємо. Із Прилбич давно не маємо вісток — догадуємося, що поки що Ользі 
ще вистачає засобів для життя, але, за першої нагоди, скористаємося, щоби 
дізнатися й послати. Як то добре, що Ти могла бути в Йосафати і з нею, і з Ізею 
під час Свят поділитися всім, чого серце набралось за цих 2 роки! Обнімаю Тебе 
від усього серця. Повно дуже сердечних вітань для коханих стриїв. 

Твій стрий Климент

Згадані у листі Йосафата та Іза — це дві дочки Ядвіги й Леона Шептицьких. 
Іза — Єлизавета Цецилія графиня Шептицька (1923–2018), а Йосафата — Софія 
Марія Броніслава графиня Шептицька (1904–1958). 

Літом 1941 року мала місце важлива для католицької Церкви подія. Із 
13-го по 16-го червня у Львові відбувся ІІ Архиєпархіяльний Собор Екза-
рхів, в якому взяв участь також і о. Климентій Шептицький. Опираючися на 
протокол Собору, можемо припустити, що на цей час о. Климентій отримав 
єпископську хіротонію, оскільки в протоколах він фігурує як єпископ. Також 
у листі-проханні Екзарха о. Миколая Чарнецького до Митрополита Андрея 
від 5-го червня 1942 року з проханням скликати черговий Собор Екзархів, 
нині вже блаженний Чарнецький називає о. Климентія «Преосвященний Кир 
Климентій Шептицький». Форма такого звернення вказує на те, що Екзарх 
згадує о. Климентія у листі як єпископа. 

1941
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Це твердження потребує глибокого дослідження, позаяк немає жодного до-
кумента, яким би підтверджувався факт його єпископського свячення. Однак 
не відкидаємо такої можливости: адже висвятив Митрополит єпископом 
Йосифа Боцяна 21-го вересня 1914 року в Києві — в готелі «Континенталь». 
Біограф Митрополита Андрея о. Королевський підтверджує, що Андрей Шеп-
тицький мав особливий привілей від Папи Пія Х за певних обставин призначати 
та висвячувати єпископів. Також, за цими повноваженнями, пише о. Королев-
ський, Митрополит мав право висвячувати єпископа без участи двох інших 
єпископів. 

[Див.: Королевський К. Митрополит Андрей Шептицький (1865–1944) / Кирило Королевський. 
— Львів: Свічадо, 2014. — C. 174]

Ангел смерти (бл. 1923), Олекса Новаківський, графіка
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Повноваження, надані Папою  Пієм Х, не були підтверджені Папою Пієм ХІІ, 
але були ним скасовані тільки 1941 року, про що ми вже писали. Припускаємо, 
що перш ніж вони були скасовані, Митрополит Андрей скористався ними та в 
умовах Другої світової війни й більшовицької агресії висвятив на єпископа 
о. Климентія Шептицького. 

Та повернімося до Собору Екзархів. У одній із його постанов чітко 
окреслюються географічні межі екзархатів. До Великоросійського екзархату, 
який нас цікавить із огляду на те, що на його чолі стояв о. Климентій, були 
зараховані території Великоросії, Фінляндії та Сибіру. 

[Тексти протоколу та постанови ІІ Собору Екзархів опубліковані і доступні в джерелі: 
Митрополит Андрей Шептицький: життя і діяльність. Церква і церковна єдність. Документи і 
матеріали, 1899-1944. — Т. І. — Свічадо, 1995. — С. 365–371; тут же можна знайти також згаданий 
лист блаженного Миколая Чарнецького до Митрополита Андрея. — С. 382]

Незважаючи на переслідування й непрості умови в часі окупації Галичини 
більшовицькою Росією, а також ставлення в СРСР до діяльности отців-
місіонерів, ігумен Климентій практично розпочав місійну діяльність на 
схід від Галичини. Зокрема він розпочав розробляти модель спеціяльного 
катехизму для русифікованих мешканців СРСР та самих росіян. У такий спосіб 
він намагався розв’язати концептуальні богословські проблеми у дискусіях 
з не-католиками, а також катехизм мав стати теоретичною опорою унійної 
діяльности місіонерів та сприяти переходу православних до ГКЦ.

[ЦДІАЛ. — Ф. 201. Греко-католицька митрополича консисторія, м. Львів, 1300 – 1945 рр.— Оп. 
1р. — Спр. 16. Протоколи засідань, постанови, доповіді та інші документи Соборів екзархів, 1941 – 
1942 рр. — Арк. 147]

Незабаром ситуація зазнала кардинальних змін, і 22-го червня 1941 року 
Німеччина нападає на СРСР. До Львова німці увійшли 1-го липня. За кілька 
днів о. Климентій пише листа до рідні, в якому повідомляє про те, що йому 
вдалося все ж дістатися до могили Ядвіги й Леона Шептицьких та поховати їх 
по-християнськи, а також описує останні дні перебування більшовиків у місті 
Львові, зокрема масові вбивства в’язнів.

Львів 07.07.1941 р. 
(Із копії, виконаної Ганною Шептицькою з оригіналу) 
(оригінал пропав!) 

Сім’ї Станіслава Шептицького, а також Ганні та Єлизаветі 
Шептицьким у Корчині

Мої найдорожчі! 
Ми тут живемо й здорові, але якби ще совіти були день-два довше в нас 

господарювали, — були б нас усіх упень вибили, вистріляли. Німці до нас прийшли 
30 червня вранці, о 3-й. 25, 26, 27 червня — це були дні страшної масакри у Львові, 
у в’язницях. НКВД (з ГПУ.) вбивали страшним способом і давніх в’язнів, і тілько 
що приведених. 

1941
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Точної кількости не можна було констатувати — бо трупи у підвалах, 
викопаних ямах лежали купами по декілька метрів, а це спека, все розкладалося, 
і санітарна служба мусила там, де вони лежали, їх замуровувати. Тисячі 
жертв у Бригідках, у в’язниці на Замарстинові, у давній жандармерії на вул. 
Сапіги (і Лонцького), в Інвалідах — також жінки й діти — 9/10 з них становили 
українці. Із провінції, у свою чергу, надходять жахливі звістки — у Стрию 
винищених близько 560, в Дубні, Луцьку — понад півтори тисячі, багато наших 
священиків; у Дрогобичі — весь монастир Василіян; із моїх братів, поки що 
знаю, вбили священика й брата, а ув’язнених — два, про яких вістка пропала. 
Найкритичнішою виявилася п’ятниця 27-го червня: увечері від бомби загорівся 
храм святого Юра, водночас у садах — стіжки сіна, горіло на горищі палацу, 
на будівлі капітули, у двох крилах і на даху катедри. Справді, дивом Провидіння 
пожежа не знищила всього, а лише дах на катедрі — решту загашено, хоч 
ані пожежна команда не з’явилася, ані насоса не було, а вода на цей вогонь 
не помагає, а тільки підсилює. Люди голими руками гасили — і катастрофу 
вдалося зменшити. 

Учора 6 липня німецьким авто я поїхав до Прилбич на могилу коханих — 
дорогих Леосів, поїхав зі мною тутешній канонік о. Рудій. Із місцевим пробощем 
у прилбицькому саду, над місці, де лежать їхні останки, ми відправили весь 
похоронний обряд. Зібралося безліч людей. Не можна тепер здійснювати 
ексгумації, а потрібно відкласти до зими, поки що ж там, у могилі, далі 
спочиватимуть — звичайний хрест із дерева над їхньою могилою, доки, дасть 
Бог, і Ви не приїдете взимку. Потім — моя подорож із кровоточивим серцем по 
дому, саду. Дерева ще ростуть — липа, груша, але в домі страшна руїна: мури, 
дах є, але в підвалі під кухнею підклали міну й підірвали кухню та комору. Гора 
над кухнею ще стоїть.

о. Климентій і о. Йосафат Лабай. 1939 р.
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У кімнатах абсолютно нічого не лишилося: ані меблів, ані архіву, ані картин 
(портрети предків наших, Мамою мальовані тощо) — усе пропало. Підлога 
застелена сміттям, большевицькими газетами, їхніми книжками. Я був і в 
каплиці: гробниця наповнена глиною, труни, мабуть, є всі, лише з труни Папú 
відірвана кришка. На полі, біля каплиці, що від сторони Прилбич, — величезна 
яма, де був склад бензину. Від’їжджаючи, підпалили курники, хліви, частину 
стайні, а конюшню висадили мінами. Ліс дуже знищений, але ще на Коблеві, 
уздовж дороги, видно дубовий гай. Я написав до Голика, який мешкав у Яворові, 
щоби знову взявся за управління. 

Ольга мешкає завжди в Андрійових. У садибі — ані однієї кімнати, нема 
навіть місця, де можна би було тепер мешкати. Ольга тому й облаштувала 
малу кімнатку в Андрія; тут би, наприклад, Ганя могла поки що поселитися, 
якби приїхала. Але тепер німці звідти не пускають, і краще ще трохи з такою 
поїздкою почекати. 

Щораз надходять нові фатальні звістки: як совіцьке НКВС, відступаючи, 
вбивало українців, в’язнів і, взагалі, тих, кого могли спіймати. Наших священиків 
убитих доти п’ятнадцять, а тих, яких вивезли і про яких звістки нема, — ще 40. 
Тепер величезна робота на кожному полі з руїн, що совіти після себе залишили, 
— відбудувати нове життя. 

Час завершати, я не знаю, чи M. встигне ще написати, як хотів, бо до Нього 
безперервно приходять і він не має вільної хвилини — найсердечніші обійми, мої 
дуже-дуже дорогі. До побачення, дасть Бог. 

Ваш о. Климент

Після встановлення німецько-фашистської влади, у перших місяцях жит-
тя почало повертатися до передвоєнної норми. Не маємо інформації, але 
припускаємо, що в ці місяці о. Климентій Шептицький робив ревізію стану 
студитських монаших згромаджень, налагоджував їхню діяльність, допомагав 
братові Андрею у виконанні його обов’язків та відбудові зруйнованого. 

Зі зрозумілих причин згадок у пресі про о. Климентія в цьому часі небагато. 
Одну з них знаходимо восени 1941 року в повідомленні про похорон др. Костя 
Левицького герба Рогаля, одного з найвизначніших українських політичних 
діячів з кін. ХІХ століття, який помер 12-го листопада 1941 року. 

[Остання дорога д-ра К. Левицького // Львівські Вісті. — № 87. — 18 листопада 1941 р. — С. 3]

У лютому 1942 року натрапляємо на повідомлення про те, що ігумен 
Шептицький дав пожертву, зложену в Українському Крайовому Комітеті від 4-го 
по 16-го лютого для потреб українських полонених та жертв більшовицького 
терору. Отець Климентій задекларував, що даватиме для українських полонених 
щомісячно по 30 злотих і вніс пожертву на чотири місяці наперед — 120 злотих.

[Вісті з У. К. К. // Львівські Вісті. — № 36. — 19 лютого 1942 р. — С. 5]

На початку зими 1941 року в братів Шептицьких гостювали дочки Леона 
Шептицького Ганна й Іза. 20-го грудня того року вони написали листа до 

1942
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маминої сестри-монахині Марії 
Кристи, в якому згадували, що 
«Стрики оба здорові і там та-
ка погідна, мила і не земська 
атмосфера».

[Sister Maria Krysta Szembek and her 
memoirs / Andrzej A. Zięba; [transl. From pol. 
By Bohdan Struminsky] // Harvard Ukrainian 
Studies. Vol. XV. — № 1/2 1991. — С. 165]

Надзвичайно важливими є 
листи о. Климентія до брата Ста-
ніслава Шептицького з лютого 
1942 року. Він згадує в них про 
долю маєтків у Прилбичах та дім 
сім’ї Леона Шептицького на вул. 
Зеленій у Львові. Після довгої бю-
рократичної процедури йому все 
ж вдається повернути цей дім у 
власність родини Шептицьких 
і домогтися від німецької армії 
компенсації за розквартирування 
тут мешканців. Отримані гроші 
він щомісяця надсилатиме до 
Корчини і в такий спосіб фінан-
сово допомагатиме дочкам брата 
Леона та дружині Яна Сильвестра. 
Колись одна з найбагатших сімей 
Галичини в умовах німецької 
окупації виживала, власне, у такий           
спосіб. 

Львів, 08.02.1942 р. 
Станіславові Шептицькому — Корчина

Мій дуже дорогий і коханий Стасю! 
Саме вчора прийшов Твій лист від 2-го, і Р., і я найсердечніше Тобі за нього 

дякуємо. Ми радіємо, що в Корчині всі здорові. Тут також, дякувати Господу, 
якось живеться, і ще ми не терпимо холоду й голоду, як багато інших. Добре, 
що Ти вирішив із приїздом почекати, доки потепліє, бо тепер дуже важко 
подорожувати. Двоє наших знайомих їхали зі Сянока у Львів: один їхав дві доби, а 
інший мусив у Самборі прочекати 15 годин, а там — розбитий двірець; довелося 
їхати у товарному вагоні, очевидно, у великому товаристві. 

Стосовно помешкання на Зеленій, то ще веду суперечку з генералом 
Тройгендером, який стверджує, що дім йому був відданий, а я — що не був 
націоналізований, і, здається, ми виграємо, військо ж чекає на результат і 
готове заплатити орендну плату. Ані з Прил.[бич], ані з Дев’ят.[ик] не знаю цих 

Митрополит Андрей Шептицький 
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панів, що там «Verwalterami» (адміністраторами — І. М.), я боюся, аби їхнім ви-
ключним піклуванням не стали власні капшуки, але на провінції мають впливо-
вих протеже, котрі на своє копито переробляють те, що зі Львова наказують. 
Дякувати Господу, сильні морози якось припинилися, може, не повернуться; 
поки страшно думати про солдатів на фронті серед тамтешнього холоду й 
снігу. 

2 лютого був мороз, отже, як мовиться, ведмідь пащу розкриває, бо весна 
близька! Дай Боже. Тиф, дякувати Господу, в країні згасає. Кн. Терезі я співчуваю, 
як товариш по недолі; я також невдовзі муситиму думати про операцію, адже 
щораз гірше бачу: ні окуляри, ні ліки не помагають. 

Р. кашляє, однак, зрештою, добре тримається й працює, як завжди. Новий 
суфраган о. Сліпий вже ним оголошений, поки що ще двома семінаріями 
опікується — малою й великою.

Найсердечніше вітання, мої дуже дорогі, для Тебе, Стасі (дружини Станіслава 
— І. М.), Гані й Ізи, Бог з Вами.

Твій о. Климент

7-го травня 1942 р. о. Климентій очолив Митрополичий церковний суд І 
інстанції. Церковний суд належав до організаційної структури Митрополичого 
ординаріяту. Його одноголосно обрано на черговій сесії архиєпархіяльних 
Соборів: у голосуванні брало участь 116 священиків-делегатів [188, арк. 7]. До 
компетенції о. Климентія входила організація судочинства, головування на 
усіх судових справах та затвердження актів Митрополичого суду.

[ЦДІАЛ. — Ф. 201. — Греко-католицька митрополича консисторія, м. Львів, 1300 – 1945 рр. 
— Оп. 1р. — Спр. 12. Протоколи урочистого засідання Львівського архиєпархіяльного Собору, 
1942 р. — Арк. 7]

Про внутрішній неспокій о. Климентія, роздуми над смертю та усвідомлення 
того, що їхній світ знищений, ми дізнаємося з листа  до монахині Марії Кристи 
з Шембеків, дописаного до листа Митрополита Андрея у  травні 1942 року. Це 
не був стан внутрішньої фізичної чи духовної кризи. Це було наслідком фа-
шистського терору, який вже в кінці 1941 року починає набирати обертів, чого 
свідком і став ігумен студитів. Він, посол австрійського парламенту, добре знав 
німецький світ. І побачене викликало не тільки шок, але й думки, що світ на 
краю прірви:

Львів, 13 травня 1942 р.
Матері Марії Кристі — Софії Шембек

Дорога Сестро Кристо!
Користаю, що сторінка ще біла, аби дописати. Коли останній раз ми бачилися 

на Зеленій — чи могли ми припустити про ту велику руїну всього минулого, яка 
натягувалась і вже була так близько та все поглинула: і Зелену, і Сім’яничі, і 
Прилбичі, і життя Леосевих. Земне минуле знищене, але те, що було в ньому 
Боже, — триває далі. І майбутнє того всього, що є духовним, — незнищенне. 
Тому «помножуймо» у наших життях тільки те, що Боже, що духовне — а в 
Господеві Богові все віднайдемо, що тут видається втраченим. Віднайдемо 
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у нескінченно кращому стані — повному тільки життя, і щастя, і світла. 
Тільки аби до Бога дістатись, попри всі наші злидні, — але це вже річ і штука 
Господа Ісуса. Свята Софія є Його днем — тому і побажання на св. Софію треба 
посилати й тим, які в монастирі змінили своє ім’я. Дуже щиро та сердечно 
вітаю, побажання — а передовсім прохання про дальші молитви — і обітниця 
взаємности — Бог з Вами всіма.

о. Климент

[Sister Maria Krysta Szembek and her memoirs / Andrzej A. Zięba; [transl. From pol. by Bohdan 
Struminsky] // Harvard Ukrainian Studies. Vol. XV. — № 1/2 1991. — С. 166]

Кілька днів пізніше, 30-го травня 1942 року, Ганна Шептицька писала до 
сестри Марії Кристи: 

«У Львові ми були з Ізою 6 днів — Стрики здорові. Стрик Митрополит 
щоденно з’їжджає ліфтом до саду та їздить там візком під квітучими яблунями. 
У Львові дуже сумно. Додаю образок від Стрика Митрополита — не знаю, чи 
Тітка має такий — св. Ян з Дуклі у оо. Бернардинів, намальований нашою 
Бабцею».

[Sister Maria Krysta Szembek and her memoirs / Andrzej A. Zięba; [transl. From pol. by Bohdan 
Struminsky] // Harvard Ukrainian Studies. Vol. XV. — № 1/2 1991. — С. 167]

Унівська чудотворна ікона Богородиці. Пам’ятний образок
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Цього року Митрополитом Андреєм було скликано ІІІ Архиєпархіяльний 
Собор Екзархів, який проводив свою роботу у Львові з 9-го по 15-те червня. 
Екзарх Росії та Сибіру о. Климентій на 3-му засіданні Собору 12-го червня 
доповідав про виконання своїх обов’язків та труднощі. Цитуємо згідно з 
протоколом:

…Приступив до звідомлення екзарх Климентій. Звіт на письмі залучається. 
Він подає до відома, що з трудом старався підготовити катехизм і популярну 
літературу. Очевидно, доступ до екзархату поки що був зовсім неможливий. 
Думає, що треба буде поділити екзархат на російський і сибірський. Тим 
часом його праця обмежувалася до душ пастирства над полоненими разом з 
Преосвященим Николаєм. У Москву виїхали колись Новіков і Цісек. Яка їх доля 
стрінула, невідомо. Його журою є справа підготовки священиків, якщо би був 
можливий доступ до екзархату. 

[Митрополит Андрей Шептицький: життя і діяльність. Церква і церковна єдність. Документи і 
матеріали, 1899-1944. — Т. І. — Свічадо, 1995. — С. 385]

Після повернення з Собору Екзархів Антонія Неменцевича — екзарха 
Білорусії — заарештувало гестапо. Він буде вбитий першим серед екзархів —  
6-го січня 1943 року.

23-го серпня 1942 року в усіх церквах Галичини відбувалися Святі Літургії 
у наміренні Ювілянта Митрополита Андрея, який у ці дні відзначав 50-ліття 
священичих свячень. Загальноприйнято вважати, що Андрей Шептицький 
був висвячений 22-го серпня 1892 року. Однак володіємо незаперечними 
доказами, що це відбулося 28-го серпня 1892 року, про що вже згадувалося.

У неділю 28-го серпня, на свято Успення Пресвятої Богородиці, у Перемишлі 
в єпископській катедрі під час Святої Літургії, яку служив єпископ Юліян 
Пелеш (1843–1896), брата Андрея було висвячено на священика.

[Ця подія відбилася також і в пресі. Інформація про священичі свячення: Czas. — № 200. — 
1 вересня 1892 р. — с. 3; Gazeta Lwowska. — № 200. — 2 вересня 1892 р. — С. 3; Gazeta Narodowa. — 
№ 209. — 31 серпня 1892 р. — С.2]

Про торжества з нагоди 50-ліття ієрейських свячень пише о. Климентій у 
листі до брата Станіслава. Цитуємо його повністю, зауважуючи, що в ньому 
йдеться про те, що Шептицькі отримали звістку: син Леона — семінарист 
Андрій (Єндрусь) — живий і здоровий. На жаль,  він  уже був убитий пострілом 
у потилицю катом НКВС у Катині. 

Львів, 23.08.1942 р. 
Сім’ї Станіслава Шептицького — Корчина

Кохана Стасю! 
Ми Тобі дуже дякуємо за картку з вістями про здоров’я Стася, хоча трохи 

вона нас стурбувала, що є потреба у подальшому лікарському догляді. Учора 
прийшла картка Гані, в якій пише, що було ослаблення, а тепер, однак, добре — 
дякувати Господу. Велика радість була з картки Гані: перше повідомлення, що 
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Єндрусь живий і здоровий, хоч це ще дуже загальне й нічим не сконкретизоване, 
де він, як він, але, найважливіше, — живий і здоровий. Ми тут собі обидва 
шкодували, що Ти не приїхала, коли Стасьо тут перебував, але знаємо, що тепер 
нелегко реалізувати найкращі плани подорожі. Сьогодні ми святкуємо 50-літній 
ювілей священичих свячень Митрополита. Учора — численні депутації з 
побажаннями, а за хвилину я йду до св. Юра, аби асистувати в урочистій Службі 
Божій, на якій целебруватимуть троє єпископів. Додаю Вам вирізку тутешньої 
газети з добрими словами про Митрополита. 

Я повернувся з катедри десь о пів на першу — дуже гарно все відбулося. 
Митрополит також був, а потім виголосив дуже гарну проповідь про 
покликання священика: за словами, сказаними апостолами, під час вибору 
диякона в первинній церкві їхнім завданням (апостолів) є молитва й поширення 
«слова Божого». На завершення — благословення з балкона. На обіді були єпископ 
Будка і єпископ Латишевський зі Станіславова. Третього єпископа Чарнецького 
не було — хворів. 

Тепер ще кілька слів до Генерала: 
Мій дуже дорогий і коханий Стасю! Так нам було мило й добре з Тобою — і 

так Тебе нам не вистачало після від’їзду. Як там тепер здоров’я? Ганя пише, що 
добре. 

Ми тут під враженням звістки про Єндруся! Дякувати Господу. Я післязавтра 
їду на тиждень в Унів на Внебовзяття (Успіння). Це — головне щорічне свято: 
давніше були в цей час двохтижневі відомі ярмарки, де торгували рогами, 
хутром тощо, куди навіть у давніх часах турки з’їжджались. Сьогодні, напевно, 
навіть звичайного одноденного престольного свята не буде, бо жнива — 
потрібно контингент збирати. Дуже сердечно Вас обох обнімаю й вітаю від M. 
і від себе. 

Бог з нами. 
Ваш о. Климент

[Коротко подамо тільки інформацію про згаданих у листі єпископів: Никита Будка (1877–1949) 
— греко-католицький єпископ, замучений у таборі як в’язень сталінського режиму в Караганді 
(Казахстан), блаженний Католицької Церкви. Поруч нього Літургію служив Іван Лятишевський 
(1879–1957), єпископ зі Станіславова (Івано-Франківська) у 1919–1957 рр., замучений у 
концтаборах сталінського режиму, блаженний Католицької Церкви. А не було на урочистостях 
Миколая Чарнецького (1884–1959) — греко-католицького єпископа й блаженного Католицької 
Церкви, в’язня сталінських концтаборів]

Із листа кінця 1942 року дізнаємося, що у Львові у братів Шептицьких 
перебував Станіслав Шептицький, а також дочки вбитих Ядвіги й Леона 
Шептицьких — Ганна й Іза. 

Львів, 15.12.1942 р. 
Сім’ї Станіслава Шептицького — Корчина

МИР 
Мої найдорожчі! 
Ганя та Іза сьогодні виїжджають — тому бодай одне слово, щоб і Тобі 

подякувати за таке миле та кохане Твоє перебування з нами у Львові й за те, 
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що Ви скерували до нас цих дівчат, таких благих і добродушних, які вміють собі 
дати раду і не одне відшукали й довідались. Ані Ольги, ані Голика тут не було, 
адже великі труднощі в комунікації. До війська про плату з винайму з Ганею 
написали. Зраділи, бо знайшлися Твої ордени, хоч і частина. 

Уже виїжджають, тому завершую. Обійми, вітання й виявлення надії, що 
знов, може, незабаром якось побачимося. Бог із Вами, мої дорогі. 

Ваш о. Климент 
(Допис на конверті) Власне отримую лист від 12 грудня — дуже-дуже дякуємо.

Із перебуванням Станіслава Шептицького у Львові пов’язана історія, 
яку знаходимо в спогадах сестри Марії Кристи. Зокрема монахиня пише, 
що священик Йосиф Кладочний, який перебував в оточенні Митрополита 
Андрея, повідомив йому, що німці планують арешт Станіслава Шептицького. 
Митрополит негайно прислав авто до Корчини, де жив Станіслав, і два місяці 
переховував його в якомусь монастирі. Авторка спогадів припускає, що таким 
чином Кладочний, очевидно, намагався завоювати довіру братів Шептицьких. 
Тоді було відомо, що священик співпрацював з гестапо.

 
[Zakrzewski Bogdan. Fredroviana w pamiętniku prawnuczki // Pamiętnik Literacki. — 1994. — z. 2. — C. 183–184]

Підтвердження про те, що Кладочний дискредитував Митрополита Шеп-
тицького та спричинився до арешту польських підпільників, знаходимо в 
кількох інших джерелах. Витяг із протоколу допиту Михайла Степаняка від 
30-го серпня 1944 року в справі переговорів ОУН з польським підпіллям, 
нещодавно опублікований, висвітлює діяльність о. д-ра Йосифа Кладочного, 
який, перебуваючи в близькому колі  Митрополита Андрея Шептицького, 
був агентом німецького гестапо. У середині 1942 року Кладочний, як свідчив 
Степаняк, передав повідомлення членам ОУН про те, що деякі польські 
підпільні кола хочуть розпочати діялог із українцями. На одній із таких 
зустрічей у Варшаві Кладочний видав його учасників гестапо. 

[Поляки і українці між двома тоталітарними системами / Упор.: Б. Гронек, С. Кокін, П. Кула-
ковський та ін. Ред кол.: С. Богунов, М. Вінярчик-Коссаковська, З. Гайовнічек та ін. У 2-х кн. (Серія 
«Польща та Україна у 30 — 40 роках ХХ ст. Невідомі документи з архівів спецслужб». – Т. 4). — Кни-
га І. — Варшава–Київ, 2005. — С. 248]

З іншого джерела дізнаємося, що польський уряд у Лондоні через свого де-
легата звернувся до Митрополита Шептицького з проханням нав’язати діалог 
із українцями, внаслідок якого можна було би дійти до польсько-українського 
порозуміння. Усіх учасників цих розмов із польського боку арештували 
гітлерівці. Це сталось у Варшаві після зустрічі Кладочного з польськими 
підпільниками, на яку він прибув як представник Андрея Шептицького. 
Поляки з в’язниці гестапо передали інформацію про зраду, внаслідок чого 
Кладочному було винесено смертельний вирок. Побоюючися за своє життя, 
він утік до Німеччини, де записався до дивізії СС «Галичина». 

[Inna Pojizdnyk. Ukraiński Kościół Greckokatolicki wobec konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 
1939-1946 // Pamięć i Sprawiedliwość. — № 11. — 2007 р. — C. 155-158]
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Пізніше Йосиф Кладочний активно співпрацюватиме з НКВС. Як 
стверджував агент ЦРУ в оперативному повідомленні, Кладочного звинува-
чували в тому, що це він 1947 року видав більшовикам о. Климентія.

[https://www.cia.gov/library/readingroom/document/519a2b77993294098d50f6ba]

Із початком 1943 року о. Климентій пише два листи: до рідного брата 
Станіслава та до монахині Марії Кристи, зі змісту яких довідуємося про долю 
маєтків Шептицьких та можемо дійти висновків і про діяльність самого 
о. Климентія, який навіть у часи німецької окупації не припиняв своєї місії. 
1943 року о. Климентій написав рідним цілу низку листів, які подаємо у 
хронологічному порядку  та коментуємо окремі фрагменти. 

Львів, 05.03.1943 р. 
Станіславові Шептицькому — Корчина

МИР 
Мій Дорогий і Коханий Стасю! 
Через Тебе найсердечніше Вам усім дякую за Вашу пам’ять і милі листи — це 

такі виблиски дитинства та молодости, коли іменини були найважливішим і 
радісним днем року, через який серце раділо вже тижнями раніше. Ми дякуємо 
за повідомлення й про Твоє здоров’я, і про цю біду болю, що, дякувати Господу, 
минулась, і про Казіка — вже до них до З.[аріччя] я написав. А тепер — повідомлення 
для Гані та Ізи, і нехай його передадуть їм до Хр.[обіжа] або ж до Варшави. 

Із цими грошима за Зелену обер-шталмейстер уже майже два місяці 
безперервно баламутить, що не має часу, що від ранку до вечора військо, яке 
проходить через Львів, до нього за грошима приходить тощо, одним словом, 
крутить і досі не виплатив. Сьогодні телефоном я насварився на нього, і вже 
мені пообіцяв, що в найближчий четвер виплатить. Тоді, відтак, я здійсню до-
ручення панянок і Зосі, але й це — аж після 14 березня, бо упродовж найближчо-
го тижня, перший тиждень В. посту, маємо реколекції в нашому монастирі на 
Личакові. Сподіваюся, що ця людина обіцянки того разу дотримає та що вже 
виплатить. 

Бідна п. Аніна Незабитовська. Якби їй був хтось передрік, що помре в 
Мозамбіку! Що це за людська доля — жовті листи, що їх восени вітер милями 
несе, перш аніж на землю впадуть і в гумус обернуться! 

Чи Лабуні змінене в Liegenschaft? (маєток, яким управляла німецька 
адміністрація. Доходи надходили на потреби фашистської держави — І. М.) 
Із Тернополем нічого доброго не вдасться зробити: усе занадто непевне 
і люди бояться ризикувати — бо і в став, і в луки, і в млин потрібно багато 
інвестувати. Обидва будинки Яся і Зосі (мова про Шептицьких із Дев’ятник — 
І. М.) націоналізовані — можна вимагати їхнього повернення «zur Nutzung und 
Verwaltung» (для використання і управління — І. М.), але в декларації потрібно 
зараз зобов’язатися всі необхідні інвестиції зробити, а наступний пункт зазна-
чає, що майно може бути кожної хвилини відібране. Тому досі давні власники не 
з’являються, але в цьому випадку — чи Ви маєте таких добрих і надійних людей, 
яких би можна запропонувати на управління? 
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У Прилбичах господарює один дуже порядний старший чоловік др. Ста-
жинський, десь із-під Тернополя. У Дев’ятниках повинна відбутись якась зміна 
в управлінні. Ліси в Прил. і в Дев. нищать. Моє втручання дуже мало може що 
зробити, тому короткий підсумок: «Потрібно чекати». Дуже сердечно всіх 
обнімаю й вітаю, Бог з Вами. 

Ваш о. Климент

Львів, 5 березня 1943 р.

Мир
Велебна й дорога Мати Кристо!

Дуже сердечно дякую за Твій лист — і пам’ять перед Богом. Направду, 
смерть не дозволяє, щоби ми про неї забули — такі збирає рясні покоси. Яке 
це, однак, щастя, що для нас, християн, Господь Ісус своєю смертю на хресті 
перемінив нашу смерть із кари на сон відпочинку та переходу до правдивого 
життя. 

У нас усе по-давньому: Отець Митрополит, дякуючи Богу, ще тримається 
та ще може, як давніше, інтенсивно працювати. Я чимраз більше відчуваю, 
що старість не щадить влади розуму: моя пам’ять так формально згасає, що 
одного гарного поранку не буду пам’ятати, як називаюсь і як маю підписатись. 
Час незадовго піти до «старих», до всіх своїх, яких там щораз більше, а тут 
щораз менше — а передовсім час і сум, щоби з бруду землі перенестися очима 
на Красу й Доброту Бога. 

Ох, кохана Мати Кристо, якийсь невеселий мій лист — тільки про смерть 
говорю — але смерть не є сумною річчю. Повно сердечних вітань І у нас тут 
велика радість через Казика. Троє моїх отців ще у такій ситуації, в якій він 
був — і нічого не знаю, як їм допомогти, бо немає жодної вини. 

Треба закінчувати — завтра їду до нашого одного монастиря у перший 
тиждень посту давати реколекції — прошу про молитву й обіцяю взаємно. 

   
Ваш у Господеві Христі о. Климент

Казик, про якого згадує о. Климентій, це Ян Казимир Шептицький (1907–
1994), син Олександра Шептицького, якого ув’язнили німці. У той час, як 
був написаний лист, Яна Казимира випустили з в’язниці, а були арештовані 
невинні три студити. 

Монахиня Марія Криста у своїх спогадах додала цікавий коментар,  
схарактеризувавши листи о. Климентія як такі, що «випливали з відданої Богу 
душі». Подаємо його увазі читача:

Читаючи листи о. Климентія, мене не залишало враження, що це ніби 
короткі монологи, які випливали з його відданої Богу душі. У часі перших літ 
війни, коли нам у Сончі було дуже важко з огляду на брак харчів, приїжджали 
до нас два чи три рази Сестри, здається, Студитки — греко-католицького 
обряду, з околиці, казали мені, що о. Климентій є найвищим Ігуменом, що 

1943
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вислав кілька Студитів до Боснії і що їм наказав нам помагати, якщо би 
була потреба. Мали господарство й привозили нам трохи солонини, що в 
тих часах було дуже цінним. 

[Sister Maria Krysta Szembek and her memoirs / Andrzej A. Zięba; [transl. from pol. by Bohdan 
Struminsky] // Harvard Ukrainian Studies. — Vol. XV. — № 1/2 1991. — С. 167]

Львів, 26.03.1943 р. 
Станіславовій Шептицькій — Корчина

Кохана Стасю! 
Зразу ж після Твоєї телеграми ми звернулися до д-рa Гординського, який 

згодився їхати. Тепер о. Котів шукає, щоби десь роздобути авто. Чи вдасться? 
Д-р Г. надвечір був би у Вас, бо здалека боїться й не хоче приписувати ліків, 
не знаючи добре короткочасного стану серця, температури тощо. Бере зі 
собою ліки, щоби тільки Г. Бог допоміг у знаходженні авта, в цьому найбільша 
трудність. 

Тиждень тому я передав через тутешній «Centro-Bank» 18 000 зл. до кому-
нальної ощадної каси в Кросно, на рахунок Стася. Попроси його, щоби там дав 
доручення для Гані, Ізі, можливо, Крисі. 

Пише мені, власне, сьогодні Зося з Хробжа, що мала Сюля (дочка Яна 
Сильвестра Шептицького Марія, яка народилася у 1936 році й живе донині 
— І. М.) перехворіла важким бронхітом, а хвороба тривала два тижні, й лише 
тепер наступила рішуча зміна на добре. Видно, що ці бронхіти є в повітрі, бо і я 
останнього тижня пережив невеликий грип. Ці сухі весняні вітри розносять по 
всьому світу бацили різних хвороб. 

За нагороду, замість грошей, тепер часто слугують різні речі, напр., певна 
кількість пляшок вина. 

Безліч сердечних вітань для всіх. Бога прошу, щоби д-ра Г. якнайшвидше міг 
поїхати, а потім привіз із поверненням добру звістку про здоров’я Стася. 

Бог з Вами. 
о. Климент 

(Допис на конверті рукою о. Климента) 
Їде й о. Котів — тільки його заслуга, що дістали авто, — по всьому Львову 

бігав два дні. Дай, Боже, щоби відомості про здоров’я були добрі, та хай Вас 
стереже від всього поганого. 

[Угорі листа олівцем помітка рукою генерала Ст. Шептицького: «1-ший приїзд» — ідеться, 
вочевидь, про черговість приїздів д-ра Гординського до Корчини — Ян Казимир Шептицький 
(коментар сина Олександра Шептицького — І. М.]

Згаданий у листі д-р Гординський є, ймовірно, одним із двох братів: 
Володимир-Євген Гординський герба Сас (1915–1994), лікар та науковець;  
лікар Богдан Гординський герба Сас (1911–1995). Із цієї сім’ї відомим є 
також їхній брат Святослав Гординський герба Сас (1906–1993), художник, 
поет і філософ. Іван Котів (1910–1972) був греко-католицьким священиком і 
особистим секретарем (канцлером) Митрополита Андрея Шептицького.
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Львів, 03.04.1943 р. 
Станіславовій Шептицькій — Корчина

МИР 
Мої дорогі! 
Твій Лист про здоров’я Стася підтверджує, як про це й сама пишеш, що 

потрібне клінічне лікування та що зволікати не можна, бо, як каже Гординський, 
справа може знову повернутися — і тоді буде вже погано. Тому їде авто, щоби Стася 
привезти до Львова, і є вже кімнатка, підготовлена для нього в лікарні біля св. Юра 
(на Петра Скарги), де матиме досконалий догляд і, дасть Бог, мерщій повернеться 
до сил і цілковито вилікується. Я сьогодні з Юра на шість днів виїжджаю до 
монастиря сестер Студиток давати реколекції. У п’ятницю знову буду в Юра. 

Митрополит, дякувати Господу, добре тримається — лише часто має біль голови. 
Щодо тієї справи, про яку Ти пишеш, дякуємо за інформацію, а за нагоди, коли 

побачимося, потрібно буде її обговорити. 
Багато сердечности для всіх, від Митрополита також. 

Ваш щиро о. Климент. 
P. S. Ганя пише, що Ти дуже перевтомлена постійним наглядом — вважай на 

себе. Тепер відпочинь добре кілька днів, щоби потім відвідати тут Стася. Він тут 
буде мати дуже старанний догляд сестер-бельгійок, які обслуговують цю лікарню, 
тому можеш бути за нього спокійна й приїхати пізніше, коли Ти добре відпочинеш, 
щоби нас усіх тут відвідати, як то давно планувалось, отже, до милого побачення. 

Львів, 25.05.1943 р. 
до Ольги Фридрихової — Прилбичі

Слава Ісусу Христу! 
Люба Пані! 
Сердечно дякую за світлини могили й дому. Андрій прийшов одразу перед 

першою і тут же закликали до обіду. Тому не було часу ані листа зараз 
прочитати, ані точно про все його розпитати, я також поспіхом не вислав Пані 
трохи грошей, тому тепер надсилаю поштою, хоч за ці злоті мало що можна 
купити. Була звістка від Дуні (Ванда Марія Шептицька (1910–1999) — І. М.), 
але ще в серпні 1942 р. через Червоний Хрест. Вона у Францисканок в Єрусалимі 
— пише, що бачила Яся й що здоровий, усіх вітає і про всіх питає (мова про Яна 
Сильвестра Шептицького з Дев’ятник (1905–1980), який весною 1943 року як 
офіцер Війська Польського у складі армії під командуванням генерала Владис-
лава Андерса, потрапив на Близький Схід — І. М.). 

Коли надходить газета зі списком жертв Катинських, — із болем читаємо 
прізвища, чи між ними ми знайдемо Єндруся. Ганя й Іза мають ще надію; я 
зізнаюся, що її я не маю, але маю й переконання, що йому там добре, у Бога, при 
батьках, і за нього можна тільки радіти, що Г. Бог у такому молодому віці 
визнав його гідним вічної нагороди на небі. 

Якби Ви дізналися, що десь поміж людей є якісь пам’ятки з Прилб. дому, 
потрібно, аби знали: нехай приносять тут до Львова, а ми це все радо викупимо, 
все, що тільки з цих пам’яток принесуть. 

Сердечно Вас вітаю й про молитву далі прошу. Слава Ісусу Христу. 
Щиро відданий о. Климент

1943
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Львів, 24.06.1943 р.
Ганні та Єлизаветі Шептицьким 

(дочки Леона Шептицького — І. М.) — Корчина
МИР 
Кохані Ганно й Ізо! 
Дякую Вам за Ваші листи. Тут, дякувати Господу, якось ми живемо, як і 

раніше, і ми маємо все необхідне до життя. Маємо надію, що й у Вас здоров’я 
тримається, а комора ще дихає, лишень молимося й просимо Бога, аби захищав 
від цих усіх extra небезпек, яких тепер усюди так багато. Я думаю, що «Агнець 
Божий», який захищає від буревіїв, блискавок і граду, — захищає також добре й 
від поганих людей. Тому щовечора та вранці раджу робити ним знак хреста з 
Півночі, Півдня, Сходу та Заходу. 

Отримав від Вас цей виклик до нотаріюса в Тернополі. Такий самий надійшов 
безпосередньо до мене, але я тоді був в Уневі. Відтак туди зі Львова написано, 
щоб делегували львівському нотаріяту цю функцію, бо це, мабуть, суто фор-
мальність, яка не має значення, бо млин належить до держави, став і луки 
також будуть комусь надані («у користування»). Отже, який же тут «інвен-
тар» переписувати? Чиста комедія. Із Яворова сьогодні також від нотаріюса 
отримав виклик на це «переписування інвентаря», але той уже береться до 
справи практично й не викликає до Яворова, але каже «як завдаток» надіслати 
йому 2000 зл. У цій справі пораджуся з добрими правниками і, згідно з їхніми 
порадами, так і вчиню з цими викликами. 

Із моїми очима не йде до кращого, мабуть, так як це природно бути мусить. 
Бачу щораз гірше, так що, очевидно, закінчиться все операцією, але вже її зроблю 
у Львові, бо це буде найлегше для покращення. Як здоров’я Стрийця й Тітки? 
Вітайте їх дуже сердечно від нас. Із цим слабким зором важко мені в дорогу 
пускатися, але завжди маю, однак, заплановано колись до Корчини заїхати й 
звідти — до Флоринки біля Грибова, де у нас є будиночок (Флоринка — село в 
Польщі, у ґміні Ґрибув Новосондецького повіту Малопольського воєводства. 
Тут знаходилася місійна станція студитів — І. М.). 

Дайте цей лист прочитати і Стриям — уже окремо до Стрийця не буду 
сьогодні писати, бо хочу вислати листа негайно. Митрополит, дякувати 
Господу, тримається непогано — за погоди їздить до саду. Кашляє трохи, як 
звичайно, але завжди занятий — диктує, приймає, читає. 

Бідна Зоська (дружина Яна Шептицького, сина Леона, арештованого 
енкаведистами — І. М.) — бути самою з дітьми серед цих неспокоїв. Хотілося 
би її сюди запросити, але чи і в нас довго буде спокій — у селах щораз його менше. 
Щиросердечно обнімаємо й вітаємо, а також в опіку Н. M. Д. (Найсвятішій Діві 
Марії — І. М.) усіх Вас віддаємо. 

о. Климент

Львів, 28.07.1943 р. 
До Ганни Шептицької — Хробеж

МИР 
Кохана Ганю! 
Св. Анна минула, а я не заглядав до календаря; і так 25 липня минуло, а листа 
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до Хробежа не надіслав. Але оскільки ми тут ще користуємось Юліянським 
календарем, то мій лист навіть вчасно ще прийде. У кожному разі, принесе Тобі 
доказ, що ми про Тебе не забули, а побажання, що в листі посилаємо, склали для 
Тебе і до ніг Господа Ісуса. Хай Тобі Господь Бог, моя дорога, дасть життя, яке 
б хоч у труді, але постійно вело вгору і було щораз багатше на добрі справи, 
здійснювані на Божу славу й на користь ближнім. І нехай Тобі сумління дає 
завжди добре свідчення, що його Ти слухаєш вірно і віддаєш Йому волю і серце. Я 
радію, що Зося й діти тепер мають там Тебе. 

Із Корчини жодних вістей нема — чи Стрийцьо, випадково, знову не хворий? 
Послав десь газету, в якій між жертвами в Катині був і «Шептицький» із 
нерозбірливим ім’ям, мав «кавалерійські відзнаки». Ймовірно, Єндрусь — тільки 
дивує мене, що не було на нім хрестика чи медальйона, які все були при ньому. 
Може, то якийсь інший? Твоїх 1000 злотих за шосте й сьоме за Зелену я послав 
на адресу Ізі до Корчини — там їх Ти забереш. Дуже сердечно Вас усіх вітаю — 
Бог із Вами. Чи в Твоїх краях трохи спокійніше? 

Ваш старий Стрий о. Климент 
Сьогодні йду до тутешнього професора-окуліста д-ра Мусяли — його 

хвалять, може, потрібно буде влітку вже зробити порядок із очима, бо щораз 
більше відмовляють служити. 

[Як і пише о. Климентій, улітку 1943 року йому прооперували очі — І. М.] 

Львів, 16.10.1943 р. 
до Ганни Шептицької — Корчина

РAX 
картка з малюнком, на якому зображено Чашу і Гостію IHS 
Кохана Ганю! 
Завжди мені видається профанацією та думка якоїсь набожної душі, щоби на 

картці, немовби наліпку, виставляти те, що на світі Найсвятіше, але я маю в 
течці ще, правда, не знаю, звідки, дві такі картки — отже, до Тебе на них я пишу. 
А насамперед дякую Тобі дуже за листи, а Стрийцьові за картку і за звістки про 
Вас усіх. Ми тут поховали д-ра Панчишина. Велика це втрата, бо найкращий 
лікар і такий в усіх відношеннях добрий був чоловік, а нам — Митрополитові й 
мені — дуже близький майже 20 років. 

Ось уже такі часи настали, що добрих вістей нема — самі сумні, а на 
горизонті не прояснюється, тільки, принаймні, видається. Чимраз чорніші 
хмари збираються. Одна тільки утіха, і її на все вистачить — що всім, однак, 
Бог керує і що Провидінню Його ми можемо спокійно й себе, й своїх у Руки 
віддавати. 

Чи з Варшави прислали якісь пояснення щодо речей, знайдених біля цього 
«поручника Шептицького»? Боюся, що те все там лишилося в Катині, де знову 
є большевики, і все пропаде. Вартувало би ще раз до цього комітету, якщо він 
у Варшаві, написати. Видається, що згори наказали мовчати у цій справі. Дуже 
сердечно Вас усіх вітаю й обнімаю. Митрополит, дякувати Господу, непогано 
тримається й завжди працює, приймає, всім цікавиться. Бог з нами. 

Ваш о. Климент

1943
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Професор Мар’ян Панчишин, український лікар та громадський діяч, помер 
9-го жовтня 1943 року. Наступного дня панахиду за упокій душі в соборі св. 
Юра відслужив о. Климентій. Похорон відбувся 13-го жовтня о 2-ій годині 
пополудні. До відправи стало кілька десятків священиків із чотирма владиками: 
Високопреосвященними Йофипом Сліпим, Йосафатом Коциловським, який 
приїхав на похорон із Перемишля, Никитою Будкою та Миколаєм Чарнецьким. 
У церкві були представники Військової управи, колишньої Національної 
Ради,  членом якої був покійний, Об`єднання праці лікарів, лікарень, клініки 
Медичного інституту, студентства та різних громадських установ. Співав 
студентський хор під управою проф. Миколи Колесси. Після відправи студенти 
медицини винесли вкриту чорним покривалом і червоною китайкою домовину 
з тілом покійного. Похоронний похід рушив вулицями на Личаківський 
цвинтар.

[За: Остання дорога проф. д-ра М. Панчишина  // Рідна Земля. — № 43. — 24 жовтня 1943 р. — С. 4]

Львів, 13.03.1944 р. 
до Ганни Шептицької — Корчина

МИР 
Кохана Ганю! 
Сердечно Тобі дякую за обидва листи й за пам’ять про святого Казимира! Маю 

надію, що у Вас далі буде спокійно й Ісус Милосердний, і Агнець Божий Вас далі 
охоронятимуть. Чи тітка Стася та Іза повернулися? Бо теперішні мандрівки 
— це не забавка, і повернення може добряче затягнутися поза запланований 
термін. Я через касу в Кросно надіслав для Вас за три місяці 5 625 зл. (наскільки 
пам’ятаю), вислав і до Хробжа — бідна Зося мусить страшно переживати, 
якщо в околиці нишпорять банди, а дотеперішнього захисту вже немає. Але 
Боже Провидіння від усіляких небезпек устереже! Щодо Ольги думаю, що Їй 
там нічого не загрожує, бо в тамтешніх краях, принаймні до цієї пори, було 
спокійно. Правда, щось про Бенів розповідають, але вже не пам’ятаю, хто і що. 
Від мене подякуй, прошу, дуже сердечно Ізі за Її листи й побажання. Як там у цій 
відлизі Твої щоденні «прогулянки» до Кросна і назад, чи принаймні маєш добрі 
черевики? Безліч сердечних вітань, дорога Ганю. Якби були відомості про Яся 
— дай знати. 

Твій старий стрик о. Климент

Львів, 20.04.1944 р. 
Ганні Шептицькій — Корчина

поштова картка 
МИР 
Кохана Ганю! 
Повідомляю Вам, що за березень і квітень я вислав (via Краків) (бо звідси 

пошта не відправляє грошових переказів) по 1875 зл. до «Sparkasse» у Кросні. 
Вони мені ще не підтвердили отримання, так що впевніться, прошу, чи 
одержали. За березень було вислане близько 13 квітня, а за квітень буде вислане 
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з Кракова близько 21 квітня. Що у Вас чути? Ми тут і на лат. Великдень, і на 
наш (третій день) мали концерт з ілюмінацією, а вчора — перша весняна 
велика буря з блискавками й громами. Здоров’я Митрополита непогане: щоби 
тільки Г. Бог дав мир на землю! А у Вас що чути, як здоров’я Стрийця і Вас всіх? 
Дуже сердечно Вас вітаємо й посилаємо обійми для Стрийків і Вам, мої дорогі! 
У квітні — річниці, про які ми в часі Святої Літургії не забували: 11 квітня — 
іменини Папú, а 17 квітня — 40 років від смерти бабусі Зосі. Як то час минає і як 
швидко кожній людині замінюється у вічність. Ще раз дай Вам, Боже, всілякого 
блага. 

Ваш о. Климент

Львів, 28.04.1944 р. 
Станіславові Шептицькому — Корчина

поштова картка 
МИР 
Мої найдорожчі! 
Що у Вас чути? Чи здоров’я в порядку і чи добре все йде, як це можливо в 

нинішніх часах? У нас — трохи біда. Здоров’я Митрополита залишає бажати 
кращого — значне ослаблення серця, при цьому пухлина хворих ніг, а ще й ці, такі 
неспокійні, дні — останньої ночі був наліт на Львів, а це не є найліпше лікування 
на ослаблене серце, але все — у руках Божих. Отже, і Ви, мої найдорожчі, мо-
літься разом із нами, щоб усе добром закінчилось. Скажи, прошу, Гані й Ізі, що в 
квітні до цього банку в Кросні, через Краків, висилаю близько 1 875 зл. (за бере-
зень і квітень). Чи Кросно одержало їх і повідомило, бо до мене підтвердження 
щодо отримання ще не прийшло? Спізнена весна, тепла ще немає, але дерева 
вже починають зеленіти. Така ця земля була би прекрасна, якби лише взаємна 
ненависть людей до себе змінилася знов на християнську любов. 

Дуже сердечні обійми та вітання, мої найдорожчі.

Львів, 25.05.1944 р. 
Ганні Шептицькій — Корчина

поштова картка 
МИР 
Кохана Ганю! 
Сердечно дякую за Твою картку. Здоров’я стрийця Mитрополита на добрій 

дорозі, небезпека минула, але ще ослаблене серце й потрібно дуже вважати. Усіх 
Вас дуже сердечно вітає. Добре, що Ольга є серед Вас, хоч і жаль, що перервалася 
та остання нить, що з’єднувала минуле прилбицького дому з майбутнім. Чи O. 
знає, де поїхав пробощ із Бр.[ухналя] (село коло Прилбич — І. М.)? Добре би було 
не забути про речі з Прилбич, які там були поскладані — передовсім — релікварій 
із молитвою Стрийця Mитрополита і чи не той триптих, мальований Мака-
ревичем (святий Леон і свята Ядвіга), що був із паломниками в Єрусалимі та 
мав відповідний напис (Юліан Макаревич (1854–1936) — професор Краківської 
академії мистецтв, польський художник українського походження — І. М.). До-
бре би було це забрати і щоб це у Вас було, бо інакше легко пропаде! Незабаром 
я пришлю Ваше за травень (орендна плата за Зелену). У нас поки що тиша, але 

1944
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чи не перед бурею? Картка від Стрийця Стася була, однак уже давненько. Як 
його здоров’я? Травень такий зимний, що легко можна застудитися. Посилаю 
Вам усім найсердечніше вітання. Молімося дуже до Г. Ісуса — Уособлення Мило-
сердя й Любови, Нескінченної Доброти, аби зменшилися ці страшні часи й мир 
повернувся на цю бідну землю! 

Бог з Вами, мої всі найдорожчі. 
Щиро Ваш о. Климент

7 липня 1944 року о. Климентій асистував єпископові Миколаю Чар-
нецькому під час Святої Літургії в церкві святої Софії Премудрости Божої в 
Лаврі святого Івана Хрестителя на Знесінні у Львові. Спокій, який був так 
притаманний о. Климентію, цього дня запанував під час цієї Літургії на 
львівських горах, про що дізнаємось з допису очевидця:

У час загального напруження нервів та старої непевности про завтрашній 
день участь у Богослужбі в чисто східному обряді у стильовій бойківській 
церковці на Чернечій горі, звідки розлягається гарний вид удалечінь, привернула 
багатьом  рівновагу духа та вляла в їхні душі святий спокій.

[Львівські Вісті. — № 147. — 9/10 липня 1944 р. — С. 5]

Однак цей спокій і тиша, чи «затишшя перед бурею», як писав о. Климентій 
в останньому поданому нами листі, тривали недовго. Уже в кінці цього місяця 
над львівською ратушею замайорів червоний прапор, а вулиці патрулювали 
солдати Червоної армії. «Визволителі» були добре відомі братам Шептицьким 
ще з 1914 року. Свіжими залишалися події 1939–1941 років, зокрема масові 
вбивства політичних полонених у в’язницях. Цього літа починався новий етап 
в історії Галичини. Митрополит Шептицький його побачить із інших вимірів, 
позаяк кілька місяців по тому помре. Дальшу земну дорогу о. Климентій 
долатиме сам. 
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Лист написаний о. Климентієм Шептицьким 25 травня 1944 р. до Ганни Шептицької, 
дочки Леона та Ядвіги Шептицьких

1944
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Каїн вбиває Авеля. Гравюра Франческо Віламени за твором Рафаеля Санті 
(з фондів цифрової бібліотеки Polona)
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Але, як тільки поглянув самарянин на пораненого Жида, то зовсім не
зважав на те, що це Жид! Мерщій підніс раненого, змив його рани, намастив

та обв’язав їх, всадив на свого осла й відвіз до найближчої гостинниці. Тут
віддав його господареви гостинниці в опіку, заплатив за нього та прохав

старанно зайнятися ним, доки ранений цілковито не вилікується. Та ще й
обіцяв цьому господареви звернути все, що видасть на нього.

Ось діло милосердя! Ось діло любови!

1900 р., грудня 13 (ст. ст.: грудня 1), Вільшаниця [Станіславів]

Пастирське послання Митрополита Андрея до духовенства й вірних
«На грані двох віків»

Розділ XV

У ВИРІ ВІЙНИ: БРАТИ ШЕПТИЦЬКІ І ЄВРЕЙСЬКИЙ НАРОД

1.
Певні факти з життя о. Климентія Шептицького періоду Другої світової 

війни складно хронологізувати. І на те є об’єктивні причини: не завжди 
задокументовувалися дати важливих подій чи участь у них о. Климентія.

Хоча маємо спогади, що в часи окупації Галичини радянськими, а пізніше і 
німецькими військами о. Климентій відігравав важливу роль в управлінні Цер-
квою, у прийнятті Митрополитом відповідних рішень та виконував роль Його 
особистого секретаря й сповідника. Як відомо, важка недуга тримала у лещатах 
тіло Митрополита, обмежувала рухи, та не мала влади над ясним розумом і 
осягненням трагізму політичної ситуації. Тому є багато моментів, в яких не слід 
розмежовувати участи  братів Шептицьких, оскільки вони діяли одностайно.

Одним із вагомих епізодів у життєписі Митрополита, як і в життєписі його 
молодшого брата, є їхня участь у порятунку галицьких євреїв у часи Голокосту. 
Більшість інформації черпаємо зі спогадів очевидців, тому й виокремлюємо 
ці епізоди із загального матеріялу, щоб обійти решту життєписних ліній. 
Порятунок євреїв — спільна справа братів, як і діяльність, спрямована на 
погашення антисемітських настроїв у тодішньому суспільстві, хоча більшість 
документів підписана самим Митрополитом. Парадокс у тому, що о. Климентій 
Шептицький був визнаний «Праведником народів світу» за порятунок євреїв 
у часи Голокосту, натомість заслугам Митрополита Андрея у такому визнанні 
було відмовлено.

Дивно, коли критики дій та вчинків Митрополита в ті трагічні часи 
спрямовують свої вістря лише на нього самого, не згадуючи про молодшого 
брата. Також не менш дивно, що про о. Климентія не згадують і тоді, коли 
заходить мова про заслуги Галицького Владики. Не забуваймо, що у 40-і роки 
Митрополит Андрей був ув’язнений у власному тілі й багато документів 
підписував олівцем, який тримав в устах. Він не виходив до міста, не брав 
участи в мітингах і демонстраціях, не вітав приходу до Львова окупантів і не 
піднімав руки на їхню честь, як довгі роки намагаються переконати псевдо-
дослідники. Його очима, вухами та руками був його рідний брат — о. Климентій 
Шептицький. 
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Слід зауважити, що геройський чин братів Шептицьких у порятунку євреїв 
під час Другої світової війни не був чисто ситуативним: йому передували давні  
глибокі  взаємини з представниками юдейської культури. Окрім того, почуття 
відповідальности духовного пастиря, сповідуване братами, поширювалося на 
всіх без винятку людей різного віросповідання й походження.

 Світоглядні засади Митрополита Шептицького для нас важливі, щоби 
зрозуміти, що ж відбувалося в тодішньому  суспільстві у ставленні до євреїв. 
Важливим також є вплив Митрополита на Казимира Шептицького та пізнішого 
о. Климентія, адже Архиєпископ був йому не тільки братом, але й церковним 
авторитетом та зверхником. І якщо з-під пера Митрополита Шептицького 
публікувалися листи та послання, то були це директиви, вказівки, настанови 
й роз’яснення для вірних і духовенства, а не продукти власних роздумів чи 
особистісних переживань, якими архиєпископ Андрей хотів поділитися з 
вірними. У цих документах неодноразово йшлося про стосунки з євреями або 
ж у них давалися чіткі настанови щодо суспільної поведінки та повсякденного 
життя, щоб уникати тих непорозумінь, які часто ставали на заваді добрих 
взаємин не тільки з євреями, поляками, але й навіть із Господом Богом.

Загальновідомо: у Прилбичах брати Шептицькі виховувалися серед ру-
синів-українців. Однак там проживали також поляки та євреї. «Słownik 
geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich» у дев’ятому томі 
при описі села Прилбичів станом на 1880 рік подає дані про віросповідання й 
національний склад мешканців. Так у Прилбичах проживало 82 особи римо-

Темпль — синагога у Львові, у якій рабином був Єзекіїль Левін, батько врятованих 
братами Шептицькими Курта і Натана Левінів. Знаходилась на площі Старий Ринок 

(з фондів цифрової бібліотеки Polona)
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католицького обряду, 975 — греко-католицького та 47 ізраелітів. Оскільки 
кількість ізраелітів відповідала кількости сповідників юдаїзму, то автор подає 
тут тільки кількість поляків і русинів-українців: відповідно 238 і 868. Що 
цікаво, не всі поляки в Прилбичах були римо-католиками і, очевидно, частина 
з них належала до греко-католицького обряду. 

Із євреями Шептицькі зустрічались і під час шкільного навчання. У гімназії 
св. Анни в Кракові, де навчалися брати Шептицькі, 1883 року з 959 учнів 89 
декларувало приналежність до юдаїзму. Однокласником Романа Шептицького 
— Митрополита Андрея — був юдей др. Давид Бетт.

[Sprawozdania szkolne gimnazjum nowodworskiego św. Anny w Krakowie za rok szkolny 1883. — С. 41, С. 63]

Пишучи про українсько-єврейські взаємини в Галичині чи порушуючи тему 
антисемітизму в контексті теми «Шептицький і євреї», дослідники досить 
часто згадують про вплив історичних подій на стосунки русинів-українців 
Галичини з євреями, зокрема період т.зв. «хмельниччини» та «гайдамаччини», 
оминаючи цілковито польсько-єврейські відносини, хоча саме вони мали 
вплив на формування свідомости прогресивного прошарку суспільства. 

Щодо впливу «хмельниччини» й «гайдамаччини» на свідомість греко-
католиків у Галичині автор цієї розвідки має великі сумніви. Нині уникають 
згадувати, що гайдамаки у 1768 році знищили на своєму шляху не тільки 
польсько-єврейські осередки, але й структури Греко-Католицької Церкви. Не 
кращою було й ставлення «героїв хмельниччини» до уніятів. І якщо більшовики 
з тих та інших пізніше витворили «діячів національно-визвольного руху», 
то в кінці ХІХ століття ні поплічники Хмельницького, ні гайдамаки не мали 
героїчної опінії у свідомости людей. А нагадуємо, що переважна більшість 
українського населення Галичини були греко-католиками. 

Що стосується антисемітизму, то він в Галичині був, і тут слід  називати не 
тільки  причини виникнення, але і його носіїв та ідеологів. Оминаючи широке 
тло цієї проблеми, заакцентуємо тільки на окремих фактах з історії Галичини, 
які могли справити вплив на діяльність братів Шептицьких.

Казимир Шептицький 1889 року в студентській читальні бібліотеки 
Ягеллонського університету виступив на вечорі з рефератом на тему «Якими є 
останні слова антисемітизму». Єврейське питання й дискусії навколо природи 
суспільного антисемітизму в цей час були предметом пильної уваги у світі. 
Пише про це Іван Франко у вступі до статті під назвою «Żydzi o kwestji żydow-
skiej», опублікованій в кількох випусках газети «Tydzień. Dodatek Literacki do 
Kurjera Lwowskiego» у період з 9-го січня по 4-е квітня 1893 року:

Жидівське питання в останнім часі стало предметом надзвичайно 
оживленої дискусії в пресі всього світу. Це є знаменний факт і цілком 
натуральний. Із однієї сторони, т. зв. антисемітська агітація, витягуючи 
проти Жидів старі й запліснявілі гасла расової ненависти й релігійно-
визнаннєвого  антагонізму, з іншої сторони, варварські укази російського уряду, 
які ставлять Жидів у становище паріїв (парії — найменування найнижчих, 
позакастових верств населення Індії — І. М.) власне там, де вони на всій зем-
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ній кулі найчисленніше оселені, — дають як наслідок цих зовнішніх стимулів 
виникнення й оживлення всередині самої жидівської маси різноманітних думок, 
напрямів і програм — і все це являє предмет цієї пожвавленої дискусії.

Іван Франко називає тут низку праць, які були видані в роки навчання 
братів Шептицьких і які найбільшою мірою впливали на суспільну думку 
щодо становища євреїв. Це видання гарячого прихильника єврейського 
асиміляційного руху Вільгельма Фельдмана (1868–1919) під назвою 
«Asymilatorzy, sjoniści i Polacy» («Асимілятори, сіоністи і Поляки»), який вже 
з 1886 року проводив активну кампанію за асиміляцію (пол. «uobywatelenia») 
євреїв, видавав у такому дусі журнали та брошури; це й низка публікацій у 
польськомовному журналі «Край» (виходив у Петербурзі та поширювався 
серед поляків Російської імперії), підписаних псевдонімом X. Y. Z., за яким хо-
вався якийсь «видатний польський публіцист єврейського походження з 
Галичини»; це й праця д-ра Леопольд Каро (1864–1939) «Die Judenfrage eine 
ethische Frage», видана у 1893 році польською мовою «Kwestia żydowska w 
świetle etyki z przedmową autora» («Єврейське питання у світлі етики»), поль-
ського економіста й професора Львівської політехніки, та ін.

Окремо слід згадати працю Теодора Герцля «Der Judenstaat. Versuch einer 
modernen Lösung der Judenfrage» («Єврейська держава. Спроба сучасного 

Передміська синагога, яка знаходилася на Краківському передмісті м. Львова 
(нині вул. Сянська, 16)



511

розв’язання єврейського питання»), надрукована 1896 року. Ця книга була до-
бре відомою у Львові, а Іван Франко навіть написав на неї рецензію.

[Опублікована в: Tydzień. Dodatek literacki „Kurjera Lwowskiego». — №10. — 9 травня 1896 р. — С. 73 – 74]  

Франко виокремлює суть єврейського питання в нашім краю, зазначаючи:

На жаль, історичні умови склалися так, що євреї досі не змогли зайняти 
належного місця в цьому поході. Розкидані між чужими народами, працюючи 
разом із ними, почуваючи себе синами різних батьківщин, євреї в багатьох 
країнах втратили віру у свою власну національну окремішність і підпали під 
асиміляційні течії. Це, однак, не врятувало їх від неприязні, не запобігло ростові 
антисемітизму. Антисемітизм сьогодні — явище повсюдне; в одних країнах він 
є явним і крикливим, в інших — тихим, притаєним у селянських хатах. Прислів’я 
й народні казки дихають антисемітським духом. Рівноправність євреїв, що існує 
на папері, в дійсності не реалізується; вищі посади в державному апараті майже 
скрізь закриті для євреїв. Євреїв переслідують — по-різному в різних країнах, але 
систематично. Уряди, які хотіли б рішуче взяти євреїв під свою опіку, самі собі 
викопали б гріб, бо стали б непопулярними. Нужда гнітить єврейські маси, але 
ця нужда і ці переслідування об’єднують євреїв, пробуджують у них почуття 
солідарности, почуття національної єдности.

Іван Франко — галицький політик і голова «Русько-української радикальної 
партії» у 1890–1898 рр. Наголошуємо це для того, щоб окреслити політичну 
українську мапу, яка постала перед Шептицькими на початку ХХ століття 
в момент номінування Андрея Шептицького Галицьким Митрополитом та 
обрання Казимира Шептицького послом австрійського парламенту. Окрім 
політичного оточення Івана Франка, в Галичині активно діяли ще два політичні 
рухи: народовці та москвофіли. 

На початку ХХ століття частина «Русько-української радикальної партії» 
разом із суспільно-політичною течією серед молоді ліберального напряму, 
названої народовцями або українофілами, заснували Українську національно-
демократичну партію. Інше ж крило українського суспільства в Галичині стояло 
на відкрито проросійських позиціях, обстоюючи національно-культурну, а 
пізніше — державно-політичну єдність із російським (московським) народом 
та Росією. У 1900 р. москвофіли створили «Русскую народную партию» 
(РНП). Такі москвофільські пресові видання як «Слово», «Наука», «Русская 
рада», «Проломъ», «Червоная Русь», «Новый проломъ», «Галицкая Русь», 
«Галичанинъ», «Прикарпатская Русь», «Русское Слово», «Голосъ Народа», були 
не тільки в опозиції до українофілів, але й також до Митрополита Андрея 
Шептицького. Це були також рупори антисемітів у Галичині. Значно пізніше — 
у 1941 році — у богословсько-соціяльному трактаті «Як будувати рідну хату» 
Митрополит назве москвофільство «глибокою раною чи язвою». І не було 
б помилки, якби до цих слів Митрополита додати, що ця рана чи язва також 
глибокою мірою спричинялася до посилення антисемітських тенденцій серед 
русинів-українців. 



512

Дослідник теми взаємин українців-москофілів Галичини й галицьких євреїв 
Назар Васьків дає добрий аналіз цій проблематиці, доводячи, що саме ця сила 
була одним із джерел антисемітизму серед галичан:

Загалом відносини між москофілами й галицьким єврейством наприкінці XIX 
– початку ХХ ст. були доволі складними. У ставленні до єврейського населен-
ня москвофільські лідери орієнтувалися на царську Росію та йшли у фарватері 
антисемітських проявів у європейських країнах. Найбільше їхнє невдоволення 
викликав економічний та освітній поступ галицької єврейської спільноти. На 
їхнє переконання, це могло стати на заваді національному поступу українців, 
які щораз більше потрапляли у фінансову залежність від євреїв. Відкидаючи 
можливість українсько-єврейського порозуміння, москвофіли були категорично 
налаштовані проти польсько-єврейської співпраці, бо така, на їхнє переконання, 
могла значно ослабити український табір. Москофільські лідери вважали 
неприпустимим силове розв’язання єврейського питання.

[Ставлення москофілів до єврейської спільноти Галичини на зламі ХІХ–ХХ століть (за матері-
алами москвофільської преси) / Н. Васьків // Вісник Львівського університету. Сер. Історична. — 
2013. — Вип. 48. — С. 115-128]

Синагога «Золота Роза», або «Турей Загав». Була розташована на території середньовічного 
єврейського кварталу міста (нині вул. Івана Федорова, 27)



513

На таких же москофілів-антисемітів, тільки польських, наразився 
Казимир Шептицький у світі австрійської політики. Мова йде про політиків 
націонал-демократичного спрямування, очолюваних Романом Дмовським 
(1864–1939) у Російській імперії та Станіславом Ґломбінським (1862–1941), 
лідером у австрійському парламенті поч. ХХ століття. Зокрема «ендеки» 
(скорочена назва цієї політичної групи — І. М.) виразно стояли на позиціях 
антисемітизму та створення союзу з Москвою коштом інших народів, у тому 
числі українського й білоруського. Ми вже писали про те, що посилення 
«ендеків» у Галичині стало однією з причин відмови Казимира Шептицького 
від подальшої політичної кар’єри. Ендеки також від самого початку 
задекларували свою опозиційність до дій Митрополита Шептицького, 
тавруючи його в пресі різними негативними прізвиськами та критикуючи 
його діяльність. 

Питання важливости єврейського питання в Галичині для будь-якої влади, 
світської чи церковної, було очевидним, як і питання антисемітизму, яке 
функціонувало в контексті цієї проблеми. У статті «Семітизм і антисемітизм 
у Галичині», вперше надрукованої в часописі «Przegląd społeczny» ще у 1887 
році ( Т. 3, с. 431–444), вже цитований Іван Франко про це написав так:

Жидівське питання, без сумніву, одна з найважливіших і найбільш пекучих 
справ нашого краю вже хоч би тому, що в ньому жиє пропорціонально значний 
процент жидівської людности, а ще більше з огляду на її економічне положення, 
спосіб її розселення та нарешті на вплив, який має вона на суспільно-
економічний розвій нашого краю, та на становище, яке займає супроти різних 
верств і різних ідейних течій, що борються внутрі нашої суспільности.

Для розуміння єврейського питання в Галичині слід дати офіційну 
статистику, яка б проілюструвала у відсотковому відношенні кількість 
мешканців Галичини єврейського походження. Посилаємося на цитату зі 
згаданої вище праці науковця Назара Васьківа:

Так, згідно з переписом 1890 р., тут проживало 585 453 євреїв (у порівнянні 
з 1880 р., їхня кількість зросла на 13,2 %). У наступному десятилітті їхній 
природній приріст сягнув 5,7 %, що в абсолютних цифрах становило 33 348 осіб. 
Відповідно, станом на 1900 р. кількість євреїв у Cхідній Галичині сягнула 618 801 
особу, що складало 12,9 % від усього населення краю (4 735 477 ос.). Для порівнян-
ня — у Чехії цей показник становив 1,62 % (94 479 ос.), Сілезії — 1,66 % (10 042 ос.), 
Моравії — 1,99 % (45 324 ос.). Загалом станом на 1900 р. в Галичині проживав 
811 371 єврей.

Безсумнівно, що Митрополит Шептицький як душпастир узяв обов’язок 
лікувати українців від москвофільства й антисемітизму, що поширювалися, 
як моровиця. В одному зі своїх перших послань, ще будучи єпископом 
Станіславівським, Андрей Шептицький доносив до вірних, що Бог Своєю 
ласкою обдаровує не лише християн. Ось фрагмент послання:     
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1900 р., листопада 19 (ст. ст.: листопада 7), с. Марківці під Станіславовим.
Пастирське послання Єпископа Андрея до вірних на Буковині

Правдива віра

Але і той, що католицької віри не знає, а, жиючи в іншій вірі та заховуючи 
всі її приписи, свято та щиро переконаний, що ця його віра правдива, — той 
теж, за ласкою Ісуса Христа, може бути спасенним. Бо серцем він належить 
до соборної, загальної Христової Церкви. А належить до неї через цю саме добру 
волю виповнити все, чого Бог від нього домагається. Отже, ні одній людині – чи 
нею буде жид, чи поганин, чи якийсь інший чоловік, що ревно визнає якусь релігію, 
хоч відірваний від католицької Церкви, — не відмовляє Бог Своєї ласки, коли він у 
свойому положенні якнайліпше сповняє (як лиш може і вміє) Божу волю.

[Цит. за: Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали, 1899-1944. — Т. І. Пастир-
ські послання, 1899-1914 / Упор. О. Гайова та Р. Тереховський. — Львів: Артос, 2007. — С. 45]

У цей же час Митрополит Андрей Шептицький сам стає жертвою 
антисемітизму, пишучи в Пастирському посланні до духовенства (1902 р.), 
що антисемітські газети у Відні вигадують історії, що він «юдаїзує» укра-
їнців. У цьому документі Галицький Владика дає духовенству власним 
прикладом настанови про необхідність діялогу з єврейською частиною краю, 
про налагодження діалогу з представниками цього народу та пошанування 
традиції та культури євреїв.

Хасидим Шуль — втрачена хасидська синагога Львова. Містилась на розі нинішніх вулиць Лазне-
вої і Сянської. Фото синагоги після погрому і підпалу, вчиненого армією Галлера у 1918 р.
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1902 р., липня 28 (ст. ст.: липня 15), Прилбичі
Пастирське послання Митрополита Андрея до духовенства

О місіях і духовних вправах

Мої єврейські мови
При канонічній візитації так буває, що жиди виходять з торою, щоби 

Архієрея привитати. При тій нагоді звичайно відповідаю на їх привіт коротко 
єврейською бесідою.

Міг би’м мати причину боятися, щоби таке моє поступованнє не стало 
згіршеннєм. Лучилося навіть, що антисемітські часописи віденські, довідавшись 
о подібнім случаю, піднесли против мене острий закид юдаізовання. Думаю, що, 
може, такий сам закид могли б мені зробити чи то вірні, чи хтось з Преп.[одо-
бних] Отців, не здаючи собі справи з причин такого мого поступовання. Для 
того я рад вияснити днесь, для чого зі становиска чисто церковного уважаю 
за відповідне се робити. В разі, якби где міг хто моїм поступованнєм гіршитися, 
прошу Преп[одобних] Отців пояснити ‘го вірним.

Суджу, що чоловік, котрому Христос повірив уряд проповідання Божого 
Євангелія, маючи перед собою хоть на одну хвилю невірних, не може залишити 
сеї нагоди проповідати їм Боже слово. Коли виджу перед собою зібраних жидів, 
готових мене послухати, не могу не видіти в них ближніх, наражених на вічну 
погибель. Тому уважаю за свій обов’язок скористати з тої нагоди, щоби їм 
передати хоч одно слово Божого об’явлення, а роблю се, промовляючи до них. 
Промовляю же їх бесідою і їх виговором, бо такою практика Церкви Христової від 
двайцяти віків; проповідники Євангелія застосовуються все до людей, котрим 
проповідають. То спосіб єдиний, щоби правду представлену зближити до душ 
слухачів. Така промова при повитаню з торою не могла би бути проповідею 
Євангелія, а робила би враженнє промови свіцької, якби була виголошена в руськім 
або німецькім язиці. В тім положенню мусить проповідник взбудити занятіє 
слухачів і ударити в ту струну їх душ, в котрій знайде відгомін релігійного 
чувства. Того не осягнула би і бесіда в німецько-жидівськім жаргоні, бо то бесіда 
інтересів грошевих справ. Бесіда єврейська відповідає тій потребі. Хоть не всі 
ту бесіду добре розуміють, всі, однак, більше або менше знають декотрі тексти 
месіянські Старого Завіта. І єсли в душі котрого з них єсть іскорка релігійного 
чуття, то она може розгоріти хіба під впливом об’явлених слів Святого Письма. 
Тому нормально зачинаю від якогось месіянського святого тексту.Часто мені 
лучалося, що той текст був слухачам знаний, о одно слово вперед повтаряли 
‘го. До тих текстів додаю якісь об’яснення в дусі християнськім або другий 
текст, котрий напроваджує на християнське толкованнє першого тексту. Тим 
способом піддаю їм по можності гадку очікування, любови, шукання Месії. Великих 
овочів не надіюся, досить з мене, як якась душа, так опущена, знайде в моїй бесіді 
хоть далекий відблиск якоїсь Божої правди і хоть на хвилю застановиться над 
тими молитвами, що з дня на день повторяє, може, без жадного застановлення, 
а на кождий спосіб без того застановлення.

Для тої самої причини караїмам з Галича дав я милостиню на убогих їх 
громади, і я готов до них при першій нагоді промовляти. Думаю, що кожда 
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нитка християнської любови ближнього, 
нав’язана поміж вірним і невірним, може 
стати, за ласкою Всевишнього, нагодою до 
зближення їх до Христової науки.

[Цит. за: Митрополит Андрей Шептицький. Доку-
менти і матеріали, 1899-1944. — Т. І. Пастирські по-
слання, 1899-1914 / Упор. О. Гайова та Р. Тереховський. 
— Львів: Артос, 2007. — С. 418–419]

Про взаємини Митрополита Шеп-
тицького з євреями двічі згадує рабин 
Давід Кахане (1903–1997), врятований 
братами Шептицькими у часи Голокосту; 
він описав їх у «Щоденнику Львівського 
гетто». На цій постаті та історії порятунку 

ми зупинимось пізніше, а зараз подаємо два фрагменти з його спогадів:

Митрополит виступав проти дискримінації українців, всіляко сприяв 
відродженню їхньої культури і моральних стандартів і по-дружньому ставився 
до євреїв. У його архівах я знайшов листа на адресу представників Львівської 
єврейської громади. Він ніколи не забував надати бідним євреям матеріальну 
допомогу перед святом Песах, щоб вони могли купити собі мацу. Це було 
пасхальним пожертвуванням. До чека він завжди докладав записку зі словами 
дружби на адресу єврейського народу. Один лист був написаний ним особисто на 
піднесеному біблійному івриті. Його вчителем івриту був усім відомий у Львові 
антиквар і збирач книг Нафталі Зігель. 

[Щоденник Львівського гетто. Спогади рабина Давида Кахане. Видання друге. 
Упор. Ж. Ковба. — К.: Дух і Літера, 2009. — С. 161–162]

Він почав розповідати мені про те, як щороку напередодні свята Песах 
він посилає значну пожертву бідним з різних громад Східної Галичини, щоб 
вони могли купити борошно для маци. Багато грошей одержували громади 
Львова та Підгайців. Рабин Підгайців, ребе Лілієнфельд, приятелював із 
родиною Шептицьких. Він також розповів мені, що його вчителем івриту та 
сучасної літератури на івриті був відомий продавець книжок і вчитель Зігель. 
Митрополит почав вивчати іврит ще в духовній семінарії. Він писав свої 
послання єврейським громадам івритом і надавав особливого значення тому, 
що пожертвування бідним на Песах є давнім єврейським звичаєм у землях 
діаспори.

[Щоденник Львівського гетто… — С. 183]

Митрополит Шептицький виступив 1913 р. у пресі в обороні єврея Менделя 
Бейліса, звинуваченого в Києві у ритуальному вбивстві хлопчика Андрія 
Ющинського. «Справу Бейліса» російські антисемітські кола використовували 

Повідомлення у пресі зприводу того, що
 Митрополит Андрей Шептицький 

заперечив антисемітські легенди про те, що євреї 
вбивають немовлят для ритуальних цілей 

(Czas. — № 509. — 4 листопада 1913 р. — С. 2)
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для атаки на єврейські спільноти у Російській імперії, а також для дискредитації 
юдаїзму як релігії. «Мені самому, як се можу певне заявити, нічого не звісно, що 
могло би бути підставою для такого обвинення і як-небудь оправдати теорию 
ритуального убийства, наскільки вона відносить ся взагалі до жидівської 
реліґійної суспільности», — цитувала преса Галицького Владику («Киевская 
мысль», 23 октября 1913. — С. 8). Ця заява Митрополита Шептицького також 
була надрукована у часописі «Діло» за 5-е листопада 1913 року. 

У Львівському центральному державному архіві у відповідних фондах, де 
зберігаються матеріяли родини Шептицьких або ж про Шептицьких, є низка 
документів, які висвітлюють стосунки Митрополита і євреїв. Дослідниця 
Тетяна Штанкова у свій час підготувала аналіз цих матеріялів, що було 
опубліковано у збірнику матеріялів під редакцією Анджея Зємби «Metropilita 
Andrzej Szeptycki». У статті «Dokumenty Archiwum Historycznego we Lwowie 
odnoszące się do kontaktów metropolity Szeptyckiego z Żydami» (C. 230–235) 
авторка згадує про кілька цікавих документів, дотичних до нашої теми. Пер-
ший з них — подяка  Митрополитові від Єврейського Комітету Допомоги 
для Жертв Погромів у Львові, написаний 12-м грудня 1918 року за пожертву, 
складену Андреєм Шептицьким (ЦДІАУ. — спр. 56. — арк. 243–244). Мова йде 
про погром, вчинений польськими солдатами т. зв. «Армії Галлера» у період 
21–23-го листопада 1918 року. Причиною погрому було те, що євреї Галичини 
підтримали утворення ЗУНР, яка була проголошена 1-го листопада 1918 року, 
а також сформували озброєну організацію, т. зв. «жидівську поліцію». Поляки 
вважали, що «жидівська поліція» брала участь у боях на боці українців. Не 
вдаючись у причини цієї трагедії, зазначаємо, що факт підтримки євреями 
українського державного утворення, яким була ЗУНР, ніколи б не відбувся, якби 
цьому не передувала важка щодення праця Галицького Владики з викорінення 
антисемітизму з українського середовища та його намагання зблизити інші 
народи до українців-русинів. 

Із цього періоду історії варто згадати ще один документ, а саме наказ 
командувача Литовсько-Білоруського фронту генерала Станіслава графа 
Шептицького, виданий з метою оборони єврейського населення на 
контрольованих ним територіях. Зокрема один із братів Шептицьких, 
польський генерал, рішуче засудив факти нелюдського трактування 
польськими солдатами євреїв, накладення на євреїв контрибуції і реквірування 
єврейського майна. Факти реквірування, за наказом, прирівнювалися до 
грабежу, а особи, які вчиняли порушення щодо єврейського населення, мали 
бути покарані. Генерал Шептицький також поклав відповідальність за дії 
солдат на військових керівників. Інформація про наказ була опублікована 
польськомовною єврейською газетою «Chwila» 11-го липня 1919 року. У іншому 
числі газети «Chwila» за 12-го листопада 1919 року (№ 298) знаходимо лист 
євреїв із Ліди, білоруського містечка: вони дякують генералові Шептицькому 
за захист і висловлюють жаль через те, що він від’їжджає з міста:

Ваша Ексцеленціє! У хвилині від’їзду Пана Генерала складаємо Панові вираз 
нашої найглибшої доброзичливости. Жидівська людність живить необмежену 
довіру до Вашої Ексцеленції, безстороннього оборонця прав людей без огляду на 



518

визнання. Великодушний наказ п. Генерала за 26-го червня цього року був прийня-
тий жидівською людністю з найвищим визнанням і надовго залишиться у нашій 
пам’яті. Зі співчуттям ми прийняли вістку про виїзд п. Генерала. Бажаємо Вашій 
Ексцеленції здоров’я, сил і дальших перемог для добра молодої армії і ліпшого 
майбутнього всієї Польщі. Бажаємо, щоб Польща стала великою і сильною 
державою поміж народами Європи. Бажаємо Вашій Ексцеленції щасливої 
подорожі. 

1930 року Шептицькі святкували 30-ліття перебування архиєпископа 
Андрея на Львівському Митрополичому престолі. Із цієї нагоди 30 січня євреї 
м. Львова звернулися до Митрополита з привітанням, яке підписали Голова 
Ради жидівської общини у Львові Маврицій Аллерганд (1868–1942), відомий 
юрист та науковець, а також Віктор Хаєс (1870–1940). До слова, Аллерганд з 
дружиною загине у гетто, а Хаєса розстріляють більшовики у Катині разом з 
офіцерами Польської армії. 

[Текст звернення зберігається у ЦДІАЛ (ф. 408, оп. 1, спр. 555, арк. 3), а також був опублікований 
у: Митрополит Андрей Шептицький. Життя і діяльність. Документи і матеріали 1899-1944. — Т. ІІ: 
Церква і суспільне питання, кн. 2: Листування / Упор. А. Кравчук. — Львів: Місіонер, 1999. — C. 802]

У цьому ж році знаходимо ще одне цікаве джерело, яке підтверджує 
ставлення братів Шептицьких до євреїв. За кілька днів перед тим, як було 
опубліковане «Спільне пастирське послання митрополита Шептицького та 
інших єпископів із приводу т. зв. «паціфікації» українського народу польськими 

Бет Хулім — єврейський шпиталь у Львові на вулиці Рапопорта 
(з фондів цифрової бібліотеки Polona)
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цивільними властями» від 13-го жовтня 1930 року, представники цитованої 
вже газети «Chwila» відвідали Шептицького у Митрополичих палатах, щоби 
попросити про інтерв’ю. Митрополит категорично відмовився відповідати на 
запропоновані питання, мотивуючи «складними часами» і тим, що його слова 
перекручують, а це стає причиною непорозумінь і шкоди для українців. Проте 
не відмовив у дружній розмові з газетярами. Сама розмова була опублікована 
10-го жовтня 1930 року, і на її завершення Андрей Шептицький сказав такі 
слова: «Ми є приятелями Жидів». Виходячи, журналісти газети «Chwila» зу-
стріли в коридорах представника «гебрайських видавництв», зазначаючи в 
репортажі, що Митрополит Шептицький досконало володіє гебрайською мовою. 

Одним із документів, який заслуговує на увагу в контексті нашої тематики, 
та й не тільки, є Пастирське послання Митрополита Андрея «До Української 
молоді», яке побачило світ  1932 року. Окрім перестороги щодо ненависти до 
інших людей, Митрополит згадує також ідеологію більшовизму та фашизму 
як такі, що завдають шкоди людям. Слід тут зауважити: критики Шептицьких 
часто наводять аргумент, що Митрополит Андрей ніколи не піддавав критиці 
фашизм як ідеологію. Як бачимо, це хибне твердження, і його можуть спросту-
вати  два уривки з послання:  

Християнська мораль, християнське життя, християнські ідеали стоять, як 
на твердій основі, на жертві зі себе, — і без жертви зі себе нема у християнстві 
правдивих цінностей. Розуміється, що любов не може йти в парі з ненавистю, 
бо ненависть чим більше звужена, тим більше з любові робить якийсь егоїзм. 
Можна своїх прав боронити і своїх прав доходити, але не шляхом ненависти до 
других людей….

… Ви, і це природна недостача Вашого віку, в жертві йдете часом так 
далеко, що Ви не лише себе готові посвятити, але й готові посвятити чуже 
добро і загальнонаціональні цінності. А це вже не є прикмета, а пересада, що 
може знищити до самої суті ту прикмету, з якою лучиться. Чуже добро і чуже 
щастя повинно бути святе не лише для християнина, але і для людини як такої. 
І нарушувати це добро не вільно нікому. Бо найкраща ціль не освячує лихих 
засобів.

А маєте ще й ту хибу, що свої гадки і свій спосіб бачення речей надто часто 
хочете накинути іншим, навіть часом засобами насильства і сліпого терору. 
Мало у Вас того, що давніші покоління називали толеранцією. То вже не 
Твоя виключно, Українська Молоде, недостача. Це течія загальносвітова, яка 
створила, з одного боку, фашизм і такий виразний у многих державах нахил до 
диктатури, а з другого боку — большевизм. Такий по всьому світі дух повіяв, і 
Ви цьому не винні, що під впливом того подуву часом і найблагородніша думка 
любови до Батьківщини і жертва за Батьківщину в’яне.

[Цит. за: Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали 1899-1944. — Т. ІІ. Пастир-
ські послання, 1899-1914 / Упор. О. Гайова та Р. Тереховський. — Львів: Артос, 2009. — С. 98–99]

Журналіст польськомовної газети «Nowy Dziennik» Лібер Крумхольц 
(Lieber Krumholz), готуючи серію інтерв’ю на тему «Жидівське питання у світлі 
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української політичної опінії», 1934 року спробував залучити до такої розмови 
й Митрополита Андрея Шептицького. Владика відмовився, бо, як пояснив, уже 
багато років не дає інтерв’ю. Однак погодився порозмовляти з журналістом і 
на прощання так сказав: 

Моя симпатія є по вашій стороні. Із задоволенням констатую розвиток і 
успіх сіонізму. Із правдивою сатисфакцією довідуюся про поступи у праці над 
відбудовою Палестини, розквітом краю і формуванням нового типу Жида.

Вірю, що ваші зусилля будуть увінчані перемогою. 

«Jaazor Adonaj lachem b’awodatchem ujewarech tchem b’darkechem 
(«Всевишній допоможе тобі у твоїй роботі і благословить тебе у твоїй дорозі»)» 
— на закінчення побажав Митрополит. 

Журналіст Лібер Крумхольц, однак, не зупиняється на приватній розмові 
з Шептицьким і далі прагне пізнати погляди Галицького Владики на 
єврейське питання. Він звертається до оточення Митрополита та збирає Його 
висловлювання на цю тему й публікує в згаданій статті. 

— Я (тобто Митрополит — І. М.) завше був палким прихильником ідеї 
відродження жидівського народу й відновлення жидівської держави у 
Палестині. Вважаю сіонізм за природній та здоровий національний рух. 

Повідомлення у пресі про вшанування іменин Митрополита Шептицького єврейською 
громадою м. Львова
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Сіонізм дає Жидам можливість явного, безперешкодного повернення до 
жидівства. Християнський світ симпатизує сіонізму яко визвольному рухові 
жидівських мас. Сіонізм є реальною ідеєю, яка опирається на переданнях 
найвищої людської етики й для того заслуговує на цілковиту підтримку. 

— Через сіонізм жидівство стає нам ближчим — бо пізнаємо тип 
визволеного з пут невільничих нашарувань Жида. Вважаю сіонізм за вті-
лення жидівської месіянської ідеї. 

Будуючи власну державу на землі своїх Отців, приносять Жиди 
благословенство краєві. Замінюючи пустинний край у квітучу землю, 
сповнюють Жиди значиму історичну місію. Стають носіями цивілізації 
й добробуту на Близькому Сході — воскрешаючи старожитні культурні 
цінності тих земель.

Тяжкими є визвольні змагання Жидів, і багато перешкод криються на 
їхній дорозі. Але народ, який стільки дав людській культурі, освітить світ 
прекрасним явищем воскресіння з руїн своєї Вітчизни та долучення до родини 
вільних народів. 

[Лібер Крумхольц. «Kwestia żydowska w świetle politycznej opinii ukraińskiej. Wywiady «N. 
Dziennika» z przywódcami ukraińskich ugrupowań politycznych // Nowy Dziennik. — № 195. — 16 лип-
ня 1934 р. — С. 3]

Знакова подія у стосунках Шептицьких із євреями відбулась 22-го 
січня 1936 року. Із нагоди 35-ліття перебування Андрея Шептицького на 
престолі Галицьких Владик до собору святого Юра прийшли рабини, щоби 
привітати ювіляра. Це були др. Єзекіїль Левін (1897 – 1-го липня 1941), 
рабин синагоги Темпль, а також др. Леві Фройнд. Обидва рабини розділяли 

Повідомлення у польськомовній пресі про вшанування іменин Митрополита Шептицького 
єврейською громадою м. Львова (Chwila. — № 5876. — 31 липня 1959 р. — С. 4)
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«Золотий Митрополит». Стаття у польськомовній єврейській газеті 
«Хвиля» («Chwila»)
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посаду головного рабина м. Львова та катедру Великої прогресивної синагоги 
(більше на цю тему див.: M. Bałaban. Historia Lwowskiej synagogi postępowej. 
— Львів, 1937). Газета «Chwila» у № 429 від 22-го січня 1936 року висвітлила 
подію, зазначаючи, що «рабини гебрайською мовою склали достойникові 
сердечні привітання, а Митрополит гебрайською їм відповів, після чого між 
ними відбулася довга розмова, наповнена добродушністю». Ця історія має ще 
один контекст. Син рабина Левіна, Курт Левін, якого пізніше переховуватимуть 
брати Шептицькі, описав цю подію, додаючи малознані важливі обставини. 
Щоправда, ювілей інтронізації він сплутав з уродинами, які відбулись у 1935 р., 
півроку швидше, але це не змінює суті:

У тридцятих роках архієпископ Митрополит греко-католицького обряду, 
Андрей граф Шептицький святкував 70-ліття своїх уродин. Польське 
духовенство, керуючися національною ненавистю й шовінізмом, зігнорувало 
цю урочистість. Батько, маючи намір запротестувати проти цього, відвідав 
разом зі своїм колегою Митрополита. У цей спосіб заткалась нитка особистої 
приязні між людьми, які потрафили піднестися понад усе та, попри прірву, що 
їх розділяла, знайти спільну платформу. Обидва були філософами, обидва були 
глибоко віруючими, кожний у свій спосіб. Батько познайомив Митрополита 
зі скарбами жидівського духу й культури, що пізніше принесло великі плоди. 
Митрополит  Шептицький під час німецької окупації урятував багатьох Жидів, 
із нечуваною посвятою і шляхетністю, а передовсім — цілковито безкорисно. 
Був приятелем Жидів.

[Курт Левін. Przeżyłem. Saga Świętego Jura spisana w roku 1946 przez syna rabina Lwowa. — 
Zeszyty Literackie. — Варшава, 2006. — С. 27]

Не знаємо, чи у згаданий Куртом Левіном ювілей з нагоди 70-ліття 
Митрополита Шептицького дійсно були львівські рабини з відвідинами на 
Святоюрській горі, однак достеменно відомо, що з нагоди цього ювілею євреї 
Львова вислали ювілярові привітальні листи, підписані Правлінням і Радою 
Жидівської ґміни у Львові. 

Із нагоди 70-ліття уродин Його Еміненції Рада й Правління Жидівської 
Ґміни у Львові складає до ніг Його Еміненції вирази поваги й глибокої 
шанобливости. Нехай нам вільно буде в цій урочистій хвилі бути показником 
почуттів жидівської людности нашого міста у стосунку до світлої, 
правдиво гуманістичної постаті Його Еміненції. Жидівська людність 
живить до Його Еміненції щиру симпатію та складає Йому вираз чести 
яко правдивому представнику культури й найвищих етичних цінностей, 
який теж до Ізраїлю завжди ставився зі зрозумінням і справедливістю. Аби 
Всемогутній утримав Його Еміненцію якнайдовше при житті та здоров’ї і 
обдаровував Його Своєю ласкою.

[«Chwila». — № 5876. — 31 липня 1935 р. — С. 4]
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Підсумовуючи тематику в часових рамках до Другої світової війни та для 
кращого розуміння ролі братів Шептицьких, зокрема Митрополита Андрея, у 
стримуванні антисемітизму в Галичині, а також у налагодженні українсько-
єврейського діалогу та взаємин, слід подати до уваги читача фрагменти ще 
двох документів. При цьому наголошуємо, що питання міжнаціональних 
взаємин, застереження від ненависти, у тому числі й до людей іншої релігії 
та походження, від «патріотизму», опертого на ненависті, та інші меседжі, які 
лунали з послань та документів, що виходили з канцелярії на Святоюрській 
горі, у 1936 році були доповнені виразними осторогами від антисемітизму. 
Зокрема 26-го серпня 1939 року було оприлюднене Пастирське послання до 
духовенства та вірних «До тих, що на Пасху не причащалися». Тут зауважуємо, 
що попередні послання Митрополита стосувалися також проблеми 
антисемітизму, але не тільки. Настанови Шептицького також стосувалися 
і взаємин із поляками, і реакції на дії окремих представників українського 
суспільства, і пригадування заповідей Божих. Однак Галицький Владика в одному 
з них звузив свою науку до знаного негативного у суспільстві явища та прямо 
вказав на гріх «антисемітизму». Одразу після публікації послання єпископ Іван 
Бучко (1891–1974) для єврейської газети «Chwila» (№ 6 582. — 17 вересня 1936 
р. — С. 5) дав велике інтерв’ю під назвою «Антисемітизм є антихристиянізмом». 
Єпископ також засудив гітлерівське «неопоганство». Ясна річ, що без згоди та 
благословення Митрополита єпископ не робив би таких революційних на той час 
заяв. Матеріял було перекладено українською та передруковано в українській 
газеті «Діло» (№ 210. — 18 вересня 1936 р. — С. 5). 

1936 р., серпня 26, Підлюте 
Пастирське послання Митрополита Андрея до духовенства та вірних

До тих, що на Пасху не причащалися

Така є найголовніша засада справедливости. Ніколи не може один за 
другого відповідати. Хто зло заподіяв, той лише сам за себе може відповідати, 
і несправедливістю було б інших, напр.[иклад], його братів чи свояків, робити 
відповідальними за те, що він зробив. Так, напр.[иклад], несправедливо посту-
пає той, що від одного купця або крамаря, чи жида бере те, що йому другий 
забрав. Несправедливо робити, напр.[иклад], відповідальним увесь жидівський 
нарід за те, що зробив один, другий чи третій жид.

Мушу вас, дорогі Браття, дуже рішуче, поважно й перед Богом перестерегти 
перед якими-небудь актами насильства під покришкою так названого, а 
частиною польської преси так сильно пропаґованого «антисемітизму». Оче-
видно, нам вільно так працювати, щоби в економічному житті й торгівлі 
самим собі вистачати й не бути зависимими. Нам вільно розвивати свою 
торгівлю та свій промисл, мати всюди свої крамниці, свої кооперативи і 
в них заспокоювати всі потреби. Але нащо називати це антисемітизмом? 
Ми ж до того не потребуємо жидів поборювати або ненавидіти, а ще менше 
потребуємо їх кривдити. А кривдою було б усе те, що ми за кривду уважали 
б, якщо би хтось супроти нас так поступав. Не роби ближньому, що тобі 
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противне, немиле. Любов ближнього обов’язує нас супроти всіх ближніх і всіх 
народів світа, обов’язує нас і супроти ворогів. Ми ж маємо їх любити не для 
них, а для Отця небесного, нашого Батька. Божий закон велить уникати всякої 
кривди ближнього, а кожний знає, що кривдою було б чи є ближнього бити, 
вбивати, клеветати, ближньому шкодити на здоровлі й на майні, хату йому 
підпалювати, нищити його добро. Це все є противне Божому законові, є гріхом, у 
тяжкій матерії є тяжким гріхом, усе одно, чи воно сповнене проти християн, чи 
проти нехристиян, проти ворогів чи проти своїх. Тому вас дуже перестерігаю 
перед намовою до таких діл насильства.

[Цит. за: Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали, 1899-1944. — Т. ІІ. Пастир-
ські послання, 1899-1914 / Упор. О. Гайова та Р. Тереховський. — Львів: Артос, 2009. — С. 335.]

Вже у переддень війни, як повідомляла газета «Dziennik Poznański» (№ 181 від 
9 серпня 1939 р. — С. 3), Митрополит Шептицький після реколекцій звернувся 
до греко-католицьких священиків із закликом протидіяти гітлерівській 
пропаганді, яка «поширюється серед українців із допомогою німецьких агентів і 
є шкідливою християнській ідеї та слов’янським народам». 

Додаток

Ясновельможний Пане Графе
Пане Добродію
Чув я, що іменини Панича випадають у п’ятницю, то я, вірний слуга всього дому, бо Бог 
один, що на Небі, знає, яким я є вірним слугою для всіх Прилбич. Я віншую всього, що може 
бути найкраще. Нехай Панич буде ласкавий прийняти, бо я Панича знаю від такого ма-
лесенького, як він ще дитиною цицьку ссав, прийняти ці хустинки, щоб витирати Ясно-
вельможного носика, коли він буде дуже закладений. Ці хустинки будуть дуже щасливи-
ми (тобто пошанованими), як і я сам.  
Що я, тільки один Господь знає, зробив для Прилбич, а він ганеф (злодій, з ідишу — І. М.) 
Пан Кельбушевський, що він сказав, що він мені пейси повириває, якщо б я мав коли не-
буть прийти до Прилбич, бо він каже, що я за один для Ясновельможного Графа і всієї 
фамилії. Гроші може Ясносяйний забув, а в Іменини то маєте гостей, а вони страшно 
багато їдять, то я послав ці хустинки, бо чув, що Ясновельможний Панич смаркає після 
Щавниці у хустинки Мами Добродійки. А вони за дуже файні на такий закладений ніс, від 
так прошу у ці файні хустинки більше не витирати Ясносяйний носик, а тільки в ті, що 
буде великою шаною для вірного слуги і щоби таких було і більше.

Цілую ноги Ясного Пана Графа і Паничів

Ісман Блюм
P. S. За сто років будуть говорити, що Ісман зробив для Прилбич, а не той злодій Кельбу-
шевський, що хоче мене за пейси тягати.

Текст листа юдея з Прилбич до Романа графа Шептицького (Митрополита Андрея), написаний у 
другій пол. 80-х рр. ХІХ ст. Зберігається у: ЦДІАЛ, Ф. 201, оп. 4б. спр. 1002. – арк. 94. Ориг. рук., пол. 

Відчитання листа та переклад з польської: Оксана Гайова, проф. Станіслав Стемпень, 
Іван Матковський
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Фотокопія листа юдея з Прилбич Ісмана Блюма до Романа графа Шептицького 
(Митрополита Андрея), текст якого цитуємо вище
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2.
Друга світова війна прийшла до нашого краю фальшивим «возз`єднанням» 

українських земель. «Золотий вересень» 1939 року поділив Польщу між 
агресорами: фашистською Німеччиною та сталінським СРСР. Східна частина 
Галичини була відрізана від європейських країн, від Ватикану — українці, 
поляки та євреї залишилися сам-на-сам не тільки зі своїми проблемами, але 
також страхами, стереотипами та інстинктами виживання. 

Маємо кілька аргументів на користь того, що греко-католицький єпископат, 
і особливо Митрополит Андрей Шептицький, виконав свій громадянський 
обов’язок, стримуючи ті негативні настрої та людську розгнузданість, які 
виявляються й поширюються в часи  важких випробувань.

У перший день війни, 1-го вересня 1939 року, Митрополит Андрей видав 
послання до духовенства про обов’язок перестерігати вірних перед намовами 
провокаторів та агітаторів. Дві речі, на яких наголошує Шептицький, є 
надзвичайно важливими у цей період, а також помічними нам у осягненні 
його як духовного пастиря, який до кінця боровся з демонами насильства та 
брехні. Перше — остереження перед емоціями, що за таких обставин часто 
беруть гору над здоровим глуздом. А друге — запобігання більшовицьким та 
фашистським впливам на населення. Тут ми знаходимо черговий аргумент для 
заперечення думки тих, які стверджують, що Андрей Шептицький не запобігав 
німецьким впливам в українському суспільстві. Із фактом перестороги вірних 
про небезпеку чужих агітаторів маємо можливість ознайомитися у цьому 
фрагменті послання:

Час воєнний утруднює людині керуватися вказівками тверезого, ясного 
розуму, освіченого вірою. Верх беруть почування, вразливість, пристрасть, а з 
того нерозважні кроки, шкідливі не тільки для одиниці, але і для загалу, для цілої 
родини, громади й народу. Ця небезпека в положенню, так особливо труднім, у якім 
находиться наш народ, стається прямо грізна...

У нашому положенню під воєнну пору найбільшою небезпекою для Церкви й народу 
є всякого роду аґітатори й провокатори, між якими, без сумніву, находиться много 
таких, що їм не йде про добро народу, хоча про це можуть і словами запевняти, але 
лиш про добро власне або про добро чужих, ворожих нам елементів.

В  ім’я добра нашої Церкви й нашого народу мушу Вас сьогодні усильно пере-
стерегти перед тою небезпекою. Може їх бути много, бо загальне наше положення 
надто складне й трудне, щоб уже то само не зродило великого числа риболовів у 
каламутній воді. Не слухайте намов людей, що їх не знаєте, не поступайте без поради 
старших, відповідальних наших провідників духовних і світських. Не давайтеся 
наклонювати до яких-небудь актів насильства або непослуху, заховуйте розвагу й 
супокій, єдність і згоду, керуйтеся в усім розумом, просвіченим вірою. Божий закон 
хай буде правилом Вашого поступовання й Вашою ціллю. Ідучи дорогою цією, без 
ніякого сумніву, найлучше послужите Батьківщині й будучності нашого народу.

Моліться о мудрість для себе й для цілого народа та о добро мира для цілого 
світа. Най Бог Вам благословить і хоронить від усякого зла!

[Цит. за: Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали, 1899-1944. — Т. ІІ. Пастир-
ські послання, 1899-1914 / Упор. О. Гайова та Р. Тереховський. — Львів: Артос, 2009. — С. 547]
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4-го вересня 1939 року єврейська газета «Chwila» опублікувала звернення 
трьох галицьких владик — греко-католицького, латинського та вірменського 
обрядів — до громадян краю. Звернення було підписане впливовими мешкан-
цями краю: поляками, українцями та євреями. Документ також підписаний 
згаданим львівським рабином др. Леві Фройндом. У зверненні закликали 
громадян до солідарности, офірности та допомоги в обороні краю. Важко 
знайти в історії Галичини момент, коли її мешканці були так одностайні та 
однодумні. Однак уже було запізно, і цей момент стає символічним на фоні 
того, що розіграється між цими трьома народами за якийсь час. Емоції та 
підсвідоме, а також «старі порахунки», підігріті завойовниками, виллються у 
трагедію світового масштабу. 

Важливу інформацію про підтримання взаємин між єврейськими 
провідниками та Святоюрською горою у період більшовицької окупації 
Галичини у 1939–1941 рр. знаходимо у спогадах Курта Левіна, опублі-
кованих українською мовою під назвою «Мандрівка крізь ілюзії» у 2007 
році у видавництві «Свічадо». Спогади, написані 1946 року, первинно були 
опубліковані польською мовою. У 90-х роках Курт Левін доповнив публікацію, 
яка побачила світ англійською, а пізніше українською мовами. Оскільки обидва 
варіянти спогадів містять кілька цікавих фактів, які не повторюються, далі 
будемо цитувати обидва видання, зазначаючи польську чи українську назву. 

У «Мандрівці крізь ілюзії» (C. 47) Курт Левін, син уже згаданого рабина 
синагоги Темпль у Львові Єзекіїля Левіна, писав: 

Час від часу до батька приходили таємничі відвідувачі, з якими він 
розмовляв у кабінеті сам-на-сам. Випадково я довідався, що це були люди 
від Митрополита Андрея графа Шептицького. Совіти переслідували Греко-
Католицьку Церву, закривали монастирі, арештовували священиків, монахів 
і монахинь. Митрополит і мій батько обмінювалися думками, радились, що 
робити у цій складній ситуації. Батькові було надто небезпечно показуватися 
в соборі Юра, а тому розмови проводилися через посланців. Згодом я довідався, 
що говорили вони головним чином про те, як давати собі раду з непосильни-
ми податками, накладеними на релігійні установи, і як розуміти офіційну 
політику совітів стосовно релігії. Усі ці перемовини відбувалися в цілковитій 
таємниці, тому що становище Митрополита Андрея в ті дні також було 
загрозливим.

У цей час Андрей Шептицький налагоджує добрі контакти з Кальманом 
Хамейдесом, Великим Рабином Катовіц, який потрапив до Львова після 
німецької агресії на Польщу. Рабин Хамейдес пізніше загине в гетто, а брати 
Шептицькі врятують двох його синів.

Немає жодних даних для підтвердження припущення, але ступінь довіри 
Митрополита Андрея до свого брата о. Климентія наводить на думку, що 
посередником у діялозі між Митрополитом і євреями міг бути саме він. Перші 
безпосередні докази щодо участи о. Климентія Шептицького у взаєминах 
Митрополита з євреями, а також його участь у порятунку євреїв під час 
Голокосту знаходимо аж у липні 1941 року. 
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Після зайняття Львова німецькими військами в кінці червня 1941 року було 
виявлено, що більшовики у в’язницях Галичини знищили всіх арештантів. 
Більшість із них були українцями і належали до категорії політичних в’язнів. 
Це спричинило шквал емоцій у суспільстві, які переросли у єврейські погро-
ми. Німецькі війська з допомогою української поліції зганяли євреїв до в’яз-
ниць, змушуючи виносити тіла замордованих ув`язнених. У цей же час у Львові 
відбувалися погроми єврейських будинків та квартир, а також вбивства їхніх 
мешканців. Кілька тисяч єврейських мешканців Львова було розстріляно 
німецькими спецпризначенцями. Пізніше трибуналом по айнзацгрупах (англ. 
The Einsatzgruppen Case) встановлено, що в розстрілах євреїв у Львові брали 
участь підрозділи айнзацгрупи С, зокрема айнзацкоманди 5,6 і зондеркоманда 
4б. Серед убитих був близький приятель Андрея Шептицького рабин Левін, 
якого арештували вдома після його повернення з авдієнції у Митрополита.

Рабин Єзекіїль Левін 1-го липня 1941 року одягнув ритуальний одяг, 
який використовувався під час похоронних урочистостей, і вийшов зі свого 
помешкання, щоби зустрітися з Митрополитом Шептицьким і просити 
захисту для євреїв Львова, а також вплинути на тих українців, які бра-
ли участь у злочинах. Митрополит прийняв рабина негайно, запросивши 
до розмови о. Климентія Шептицького та о. Івана Котіва (1910–1972), про 
що Курт Левін писатиме пізніше у примітках до спогадів «Мандрівка крізь 
ілюзії» (див. С. 467).

Про дальші події переказує нам рабин Давид Кахане у своїх спогадах з цих 
трагічних подій:

Історія загибелі ребе Єзекіїля Левіна збентежує. Із прибуттям німців Львів 
перетворився на арену бешкетів, що коїлися українцями. Із районних міст 
приходили звістки про їхні жахливі виступи проти євреїв. Ребе Левін вирішив 
звернутися до українського митрополита, архиєпископа Андрея Шептицького, 
який мав репутацію друга євреїв і який ніколи не приховував свого позитивного 
ставлення до юдаїзму. Уранці 2 липня, у супроводі двох представників єврейської 
громади, ребе Левін рушив до Гори Юра. Митрополит відразу ж його прийняв 
і пообіцяв написати послання із закликом до українців не брати участі у 
вбивствах і пограбуваннях. Але при цьому він визнав, що ніяк не може вплинути 
на те, що чинять німці. Коли вони відходили, архієпископ запропонував ребе 
Левіну залишитися на деякий час у нього в резиденції, бо він чув, що на вулицях 
небезпечно. У резиденції митрополита тоді був ще один єврей, ребе Лілієнфельд 
із Підгайців, старий друг родини Шептицьких. Ребе Левін  подякував архієпископу, 
проте його пропозиції не прийняв. Біля брами на нього чекав священик, щоби 
супроводжувати до квартири.

[Щоденник Львівського гетто… — С. 27]

До слова, рабин Лілієнфельд із Підгайців був не тільки давнім приятелем 
родини Шептицьких, але й бізнесовим партнером. Ще перед Першою 
світовою війною він орендував млин, який належав пізніше до студитського 
монастиря. Коли в часі війни згоріло все село і млин, ребе Лілієнфельд вклав 
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у його відновлення свою велику інвестицію, закупивши у Німеччині необхідні 
машини й матеріяли. Крім виконання своєї основної функції, млин виробляв 
також електричну енергію, якою освітлювалили монастир. Ці дані знаходимо 
у студитській хроніці, де також зазначається, що млин в управлінні ребе 
Лілієнфельда був до 1948 року. Це означає, що братам Шептицьким вдалося 
його врятувати в часи Голокосту.

[Монастирська хроніка, писана ієромонахом Теофаном, настоятелем монастиря в Скиті 
св. Андрея Студійського Уставу в Лужках // Музей народної архітектури та побуту у Львові — 
спадщина митрополита Андрея Шептицького: матеріали наук. конф. з нагоди 150-ліття від дня 
народження Митрополита Андрея Шептицького. — Львів: Колесо, 2016. — С. 284–285]

Та повернімося до подій у Львові. Рабин Кахане тут, очевидно, помиляється 
тільки в даті, оскільки загальновживаною датою вбивства рабина Левіна є 
1-го липня. Відмовившися від можливости перечекати погроми у соборі св. 
Юра, рабин повернувся додому, попри те, що був попереджений: вдома його 
чекають, щоб арештувати. Вимовляючи слова молитви, на очах у сина Курта 
був убитий у в’язниці «Бригідки», що у Львові на вулиці Городоцькій, 24. 

Курт, син рабина Левіна, зранку переклав йому з польської українською 
текст звернення, який ребе зачитав Андреєві Шептицькому. Завдяки цьому 
сам текст звернення дійшов до наших днів:

Прийшов я до Пана, Ексцеленціє, від імени жидівської громади Львова і майже 
півмільйонної спільноти Жидів, які мешкають на теренах Західної Укаїни. 
Свого часу висловився Ти: «Я є приятелем Жидів». Завжди Ти підкреслював 
своє прихильне ставлення до нас. Прошу, аби зараз, у хвилі страшної небезпеки, 
Ексцеленція дав доказ своєї приязні, впливаючи на збурені маси, які розпочали 
погром. Прошу про порятунок для сотень тисяч Жидів. А всемогутній і 
всевідаючий Бог у сто раз більше Ексцеленції це винагородить. 

[Курт Левін. Przeżyłem. Saga Świętego Jura spisana w roku 1946 przez syna rabina Lwowa. — 
Zeszyty Literackie. — Варшава 2006. — С. 28]

Курт Левін писав, що «Митрополит був вражений звісткою про звірства, 
що їх чинять його люди. Він обіцяв одразу звернутися до німецьких властей, а 
також послати на вулиці священиків та монахів, щоби зупинити погром» («Ман-
дрівка крізь ілюзії»… — С. 44). Далі додає: «Український натовп продовжував 
нападати на євреїв ще день чи два. Потім, під впливом священиків і монахів, 
присланих Митрополитом Шептицьким, натовп угамувався» («Мандрівка 
крізь ілюзії»… — С. 44). Левін також згадував, що «на вулицях розвішували 
звернення українського лідера Степана Бандери із закликами до вбивства 
та нищення, а поряд із ними висіли листівки від Митрополита Шептицького 
з закликами до спокою, протестом проти розправ над сусідами та втрати 
людських почуттів («Przeżyłem. Saga Świętego Jura..» — С. 65).

Із 1-го липня 1941 року походить і знане пастирське послання Митропо-
лита з нагоди проголошення Української Держави. Пригадуємо, що проголо-
шення Акту відбулося 30-го червня 1941 року Українськими Національни-
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ми Зборами. Текст звернення до сьогоднішнього дня є причиною випаду в 
сторону Андрея Шептицького та підставою до звинувачень у колаборуванні 
з фашистами. Емоції щодо цього будять слова «Побідоносну Німецьку Армію 
витаємо як освободительку від ворога». Для розуміння проблеми публікуємо 
текст пастирського послання: 

Пастирське послання
Митр. Андрея Шептицького

з нагоди проголошення Української Держави
1 липня 1941 року, Львів

З Волі Всемогучого і Всемилостивого Бога в Тройці Єдиного зачалася Нова 
Епоха в житті Державної Соборної Самостійної України. 

Народні Збори, що відбулися вчорашнього дня, ствердили і проголосили ту 
Історичну Подію.

Повідомляючи Тебе, Український Народе, про таке вислухання наших 
благальних молитов, взиваю Тебе до вияву вдячности для Всевишнього, 
вірности для Його Церкви і послуху для Влади.

Воєнні часи вимагатимуть ще многих жертв, але діло, розпочате в ім’я 
Боже і з Божою благодаттю, буде доведено до успішного кінця.

Жертви, яких конечно потреба для осягнення нашої ціли, полягатимуть 
передусім на послушному віддаванні справедливим Божим законам, непротив-
ним розказам Влади.

Український Нарід мусить у тій історичній хвилі показати, що має досить 
почуття авторитету, солідарности і життєвої сили, щоби заслужити на 
таке положення серед народів Європи, в якім би міг розвинути усі Богом собі 
дані сили.

Карністю [Відповідальністю] і солідарністю, совісним сповненням обов’язків 
докажіть, що Ви дозріли до Державного Життя.

Побідоносну Німецьку Армію витаємо як освободительку від ворога. 
Установленій владі віддаємо належний послух. Узнаємо Головою Краєвого 
Правління Західних Областей України Пана Ярослава Стецька.

Від уряду, Ним покликаного до життя, очікуємо мудрого, справедливого 
проводу громадян, які узгляднили би потреби й добро всіх замешкуючих Наш 
Край громадян, без огляду на це, до якого віроісповідання, народности і суспільної 
верстви належать. Бог нехай благословить усі Твої праці, Український Народе, і 
нехай дасть усім нашим Провідникам Святу Мудрість із Неба.

Дано у Львові при Архикатедральному Храмі св. Юра
1.VII.1941 р.

[Митрополит Андрей Шептицький: Життя і діяльність. Документи і матеріали, 1899–1944. Т 2: Церква і 
суспільне питання, кн. 1: Пастирське вчення та діяльність. — Львів: Місіонер, 1998. — С. 516–517]

Щоби не провокувати на довшу дискусію щодо цього питання й однозначно 
прокоментувати послання Митрополита, зацитуємо рабина Давида Кахане, 
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який був живим свідком цих часів і пізніше не залишив справи цього послання 
без свого коментаря. Ось як він висловився: 

Особливий інтерес для євреїв має пастирське послання митрополита 
Шептицького, написане 1-го липня 1941 року, незабаром після того, як Україна 
проголосила свою незалежність. У своєму посланні митрополит закликає 
український народ до слухняності, дисципліни й виконання вказівок нового уряду. 
Він чекає від нового уряду, і навіть просить його про це, розпоряджень і законів, 
заснованих на справедливості, що будуть гарантувати добробут і достаток 
усього населення, незалежно від віросповідання, національної приналежності 
та суспільного становища. Саме цей уривок із послання митрополита, такий 
важливий для євреїв, говорить нам багато чого про його автора. У ті божевільні дні 
привселюдні заяви про обов’язок або толерантність відносно прихильників інших 
релігій, під якими митрополит, не приховуючи цього, розумів у першу чергу євреїв, 
потребували чималої мужності й непохитності моральних підвалин. Не зайве 
нагадати, що в той час українці, на жаль, теж брали участь у побитті євреїв.

Подібні заклики були вкрай непопулярними, і той, хто їх проголошував, 
наражався на чималий ризик.

[Щоденник Львівського гетто... — С. 162–163]

Рабин Кахане тут пише про великий подвиг Митрополита, вчинений у 
Посланні з нагоди проголошення Незалежности, у якому він чітко та виразно 
дав зрозуміти й українським політичним провідникам, і німецьким кермани-
чам, що коли мова йде про українське політичне утворення, то його учасниками 
повинні бути всі громадяни, бо «без огляду на це, до якого віроісповідання, 
народности й суспільної верстви належать». Дослідник Юліан Бусганг у 
праці про Митрополита Андрея подає інформацію, отриману, як стверджує, 
приватно від Курта Левіна, що «заклик до справедливого трактування всіх 
громадян незалежно від релігії чи національности, який міститься у відозві від 
1 липня, був прямим вислідом Митрополитової розмови з його батьком того 
самого дня».

[Бусганг Ю. Митрополит Шептицький — ще один погляд на його життя і діяльність. — Львів: 
УКУ, 2009. — С. 28]

Однак, даючи високу оцінку та виражаючи своє захоплення посланням, 
Давид Кахане опускає момент, щоби прокоментувати висловлені німцям 
привітання. Тут історики наводять кілька слушних аргументів, які слід 
подавати нинішньому читачеві, який знає про 1941 рік із книжок, здебільшого 
написаних у радянський період, а відтак — упереджених до Шептицьких. 
Перший аргумент знаходимо у спогадах Курта Левіна, єврея, який мав 
інформацію про те, що діялося в окупованій Польщі. Засилля більшовизму 
спричиняло до думки, що німці не будуть гіршими, ніж до цього часу жилося: 
«Стало зрозуміло, що прихід німецьких військ — справа кількох днів або годин. 
Єврейське населення вичікувало, втішаючи себе думкою, що німці — культур-
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на нація. Мовляв, під час війни всяке може бути, але скоро мусить установи-
тися порядок. Народ, що дав світові Баха, Бетовена, Ґете й великих філософів, 
буде поводитися розумно» («Мандрівка крізь ілюзії»… — С. 44). Подібні думки 
також знаходимо у двох листах Митрополита Андрея, написаних 30-го серпня 
й 7-го листопада 1941 року до нунція Анджело Ротти (1872–1965), який в цей 
час перебував у Будапешті. 

[Листи опубліковані у: Митрополит Андрей Шептицький. Життя і діяльність. Документи і 
матеріали 1899-1944. — Т. ІІ: Церква і суспільне питання. Кн. 2: Листування / Упор. А. Кравчук. — 
Львів: Місіонер, 1999. — C. 939–943, С. 953–954]

Митрополит пише: «Не має сумніву, що під більшовиками ми всі були 
засуджені майже на смерть. Не скривалося бажання нищити й ліквідовувати 
дощенту все те, що було християнське» (див. С. 939), «народ підтримує 
духовенство, але таке добре наставлення не може довго тривати, бо тягарі 
війни є дуже великі й ми заставлені допомагати німецькій армії, яка нас 
визволила від більшовицького режиму, щоби вона успішно завершила війну, 
яка, дай Боже, зліквідує раз і назавжди атеїстичний і воюючий комунізм» (див. 
С. 942). Із наведених у листі фактів зрозуміло, що більшовизм у Галичині за 
два роки «привів голови у такий стан, що українці в цій місцевості будуть 
вітати будь-яку владу, яка протистоятиме Радянському Союзу», — писав 
американський дослідник цього часу дослідник Джон Армстронг.

[John Armstrong. Ukrainian Nationalism, 1939–1945. — New York: Columbia University Press, 1955. — С. 27]

Такої ж думки притримується сучасний історик, пишучи: «Митрополит 
Андрей Шептицький дійсно вітав Гітлера та гітлерівську армію, але вітав 
не нацистський режим як такий, а його боротьбу проти більшовизму як 
найбільшого зла для українського народу та ГКЦ, як це саме тоді розумів 
Шептицький».

[Щупак І. Митрополит Андрей Шептицький: особистість та символ в історії / І. Щупак // 
Проблеми історії Голокосту: науковий журнал. — Випуск № 4. — Дніпро: Ткума, ПП Ліра ЛТД, 2007. 
— С. 88–99]

Прихильникам теорії про сприяння фашистам, яке нібито здійснювалося 
Шептицькими, слід пригадати, що одразу після захоплення Галичини, 27-го 
вересня 1939 року, був знищений брат Митрополита Леон граф Шептицький 
разом зі своєю дружиною. Їхній син семінарист Андрій потрапить до 
радянського полону та буде вбитий пострілом у потилицю в Катині. Дев’ять 
місяців пізніше у катівнях гестапо м. Замостя, що зараз у Польщі, вбито іншого 
брата — Олександра. 

Цей аргумент наводить і проф. Адам Данієль Ротфельд, єврей, врятований 
під час Голокосту братами Шептицькими. 

Радянська влада — інтернаціоналістична у своїй ідеологічній основі — 
використовувала український націоналізм, в основному, проти поляків. Свідомо 
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й прагматично пробуджувала антипольські й антисемітські настрої, що 
довело до широкомасштабних погромів, яких жертвами стали однаковою 
мірою євреї, як і поляки. До цього додавалися, під’юджувані радянською владою, 
конфлікти хлопів із землевласниками. НКВС замордувало Леона Шептицького 
і його дружину — власників двору Шептицьких у Прилбичах, а місцеві хлопи 
весь тиждень навіть не мали відваги забрати їхні тіла з парку біля двору й 
похоронити вбитих. Для інших, ще живих, братів — Андрея та Климентія 
— це було психічним потрясінням, проявом крайнього варварства, якому — 
здавалось би — вже нічого не може дорівнювати.

…Позиція Митрополита Андрея у червні 1941 року щодо німців — після 
їхнього вступу до Львова — була своєрідною реакцією на те, що пережили 
під радянською окупацією. Андрей Шептицький вітав Вермахт як армію, 
яка — як вважав — буде репрезентувати європейську цивілізацію. Обидва 
брати Шептицькі знали Австрію та Німеччину. Вчилися в тодішньому 
Бреслау (нині Вроцлаві), Мюнхені та Відні. Мали німецьких і австрійських 
приятелів. Не могли собі й уявити, що після большевизму може прийти 
щось гірше. Приходу німців до Львова товаришувала надія, що ІІІ Рейх визнає 
самостійну Україну…

…Митрополитові випоминають — і це зрозуміло — те, що літом 1941 року 
вітав прихід до Львова військ Вермахту. Натомість, тільки небагато дослідників 
відзначає факт, що як єдиний серед значних католицьких ієрархів написав у 
1942 році листа до Пія ХІІ, в якому інформував Папу про те, що «німецька влада 
є злою, неначе диявольська, і, здається, на порядок гірша, ніж большевицька.

[Adam Daniel Rotfeld. Obcy wśród swoich. — «Znak». — № 749. — 2017. — С. 47]

У цій статті Адам Ротфельд наводить ще один аргумент, який суттєво 
заперечує критику дій Митрополита, пов’язану із висловлюваннями на 
користь німецької армії чи контактів із німецькою військовою адміністрацією. 
Професор Ротфельд говорить про приклад відомого Оскара Шиндлера, який 
своє перебування в лавах фашистів використав для порятунку євреїв: 

Як і будь-яка непересічна особистість, Андрей Шептицький також 
допускався помилок. Проте, якщо можна визнати заслуги Оскара Шиндлера, 
який був нагороджений Золотим партійним знаком НСДАП (золотий 
партійний знак НСДАП (нім. Goldenes Parteiabzeichen der NSDAP) — нагорода 
Націонал-соціялістичної робітничої партії Німеччини (НСДАП), яка існувала 
у Третьому Рейху для відзначення найстарших за партійним стажем членів 
— І. М.), що, безсумнівно, полегшило йому отримання дозволів на заснуван-
ня фабрик, де працювали євреї, і таким чином вирятовувало їх від неминучої 
смерті, — то принциповим є питання: чому відмовляють у такому визнанню 
Андреєві Шептицькому? Мундир і відзнака НСДАП берегли Шиндлера, давали 
йому своєрідний охоронний ґлейт. Митрополит наражав на небезпеку своє 
життя та своїх помічників, яких можна було вбити без суду, як це пережили 
тисячі людей, які керувалися християнськими цінностями — співчуттям і 
милосердям. Андрей та Климентій Шептицькі ризикували значно більше, ніж 
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Шиндлер. Рятували невинних людей із власної волі, за власні гроші, — і чинили 
це безкорисливо (див. C. 48). 

Про офіційну позицію Митрополита Шептицького щодо єврейського 
питання як представника Католицької Церкви, а не тільки людини доброї волі, 
і про те, що ця позиція була унікальною, довідуємось із розмови між Галицьким 
владикою і рабином Кахане:

Митрополит на хвилину замислився, а потім сказав: «Мені хотілося б 
відповісти на ваше запитання у світлі теперішнього становища народу Ізраїлю. 
Ви повинні знати, що церква виражає людяне, дружнє ставлення до єврейського 
народу. Офіційна церква різко й рішуче засуджує нападки на євреїв. Ми проти 
звірств, учинених нацистами, і зробимо все можливе, щоб обвинуватити їх у 
нелюдськості й святотатстві. Пастирське послання німецького кардинала 
Фаулхабера, як і моє власне пастирське послання в листопаді 1942 року, є 
незаперечним доказом позиції церкви стосовно нацизму і його ставлення до 
єврейського питання. Публікація мого пастирського послання була пов’язана 
з рядом труднощів, воно кілька разів піддавалося цензурі. Нещодавно мене 
відвідала офіційна делегація міністерства закордонних справ Німеччини. Я 
відкрито засудив їхні дії та заявив протест проти жорстокого, звірячого 
ставлення до євреїв. Ми, як людські створіння, зобов’язані заявити свій 
протест і найсуворішим чином засудити переслідування євреїв та всі види 
расової дискримінації. Я знаю, що християнський світ сторіччями вчиняв гріх 
проти євреїв. Мене це пригнічує, глибоко пригнічує, і я роблю все можливе, щоби 
протистояти смертельному гріху переслідування євреїв. Саме на цьому я робив 
наголос у своєму листі до Гіммлера.

[Щоденник Львівського гетто… — С. 181–182]

Тут слід згадати й про повідомлення польської конспіраційної газети «Fakty na 
tle idei», яка була політичним додатком друкованого органу польської підпільної 
організації «Konfederacja Narodu», що вже у вересні 1939 р. у Шептицького не 
було ілюзій щодо німецьких планів і він «відмовився співпрацювати з німцями 
та відмовився підписати лист до Гітлера, підписаний і висланий чотирма 
православними єпископами».

[Fakty na tle idei. — № 29 вересня 1941 р. — С. 8]

Перш ніж представимо коротко дії братів Шептицьких, спрямовані на 
порятунок євреїв, прагнемо подати читачеві фрагменти кількох документів, 
які вийшли з-під пера Митрополита, аналогів яким не дав жоден тодішній 
християнський ієрарх. Одним із перших документів є послання Андрея 
Шептицького «Про злочин чоловікоубійства». Уже склалася навіть така 
наукова традиція, згідно з якою багато дослідників заявляють, що український 
душпастир Шептицький тільки 1942 року відреагував на вбивства, у тому 
числі на національному ґрунті. Ця думка є не тільки суперечливою, але й 
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неправдивою, позаяк, оминаючи численні нагадування про гріхи ненависти 
та вбивства у 30-х роках, першим документом, приготовленим як настанову 
для вірних, було послання на цю тему, підписане Митрополитом 5-го жовтня 
1941 року. Ще одні важливі докази на користь того, що брати Шептицькі в часи 
Другої світової війни своєю мужньою позицією вчинили подвиг, є два листи 
Митрополита Андрея до Папи Пія ХІІ. Один з них, відомий історикам, написаний 
у кінці серпня 1942 року — після т. зв. «Серпневої акції» у Львові. Тоді 40 000 єв-
реїв було вислано на смерть також за активної участи української допоміжної 
поліції. Про інший, написаний до Папи Пія ХІІ за півроку до цих подій, у кінці 
березня, ми дізналися з публікації дослідника Івана-Павла Химки та подаємо 
нижче його фрагмент. Публічний протест Митрополита Шептицького проти 
звірств Голокосту був винятковим у Європі.

Львів, 28 березня 942 р.
In Pace

Святіший Отче,
Скоро ось уже десять місяців, як ми живемо під режимом Гітлера (…) В 

міру просування на схід німці стають усе більш волюнтаристськими і зовсім 
безоглядними у проявах національного егоїзму, що не знає ніяких меж. Вони 
вважають усіх жидів воєнними противниками і влаштовують побоїща, в 
яких тисячі жидів гинуть разом зі своїми жінками й дітьми, наприклад, в усіх 
великих містах України вони винищили всіх Жидів, що не втекли перед їхньою 
армією — у Києві майже 130 000, за описами, які видаються достовірними; 
аналогічна кількість — в інших містах.

Спочатку у нашій країні вони ще не увійшли в раж настільки, аби 
влаштовувати подібні видовища перед населенням; хотіли, мабуть, звалити 
на нього відповідальність за ті вбивства; вони часто наказували місцевій 
міліції страчувати без суду сотні жидів і фотографували страти. У Львові, 
таким способом, за даними Ізраїльської Громади, було страчено 15 000 жидів, 
а чиновників тієї Громади змушували давати властям офіційні свідчення, що 
жидів перебили українці.

Уже з самого початку війни юрби молоді записувалися в місцеву 
міліцію, і видається незаперечним [факт] (il semble certain), що цю міліцію 
використовували для таких кривавих справ. У листі до Гіммлера я, як і слід 
було зробити, висловив протест проти цього — та, здається, нічого не 
добився. У єдино можливий на той час спосіб я опублікував пастирський лист 
про злочин людиновбивства та спробував через духовенство попередити 
молодих, щоби вони не записувалися в міліцію чи інші організації, де їхні душі 
могли б наражатися на небезпеку. Жиди були не єдиними, кого арештовували 
й страчували — без суду загинуло сотні, а може, й тисячі людей з числа 
інтелігенції тільки за те, що їх вважали ворогами (…)

[ЦДІАЛ. — Ф. 201. — Оп. 1т. — Спр. 90. — Арк.25-26. Рук., франц.]
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Львів, 29-31 серпня 1942 р.
Святіший Отче,
Не писав до Вашої Святости, відколи живемо під німецькою владою, 

коли ж до того часу я не мав достатньої певности, що мій лист не попаде 
в руки тих, які не повинні його читати. Однак, маю надію, що в найближчій 
майбутності буду мати добру нагоду, пишу цих кілька слів на пробу, в надії, 
що вони дійдуть до Вашої Святости (…)

Щонайменше вже від року немає дня, у якому не звершувались би найогидніші 
злочини: вбивства, грабунки, крадежі, конфіскати й насильства. Першими 
жертвами є євреї. Число замордованих євреїв у нашій малій країні з певністю 
вже перейшло двісті тисяч. У поступовому наступі армії на Схід число 
жертв збільшувалося. У Києві, протягом кількох днів, вимордувано до ста 
тридцяти тисяч мужчин, жінок і дітей. Усі малі міста України були свідками 
подібних масакр, а триває це вже понад рік. Спочатку влада встидалася цих 
несправедливих і нелюдських актів та намагалася запевнити собі документи, 
які могли б свідчити, що ініціяторами цих убивств була місцева людність або 
члени міліції. Із часом почали убивати євреїв на вулицях, на очах публіки та без 
тіни сорому. Звичайно, що велике число християн, не тільки охрещених євреїв, 
але й «арійців» — як це вони говорять — впали жертвами безпідставних 
убивств. Сотні тисяч арештів, найчастіше несправедливих, натовпи молодих 
людей розстрілювано без жодних дійсних оправданих причин; для сільського 
населення заведено невільницьку систему, а поруч із цим сільська молодь була 
вивезена чи змушувана до виїзду в Німеччину на працю у фабриках або на ріллі; 
у селян відбирано майже все, що вони мали, а починалося від вимоги подвоєння 
попередньої продукції. Проголошено кару смерти за продаж чи закуп будь-чого 
безпосередньо від продуцентів. Багаторазово проголошувано зворот приватної 
власности, але цих обіцянок ніколи не здійснювали. Властиво, навпаки, влада 
без жодних обмежень уживала й користувалась із усіх дібр, сконфіскованих 
перед тим більшовиками, та доводила, що вся земля є власністю держави. 
Часто повторяється потихо, що маєтки поодиноких осіб є воєнною здобиччю 
(…). Із певністю можна твердити, що серед керівників знаходяться чесні люди. 
Зустрічаються навіть часом добрі католики, але у подавляючій більшості 
всі прислані до нас урядники — це люди без чести й віри, які дозволяють собі 
напросто невірогідні надужиття.

Селян трактують як муринів у колоніях. Б’ють їх по обличчю без жодної 
причини, конфіскується у них всяка пожива, яку несуть, наприклад, для дітей 
у місті; а все це робиться з таким браком людського відчуття, що просто 
важко повірити у можливість існування таких людей. Але, властиво, вони 
такі в дійсності є. Знаю від одного свідка, що, наприклад, один із «шефів» округи 
захоплювався конфіскацією й викиданням до ріки всього того, що може знайти 
в кошиках селян, що прямують до міста. А робить це в час справжнього голоду, 
який стався в багатьох селах напередодні нового збору. Нічого не можна йому 
зробити, бо він, як говориться, має високу «протекцію».

Наочний, вірогідний свідок розповідав мені, що особисто бачив, як молодий 
офіцер СС прибіг здалека, щоби не втратити нагоди знущання над конаючою 
людиною, зрештою, йому невідомою, замученою поліцією за те, що щось бажав 
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зробити, що їй не сподобалось. Не хочу наводити більше подібних випадків, бо 
знаю, що їх не можна почислити.

Це просто так, мов банда розбійників або зграя шалених вовків кинулася на 
цей нещасний нарід. І не тільки селяни чи прості люди наражені на знущання 
й удари по обличчю. Нижчий урядник, якщо він німець, має платню вдвічі або 
навіть утричі більшу від вищого урядника ненімця та дозволяє собі знущатися 
над вищими за ранґою від себе.

Поліціянти б’ють гумовими палицями людей на залізничних станціях, а 
навіть на вулицях.

Трапляється, що напускається на людей поліційних псів. Часами ці пси 
мають намордники, але трапляються випадки, що вони їх не мають.

Незважаючи на кількакратно повторювані прохання, щоби упорядкувати 
справу прицерковних малих господарств, (…) ми не одержали нічого, а заплата 
священнослужителям обмежується, властиво, до пожертв убогих людей. Із 
великою вдячністю мушу тут згадати про допомогу, яку нам давали німецькі 
католики, за посередництвом товариства, зорганізованого для допомоги 
німцям поза кордонами німецької держави. Українське духовенство, щоправда, 
одержує від уряду щось, що називається «добровільною підтримкою» — 50 РМ 
місячно, але це є радше політична символічна платня напоказ, ніж правдива 
допомога. А в додатку до цього сподіваємося, що доведеться від цього плати-
ти 25% податку. До нас ще не застосовують антикатолицькі правильники 
Райху. Дозволяється священикам навчати у школах дітей катехизму. Влада 
не мішається поки що до проповідей і до адміністрації парафії. Мають намір 
обмежити переведення церковних шлюбів, одначе не в антиканонічному сенсі. 
Влада намагається цькувати духовенство так, як інших громадян, через 
підпорядкування приписам, що відносяться до пашпортів і дозволів, і через 
численні, які тільки можна собі уявити, приписи, що обмежують свободу 
громадян. Але дозволяється, наприклад, відкриття Семінарії. Наша Семінарія 
і наша Богословська Академія діють майже нормально. Однак, немов меч 
Дамокля, висить безперервно над нашими головами небезпека правдивого 
переслідування. Дозволяється мені на друк щомісячного епархіяльного органу, а 
також пастирських листів та інструкцій (…) Однак, усе це є дуже недостатньою 
противагою поруч із описаною деморалізацією, під яку підпадають насамперед 
прості й слабі люди. Вони вчаться злодійству та злочину людовбивства, 
втрачають почуття справедливости й гуманности. У пастирських листах, 
звичайно сконфіскованих, я протестував проти людовбивства; однак, вдалося 
чотири чи п’ять разів прочитати їх зібраному духовенству. Я проголосив, 
що вбивство людини підлягає екскомунікації, застереженої для вікаріїв. 
Протестував я також листом до Гіммлера і старався перестерегти молодих, 
щоби не записувалися до міліції, де можуть піддатися згіршенню.

Однак все це є нічим у порівнянні з зростаючою хвилею моральних брудів, що 
заливають цілу країну.

Усі передбачуємо, що система терору буде зростати й звернеться багато 
більшим насиллям проти християн — українців і поляків. Душогубці призвичаєні 
до винищення євреїв, тисяч невинних людей, призвичаєні до виду крови і є 
спрагнені крови.
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Зваживши, що тепер німцям усе вільно, треба передбачати, що їх божевільність 
не можна буде стримати і що жодна сила не буде спроможна будь-як порушити 
дисципліни. Водночас передбачуємо, що ціла країна буде затоплена в потоках 
невинної крови, хіба що якийсь надзвичайний випадок зупинить цей розвиток подій.

Єдиною втіхою, яку можна мати в ці страшні часи, є те, що нічого не може 
нам статися без волі нашого Отця Небесного. Думаю, що серед винищених 
євреїв є багато душ, які навертаються до Бога, коли ж від віків ніколи так, як 
тепер, не стояли в обличчі очікування раптової смерти, не раз очікуючи її цілі 
місяці, заки вона стає дійсністю. Доля християн, що їх сотні тисяч умирало 
або умирає без Святих Тайн, є також у Божих руках. Як боляче бачити бідні 
жертви, що вмирають із голоду або мучаться в концентраційних таборах — і 
нічого не можна для них зробити. Бо знаю з власного досвіду: те, що можна для 
них зробити, є нічим. Із засади не дозволяється на обслугу воєнних шпиталів, 
ані концентраційних таборів, у яких щоденно вмирають сотні цивільних, а 
протягом кількох останніх місяців також велике число різних полонених. Я 
володію статистикою й документами, пригноблюючими та вражаючими. Не 
дозволяється нашим священикам служити нашим вірним, зокрема багатьом із 
Великої України. Справа єдности Церков побуджує страх. Будь-яке порозуміння 
створює страх, знаю, коли якась система послуговується широко й залюбки 
засадою «Діли…», то з певністю можна твердити, що це система, якої ми є 
жертвами. Не подаю тут критики системи, що її Ваша Святість знає краще, 

Запевнення замість присяги. Спеціяльна анкета, яку німці вимагали заповнювати від євреїв у 
часи Голокосту
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ніж ми всі. Цієї системи брехні, ошуканства, несправедливости, грабунків, 
що є карикатурою всякого поняття про цивілізацію та владу. Ця система 
егоїзму, доведена аж до абсурду, очевидно, збожеволілого національного 
шовінізму німців до всього, що чесне й гарне, є чимось незвичайним, що хіба 
першим враженням, яке відчувається на вид цієї потвори, є одуріння. До чого 
ця система допровадить нещасний німецький нарід? Тільки до звиродніння, що 
його історія ще не знала. Щоб Господь дав, щоби падаючи, не потягнули за собою 
тієї частини Католицької Церкви, яка не може бути віддзеркаленням наслідків 
того пекельного «виділовування».

Якщо переслідування набере форми людомору за справу релігії, то може бути 
спасенням для тих країн. Існує невідклична потреба добровільної жертви крови 
як настанови за пролляту кров через злочинство. Ваша Святість мені відмовили 
три роки тому ласки апостольського благословення, через яке — на шляху своєї 
апостольської місії — визначили б мене й призначили на смерть для спасення 
моєї єпархії (…). Однак тих три роки переконали мене, що я не є гідний такої 
смерти. Я зрозумів також, що жертва мого життя мала би, правдоподібно, 
меншу вартість перед Богом, ніж молитва, відмовлена дитиною. Сьогодні 
прошу тільки особливого благословення для моїх молитов і моїх зречень. 
Велика частина тих моїх зречень призначена для Католицької Церкви в цілості, 
маленька частина залишається для моєї єпархії та мого народу; однак же ті 
мої зречення будуть плідними тільки через благословенство Вашої Святости й 
через Божу ласку, яка це благословенство нам принесе.

Курт Левін, врятований Шептицьким син львівського рабина, у монастирі студитів у с. Лужок 
(другий праворуч) з братами-студитами. Фото з архіву Курта Левіна
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Схиляючись до стіп Вашої Святости, прошу про ласкаве уділення апостоль-
ського благословення моєму бідному народові, бідному духовенству моєї бідної 
єпархії та моїй недостойности.

Львів, 29-31 серпня 1942
Вашій Святості — Найпокірніший слуга у Бозі нашому

† Андрей, Архиєпископ Львівський

[Публікуємо за посиланням на видання «Патріярхат». Режим доступу: http://www.patriyarkhat.
org.ua/statti-zhurnalu/lyst-mytropolyta-lvivskoho-andreya-sheptytskoho-do-papy-piya-hii/. Переклад 
із польської мови (польською з французької переклали Ян Казимир Шептицький та Анна 
Шептицька). Опубліковано: Znak. — 1988. — № 400. — С. 64-68]

Окремо хочемо згадати про лист Митрополита до Генріха Гіммлера, 
Рейхсфюрера СС, у якому висловив свій протест проти знищення євреїв. Текст 
листа донині не вдалося знайти, але його читав рабин Кахане: 

Митрополит не витримав: він постійно отирав сльозу, що раз у раз 
стікала його щокою. Він був глибоко схвильований. У відповідь я одержав від 
митрополита повний текст листа, якого він надіслав Гіммлеру, і пастирське 
послання, опубліковане у «Львівських архиєпархіальних відомостях» (№11 за 
листопад 1942 року, том 50, с. 177-183) під назвою «Не убий». Із цими двома 
документами в руках я повернувся до свого укриття. 

[Щоденник Львівського гетто... — С. 179]

Кость Панківський (1897–1973), український громадський діяч, генеральний 
секретар Української Національної Ради, у спогадах стверджував, що Альфред 
Кольф, німецький чиновник служби безпеки (Sicherheitsdienst), показував йому 
цього листа і він його читав. У своїй праці (Кость Паньківський. Роки німецької 
окупації. — Нью-Йорк, Торонто: Ключі, 1965. — С. 30) він так охарактеризував 
цей документ: «Утриманий в дипломатичному стилі, у вишуканих словах, 
змістом цей лист був надзвичайно гострий. Митрополит писав, що, не сміючи 
втручатися в справи, які веде і за які відповідає німецьке державне правління, як 
священик не  може не боліти над поведінкою німецьких збройних сил і німецької 
поліції супроти мешканців краю, в першу чергу Жидів, над знущаннями і 
розстрілами людей без суду. Тому дозволяє собі звернути на це увагу, бо не знає, 
чи ці речі в Берліні дійсно відомі. Зате, як голова Церкви і духовний провідник 
своїх вірних, вважає своїм обов`язком просити, щоб української поліції, яка без 
винятку складається з його вірних, не вживали в акції проти Жидів».

Тема Голокосту наявна у набагато більшій кількості праць і листів Андрея 
Шептицького — ми згадали не всі. Ось ще кілька з них, прокоментовані 
дослідницею Тетяною Штанковою у збірнику матеріялів під редакцією 
Анджея Зємби «Metropilita Andrzej Szeptycki». Зокрема у листі від 15-го серп-
ня 1941 року «Шептицький звертався до німецького окупаційного уряду у 
Львові з проханням про надання відповідної легітимації Фрідріхові Пістолі, 
який «працює науково в області біблійних досліджень і на теми Гебраїки». Тут 
же Штанкова продовжує: «16-го червня 1942 року Митрополит звернувся до 
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Центрального Українського Комітету у Львові з проханням про отримання у 
відповідної німецької влади спеціального трактування тих осіб єврейського 
походження, які є заслуженими для українського народу, «як, наприклад, воя-
ки УГА чи літерати, які пишуть для українського народу оповідання й повісті».

[C. 234. Тетяна Штанкова подає також місце збереження згаданих листів. Відповідно: ЦДІАУ, Ф. 
201, Оп. 1, Спр. 216, Арк. 9; ЦДІАУ, Ф. 408, Оп. 1, Спр. 93., Арк. 6]

До переліку текстів Шептицького, у яких «Голокост став основним 
предметом митрополитових роздумів і діяльності», дослідник тематики Іван-
Павло Химка помістив такі документи:

1. Лист до Гіммлера (лютий 1942)(не зберігся).
2. Лист до духовенства та вірних про вбивство (27 березня 1942).
3. Лист до Папи Пія ХІІ (28 березня 1942). Лист не був опублікований і його копію 

історик Химка отримав від Ребекки Ербелдінг, архівістки Меморіального музею 
Голокосту США у Вашингтоні (USHMM). Оригінал зберігається у Центральному 
державному архіві України, Львів, Ф. 201, Оп. 1-С, Спр. 90, Арк. 25-26.

4. Пастирське послання «Марія-Мати» (14-15 квітня 1942).
5. Пастирське послання «Єпископський ювілей Папи» (17 квітня 1942).
6. Пастирське послання «Про милосердя» (червень 1942).
7. Лист до Папи Пія ХІІ (29-30 серпня 1942).
8. Лист до кардинала Е. Тіссерана (вересень 1942).
9. Пастирське послання «Не убий!» (21 листопада 1942).
10.  Правила до декрету «Про П’яту заповідь» (кінець листопада – початок грудня 1942).

Сім’я Рабина Давида Кахане, врятована братами Шептицькими в часи Голокосту. Фото зроблено у 
післявоєнній Польщі
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11. Послання до духовенства «Мир о Господі і благословенство» (26 лютого 1943).
12. Промова на відкритті Архиєпархіяльного Собору (мабуть, травень 1943).
13. Лист до кардинала Луїджі Мальоне (12 червня 1943).
14. Розмова з Рене Мартелем, як її записано у звіті Доктора Фредерика (19 

вересня 1943). Опублікована у «Mémorial de la Shoah, Paris, Musée, Centre de 
documentation juive contemporaine, CXLVa-60: Dr Frédéric, ‘Abschrift, Übersetzung’ 
of report of 19 Sept. 1943, 4».

[Химка І.-П. Митрополит Андрей Шептицький і Голокост /за публікацією: «Metropolitan Andrey 
Sheptytsky and the Holocaust». — Polin 26 (2013) . — С. 337—359. Перекл. з англ. А. Ящук, Ю. Кис-
ла [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://historians.in.ua/ index.php/en/zabuti-zertvy-
viyny/973-ivan-pavlo-khymka-mytropolytandrei-sheptytskyi-i-holokost (дата звернення 12.02.2018)]

Щоби зрозуміти глибину змісту цих документів і послань та їх значення 
в ті часи, прокоментуємо їх словами рабина Кахане, який так написав після 
прочитання пастирського послання «Не убий!»:

Читаючи пастирське послання, я зрозумів, яким глибоко гуманним був 
світогляд його автора. Я був збентежений. Я бачив ненависть українського 
народу, звірства, що чинилися українськими поліцаями, співробітництво з 
німцями української інтелігенції. А зараз я читаю шляхетний, безкомпромісний 
документ, складений українським митрополитом та його помічниками. Знову 
й знову я намагався осягнути два несумісних аспекти поводження того самого 
народу. Я був самотній, нікого не було поруч зі мною, щоби поспілкуватися, 
обмінятися своїми думками, поглядами, нікому було заспокоїти мої нерви. Я 
мусив мовчати і з усім упоратися сам.

[Щоденник Львівського гетто... — С. 180]

Ось важливий фрагмент одного з документів, які вийшли з-під пера 
Митрополита Андрея:

4.83. 
Чит. 9. Х. 1941. 

Про злочин чоловікоубійства 

М.О. поручає Вс. Духовенству часто представляти вірним злобу задержаного 
гріха добровільного чоловікоубійства, бо, на жаль, множаться случаї, в 
яких невинні люди українці падають жертвою сліпої ненависти рідних по 
національности братів українців. Часи воєнні і вид проливаючоїся на фронтах 
людської крови може легко зробити християн обоятними (байдужими) на той 
страшний злочин, який є руїною християнської любови поміж людьми і крайнім 
упадком християнської культури народа. Любов ближнього є основою цілого 
християнського життя. Від закона любови залежить весь закон, пророки. 
Христос називає закон любови до ближнього «своїм законом» і каже, що по 
тій чесноті люди пізнаватимуть, що ми є християнами. Народ, що привикає 
до чоловікоубійства, якого не разить, не обурює той злочин, затрачує поволі 
почуття христ. любови [до] ближнього, привикає до виду ненависти, а поволі 
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перенимається й отруєю ненависти. Зачинає видаватися людям, що ненависть 
поміж людьми — це явище природне, конечне. Покуса чоловіка убивати стається 
доступна людям. Злочин Каїна, хоч тільки в мислі й бажаннях, стається для 
людей чимсь актуальнішим від християнської думки — своє життя віддати 
за ближніх, ставати жертвою любови за їх життя і спасення. Кільканадцять 
случаїв, в яких українці безвинних братів своїх українців убили, мусить наповнити 
наші душпастирські серця, Вс. Отці, страхом про будуче християнства у 
нашому народі. І коли не маємо можности голосно протестувати проти таких 
злочинів у пресі та голосом обурення п’ятнувати [засуджувати] той злочин 
і голосом обурення відстрашувати перед його сповненням наших вірних, а 
передовсім нашу молодь, то тим усильніше, тим частіше і тим більш рішучо 
мусить підноситися той голос із христ. проповідальниці. Нехай усі християни 
розуміють, що хто має руки, сплямлені людською неповинною кров’ю, той має на 
чолі п’ятно Каїна і є проклятим поміж своїми братами. Злочин чоловікоубійства 
нарушує також найглибші основи культури народа, бо першим постулятом тої 
культури є пошанування людського життя. Народ, що не уміє людського життя 
шанувати, це народ дикий, недостойний ставати в ряди з христ. народами 
світа. Держави приписують собі право, у леґально установлених судах і після 
[згідно] законів карних кодексів, сказувати на смерть людей, котрим доказані 
такі злочини і які не дають надії поправи, але й тоді правові держави мусять 
стерегтися, щоби прикладом не перейти міри, приписаної Божим законом і 
людською природою. А Б[ожий] закон і людська природа вимагають, яко умов, 
без яких засуд на смерть чоловіка є злочином чоловікоубійства, щоби злочин 
був доказаний, щоби злочинцеві дана була можність оборони і щоби рішення 
суду зглядно доказу вини могло бути, на жадання сторін, тим і найвищим су-
дом признаним правильним. Того права, яке собі більшість держав під тими 
умовами приписує, многі богослови й філософи не узнають згідним із правом 
природи. Вони є думки, що й державна влада, хоч може злочин карати, не має 
права карати його смертю. Нехай наша молодь знає, що нема на світі влади, 
яка могла би позволяти одобряти або наказувати злочин чоловікоубійства. І 
нема влади, яка могла би розказувати (наказувати) щось противного Божому 
законові. Нехай пам’ятають про те, що будучність нашого народа зависить 
від вірности, з якою будемо сповняти Б[ожі] закони, нехай пам’ятають, що не 
тільки великі злочини, як чоловікоубійство, стягають Б[ожу] кару на весь народ, 
але й менші злочини, що є все-таки тяжкими гріхами перед Г[осподом] Богом, 
можуть заважити на суді справедливости Всевишнього, в якого руках є доля 
народів. Від нашої вірности супроти Б[ога] зависить і будуча наша доля. При 
тій нагоді пригадайте людям, що й самовбивство є злочином чоловікоубивства 
тим страшнішим, що сповнений майже в хвилі, коли чоловікові приходить 
ставати перед Б[ожим] Судом. Уступи того письма Вс. Отці схочуть 
прочитати з проповідальниці народові і від себе додати пояснення, що могли б 
побудити до обридження того гріха, а між іншими й ту обставину, що це гріх, 
що кличе о пімсту до неба, що стягає на чоловіка прокляття та що нищить і 
підкопує долю цілого народа. 

Від М.05.Х.1941.
†А
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[Послання А. Шептицького «Про злочин чоловікоубійства» взято з книги: «Митрополит 
Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 1941-1944». Упорядник Ж. Ковба; науковий редактор 
А. Кравчук. — Київ: Дух і Літера, 2003. — С.45-46]

Із 27-го березня 1942 р. Митрополичий Ординаріят (вищий орган управлін-
ня Митрополією) надавав право парохам накладати на християн, які «вчинили 
гріх чоловікоубивства, церковну кару прокляття».

Підсумовуючи частину аналізу, присвяченого документам авторства 
Митрополита Шептицького, подаємо коментар Лілі Польман-Штерн, однієї з 
порятованих Братами єврейської дитини, яка нині живе у Лондоні:

Що ще могла зробити стара, хвора, паралізована людина, як не про-
тестувати у такий спосіб?! І хіба не кидав він виклик нацистському режиму та 
колабораціоністам, хоча б на прикладі цього вчинку?! Хіба на цьому прикладі він 
не вказав на вбивць? Чи наважився голова будь-якої іншої церкви виступити з 
протестом, як він виступив у своїх відомих листах до Верховного Командування 
нацистського режиму? І коли він писав Папі Пію ХІІ, хіба він не почав листа з 
вибачення за те, що не писав з моменту окупації Львова нацистами, тому 
що боявся, що його лист «може потрапити в руки тих, хто не повинен його 
читати…»? У цьому ж самому листі він пише, я цитую: «Німецький закон 
жорстокий, майже диявольський, набагато страшніший, ніж більшовицький…» 
ЧИ ЦЕ СЛОВА КОЛАБОРАЦІОНІСТА? Чи може будь-яке свідчення про так звану 
«співпрацю» з його боку переважити його дії, доброту та християнське 
милосердя? Якщо згадувати цей сумнозвісний лист або 1941 рік, важливо 
пам’ятати про дух того часу — цей лист був написаний у ті часи, коли німецька 
армія вважалася «рятівником від переслідувань більшовиків», які пропонували 
даремні надії про створення вільної та незалежної України. Цей лист був 
написаний у той час, коли НІХТО — я підкреслюю, НІХТО — НАВІТЬ ЄВРЕЇ! — не 
могли передбачити, на що здатна «цивілізована» Німеччина… У ту мить, коли він 
зрозумів їхні наміри, він, однак, не сидів мовчки — він діяв, і ці дії були гучнішими 
за слова… Він боровся за допомогою пера, і його перо було могутнішим, ніж той 
меч із прислів’я. Давайте не будемо забувати про його Циркуляр 1942 року під 
назвою «Не убий». ЧИ ЦЕ СЛОВА КОЛАБОРАЦІОНІСТА? Яке жорстоке викривлення 
правди! SCRIPTA MANENT, незважаючи на існуючі документи або письмові 
докази, добре ім’я одного з НАЙВЕЛИЧНІШИХ ГУМАНІСТІВ наших часів постійно 
обмовляється та ганьбиться несправедливими заявами та звинуваченнями. 
Чи не є людина, яка сприяла врятуванню від Голокосту близько 150-200 осіб, 
переважно дітей (включаючи хлопчиків, які наражали церкву та священиків на 
ще більшу небезпеку!), ПРАВЕДНОЮ ЛЮДИНОЮ?! Надати притулок та захист 
150-200 особам, а не одній людині, яких переслідувала влада! І це в той час, 
коли навкруги діяла сумнозвісна українська міліція та проводилися жорстокі 
вбивства євреїв! Усе це робило становище Митрополита Шептицького ще 
більш ризикованим та відрізняло його ситуацію від ситуації будь-кого іншого в 
окупованих країнах Європи…

[Польман-Штерн Л. Шана Великій Людині // Проблеми історії Голокосту. — Вип.4. — 
Дніпропетровськ, 2007. — С.76–80]
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3. 
Рабин Давид Кахане у своїх спогадах пише, що саме його зустріч із 

Митрополитом у серпні 1942 року спричинилася до початку великої акції 
з порятунку євреїв Галичини. Можливо, що й так, але рабин Кахане не був 
єдиним, із ким Андрей Шептицький контактував у єврейському світі. Згадаймо 
хоч би рабина Лілієнфельда з Підгайців, якого застав у Митрополичих палатах 
рабин Левін 1-го липня 1941 року. Саме у цей період Андрей Шептицький пише 
листа про нищення євреїв до Папи Пія ХІІ, але не забуваймо, що ми диспонуємо 
подібним листом ще з березня 1942 року. Дійсно, між Митрополитом і рабинами 
Кахане та Хамайдесом були певні домовленості. Про це свідчить факт того, 
що коли рабин Кахане прийшов у Митрополичі палати, де був поміщений у 
схованку, то Андрей Шептицький сказав йому так: «Ви, звичайно, знаєте, що 
протягом вашого перебування в таборі нам передали багато дітей. Я можу 
назвати вам імена священиків, які взяли їх під свій захист. Діти знаходяться в 
добрих руках і одержують гарне виховання. А зараз я готовий допомогти вам».

[Щоденник Львівського гетто... — С. 157]

В іншому фрагменті Давид Кахане дає підтвердження думці, що порятунок 
євреїв не був спонтанною акцією, а планованою. Рятували не тільки тих, 
хто зголошувався до Митрополита. До греко-католицьких священиків були 
розіслані інструкції, про зміст яких можемо тільки здогадуватись, де йшлося 
про виривання євреїв із «лап смерти» та передання їх під опіку цілої системи, яка 
забезпечувала їх фальшивими документами, шукала місце їхнього дальшого 
перебування й спостерігала за тим, чи поблизу не зачаїлася небезпека, яка 
зведе нанівець старання. Про це свідчать перевезення одних і тих же євреїв 
з одних місць у інші. Очевидно, це було швидке реагування на небезпеку, про 
яку хтось мусив повідомляти. Ось що писав рабин Кахане:

На другий день свого перебування в палаці (йдеться про подію, яка мала місце 
вже у 1943 році — І. М. ) я удостоївся візиту ігумена Климентія Шептицького. Він 
кілька годин провів у відгородженому для мене закутку бібліотеки, розраджуючи 
мене і розповідаючи про мою дружину та дочку. Із огляду на необхідність 
дотримання безпеки, він відмовився назвати місце, де вони ховаються. У ці часи 
важких іспитів, сказав він, ніхто не знає, що принесе наступний день. Хтось 
із нас може потрапити в руки гестапівців та під катуваннями розповісти 
про укриття. Зараз мені достатньо знати, що вони здорові й перебувають у 
безпеці. Мою дружину забезпечили надійними українськими документами і вона 
працює в місті, а дитину влаштували в дитячий будинок. Його м’яка, втішлива 
промова суперечила суворому, аскетичному вигляду його обличчя. Я бачив, що він 
глибоко розуміє невимовну трагедію мою і мого народу та щиро нам співчуває, 
сприймаючи наші муки, як свої власні. Якось він мені пообіцяв, від свого імені 
та від імені митрополита, зробити все можливе, щоби врятувати єврейських 
дітей. «Але я повинен сказати, — додав він, — що це дуже важке завдання. Не 
кожен здатен піднятися до того, щоби ризикувати своїм життям заради 
порятунку єврея. Не кожний готовий до такого вчинку. Дівчаток рятувати 
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легше, ніж хлопчиків. Митрополит розіслав інструкції деяким священикам 
у повітових містах, як рятувати дітей та куди їх приводити, але я не можу 
назвати імена цих людей, знов-таки, із міркувань безпеки. 

[Щоденник Львівського гетто... — С. 164]

Із розповіді Давида Кахане також дізнаємося, що керівником акції був 
отець Климентій Шептицький. Доходимо висновку про це зі ствердження 
рабина про те, що він мусив підтримувати зв’язок із о. Климентієм. Одними 
з перших, чиїм порятунком займалися «святоюрці», була дружина рабина 
Кахане та його дочка, сховані восени 1942 року. 

Тим часом нам із дружиною довелося розлучитися. Забезпечена написаним 
ігуменом Климентієм Шептицьким рекомендаційним листом і фальшивими 
«арійськими» документами, моя дружина вирушила до ігумені жіночого 
студистського монастиря, де вона повинна була пробути якийсь час. Я ніяк не 
міг змиритися з тим, що моя дочка може залишитися сиротою. Хтось із нас 
— дружина або я — повинен вижити. Інакше моя дочка ніколи не дізнається 
свого дійсного походження. Ці думки не давали мені спокою, тому я вирішив 
зробити усе, щоби мати моєї дитини пішла з гетто. Моя дружина приєдналася 
до сотень інших євреїв і єврейок, що ступили на нелегкий шлях сучасних маранів. 
Хоча я зостався в гетто сам-один, я трохи заспокоївся: якщо мені не випаде 
залишитися живим, моя дочка не буде рости сиротою. Із нею буде її мати, 
вона завжди зможе її підтримати. Щоби підтримувати зв’язок з ігуменом 
Климентієм Шептицьким, мені вдалося влаштуватися через знайомих на добре 
відому німецьку фірму LPG (хутра і шкіри). Внаслідок чого я одержав перепуст-
ку, що дозволяла мені покидати гетто та залишатися в місті. Координатор 
LPG приписав мене до шкіряної фабрики, що знаходилася на вулиці Грудецькій 
(Городоцькій — І. М.), як дубильника. Знову, як у молоді роки, я змушений був 
учитися. Фабрика знаходилася неподалік площі Юра, тож я міг регулярно 
одержувати вісточки від дружини та доньки.

[Щоденник Львівського гетто... — С. 110]

Історик Юрій Скіра доводить, що «візит рабинів Давида Кахане та Кальмана 
Хамайдеса започаткував порятунок єврейських дітей із львівського гетто, в той 
час як переховування дорослих, через менші труднощі, повʼязані з віковими 
особливостями, вже відбувалося напередодні «серпневої» акції 1942 р.».

[Скіра Ю. Початок акції порятунку євреїв митрополитом Андреєм Шептицьким у серпні 1942 р. 
Evropský filozofický a historický diskurz. — Praha, 2017. — V. 3, Sv. 3. — S. 14-18]

 
На доказ свого висновку Юрій Скіра наводить приклад Марка Вайнтраупа, 

сина Якуба Вайнтраупа, який прийняв рішення звернутися за допомогою до 
Митрополита Андрея Шептицького (Архів Святоуспенської Унівської Лаври. 
— Ф. 017. — Спр. 010 372-002). До війни він часто зустрічався з ним, і вони 
добре зналися. Він зателефонував до канцелярії Митрополита та попросив 
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Син і батько: Курт і рабин Єзекіїль Левіни
(ці фото і наступні документи з архіву Курта Левіна)

Посвідка, видана Курту Левінові рабином Давидом Кахане, що Роман Матковський є іменем Курта 
Левіна, який під час Голокосту був змушений жити під вигаданим прізвищем
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владику допомогти його єдиному синові (Архів Святоуспенської Унівської 
Лаври. — Ф. 017. — Спр. 010, 373-001). Митрополит відповів йому, що Марк 
Вайнтрауп має прийти до церкви св. Юра. Той прийшов до архикатедрального 
собору увечері, перед «серпневою» акцією. Його завели до першого поверху 
Митрополичих палат. Там зібралося близько сімнадцяти євреїв. Митрополита 
Андрея Шептицького привезли на інвалідному візку. Марка Вайнтраупа 
привели до владики, він представився, і той поклав обидві руки на його голову 
та благословив. Потім Марка Вайнтраупа завели до укриття в підвалі (Архів 
Святоуспенської Унівської Лаври. — Ф. 017. — Спр. 010, 372-002). Він бачив 
Митрополита тоді лише раз, хоча перебував там сімнадцять днів. Властиво, саме 
Марк Вайнтрауп свідчить, що переховування сімнадцяти-вісімнадцяти осіб у 
підвалах Святоюрського комплексу під час «серпневої» акції 1942 р. не було 
поодиноким випадком рятування євреїв чи щасливим винятком, а система-
тичним порятунком переслідуваних нацистами людей (Архів Святоуспенської 
Унівської Лаври. — Ф. 017. — Спр. 010, 373-001). 

Підтвердженням цього є також історія з порятунком євреїв, яку 
організували монахи Студійського Уставу, використовуючи для цього підвали 
взуттєвої фабрики «Солід» на вул. Трибунальській, 16 (сучасна вул. Шевська). 
Зазначимо, що йдеться про порятунок шістнадцяти євреїв. 

[Детальніше з цією темою можна ознайомитись за посиланням: Скіра Ю. P. Переховування 
євреїв монахами Студійського Уставу на взуттєвій фабриці «Солід» у Львові в 1942-1944 рр. // 
Науковий журнал «Історико-культурні студії». — Львів, 2016. — № 1 (3). — С. 113-117]

Рабин Давид Кахане на зустрічі з Митрополитом пішов із рабином 
др. Кальманом Хамейдесом. Про зустріч Кахане пізніше напише так:

…Сам митрополит справив ще сильніше враження. Це був поважний 86-літній 
(насправді Митрополиту тоді виповнилося 77 років — І. М.) старець із довгою бі-
лою бородою, уже десять років прикутий до свого крісла-каталки, з якого він не 
міг підвестися без сторонньої помочі. Але його добрі, глибоко посаджені очі, що 
дивилися на вас поверх окулярів, здавалося, обіцяли, що їхній господар зробить для 
вас усе можливе: турбота про ближнього була змістом його життя (…)

Через півгодини нас прийняв брат митрополита, архімандрит, тобто 
голова всіх монастирів Студитського ордену. Ігумен Климентій Шептицький 
був на декілька років молодшим за свого брата, своїм зовнішнім виглядом і 
манерами він нагадував звичайного студитського ченця. Нижня частина його 
худого обличчя аскета була закрита білою бородою. Воно не зберегло й слідів 
виразу, характерного для колишнього графа Шептицького. Ігумен присвятив 
своє життя Студитському чернечому ордену і служінню Богу. Його доброта 
до людей не знала меж, про що б не йшла мова. Він одразу ж дав мені листа до 
ігумені жіночого монастиря Йосифи з проханням сховати у своєму монастирі 
мою трирічну дочку. Він також пообіцяв подбати про те, як влаштувати інших 
дітей, і попросив нас підтримувати з ним зв’язок. Цей  візит, що відбувся 14-го 
серпня 1942 року, вирішив мою долю та долю частини єврейських сімей.

[Щоденник Львівського гетто... — С. 90]
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Посвідка, видана Куртові Левіну 
на ім’я Романа Митки про те, що він 

є монахом-студитом 
у монастирі села Шустки на Підляшші

Виписка з метрики, видана Романові 
Митці (Курт Левін)

Мельдункова карта Романа Митки (Курта Левіна), видана німецькою окупаційною владою
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Посвідчення послушника-студита, видане Куртові Левіну на ім’я Романа Митки 
під час переховування у монастирі в с. Лужки 

у серпні 1943 р.

Атестат зрілости Романа Матковського (Курта Левіна)
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Слід додати, що метою візиту рабинів було також прохання сховати кілька 
сотень сувоїв Тори, які вдалося врятувати, і вони були сховані у пивниці будинку, 
де проживав рабин Кахане, на вул. Бернштейна, 12 (сучасна вул. Шолом-
Алейхема). Іншим проханням було звернення про порятунок. Знаряддям для 
виконання цієї місії стало найближче оточення Митрополита Андрея, включно 
з його особистим водієм та писарем, а також все згромадження монахів-
студитів.

До наших днів дійшли також спогади про те, як монахам-студитам було 
запропоновано допомогти у порятунку євреїв. Цікавою є їх реакція на цю 
пропозицію. 1981-го року дослідниця Іроїда Винницька y монастирі студитів 
у Вудстоці (Онтаріо, Канада) записала інтерв’ю з братом Лаврентієм Кузиком, 
монахом-студитом, який з осени 1942 року мешкав у монастирі св. Йосифа, 
званого «Студіоном».

[Режим доступу станом на 14. 02. 2018 р.: http://old.franko.lviv.ua/Subdivisions/um/um4-5/
Usna%20Istoriya/1-VYNNYTSKA%20Irojida.htm] 

Серед цінної інформації із цих спогадів один епізод має виняткове 
значення. Архимандрит, очевидно, йдеться про Никанора (Дейнегу), приїхав 
до Унівського монастиря, зібрав монахів і спитав: хто хоче допомогти євреям? 
Зі 120 монахів і світських осіб, які були присутніми, всі встали, декларуючи 
свою готовність. Щоправда, як засвідчив брат Кузик, вибрали для цієї важкої 
та відповідальної місії небагатьох. 

Про те, що ніхто з примусу не виконував волі братів Шептицьких, а діяли 
з переконання, яке виходило з глибокої християнської віри, підтверджував 
Давид Кахане, пишучи: 

Ігуменя Йосифа прийняла мене тепло. Вона висловила глибоке співчуття й 
розуміння трагедії, яка спіткала єврейський народ. Тільки потім, коли я дізнався, 
що вона, ризикуючи життям, врятувала багатьох єврейських жінок і маленьких 
дівчаток, я зрозумів, що говорила вона не з увічливості, а це дійсно було її переконанням.

[Щоденник Львівського гетто... — С. 91]

Рабин Кахане писав, як виглядали початки великої акції з порятунку євреїв:
Як я вже згадував, священик Котів, виконуючи вказівки митрополита, збирав 

єврейських дітей по містах і селах та за допомогою ігумені Йосифи переправляв 
їх до монастирів і різних добродійних закладів студитського ордену. Ігуменя на-
давала перевагу особистій участі в порятунку дітей, дбаючи про їхню безпеку 
та розподіляючи їх між монастирями. Усі, хто в тому брав участь, піддавалися 
неймовірному ризику, але Йосифа діяла дуже рішуче, пояснюючи, що це обов’язок 
кожного християнина. 

[Щоденник Львівського гетто... — С. 190–191]

Рабин згадує тут про ігуменю жіночого студитського монастиря в селі 
Якторів (тодішнього Перемишлянського повіту), сестру Йосифу (1904–1988), 
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світське ім’я якої — Олена Вітер. Ці спогади доповнюються розповідями іншого 
українця, який безпосередньо підпорядковувався братам Шептицьким. 28-го 
березня 1989 року в американському місті Йонкерсі, що у штаті Нью-Йорк, Іван 
Гірний під присягою дав свої свідчення про свою роль у рятуванні євреїв під 
час Голокосту. У ті часи він працював особистим водієм Митрополита Андрея. 
Присягу Гірного було засвідчено нотаріюсом Елсі В. Молінелі (Elsie V. Molineli). 
Нотаріюсом також була засвідчена особа Гірного та встановлена його дієздат-
ність, що є неабияк важливим у контексті вірогідности спогадів. Самі спогади 
опубліковані польською мовою в статті «Iwan Hirnyj — Moje świadectwo» у 
збірнику за редакцією Анджея Зємби «Metropolita Andrzej Szeptycki: Studia i 
materiały» (C. 207–210). Публікуємо тут тільки фрагмент, яий підтверджує  
участь братів Шептицьких і самого Гірного в порятунку євреїв:

Я називаюсь Іван Гірний. Від 1941 до 1944 року я працював водієм у Архиєпис-
копа-митрополита Української Католицької Церкви графа Шептицького.

Пам’ятаю Митрополита як людину надзвичайно чесну та ввічливу, яка 
зробить усе, що може, аби помогти тим, які цього потребують, навіть тоді, 
коли його чин наразив би його на поважну та смертельну небезпеку (…)

Автомобіль марки «Ford» формально був зареєстрований на архидієцезіяльне 
друкарське підприємство та вживався до транспортування літургійного вина, 
а також інших матеріалів для потреб церкви у межах м. Львова. Автомобіль  
«Packard» був призначений для особистих потреб Митрополита — з уваги на 
його фізичну інвалідність: був частково спаралізований і мусив перебувати 
в інвалідному кріслі. Я отримав офіційні документи як особистий водій 
Митрополита, що давало мені можливість подорожувати навіть у неділю, 
коли інший цивільний рух був заборонений. Обидва автомобілі завжди були 
заправлені бензином, оскільки їздили на чіткі вказівки Митрополита. 

Ієромонах Даниїл Тимчина з дітьми-сиротами. Унів, 1940-і рр.
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Вказівки я отримував безпосередньо від брата Митрополита ігумена 
Климентія Шептицького, котрий мешкав в одному з багатьох будинків на 
терені резиденції. Отець Климентій був особою, яка посилала мене на різні 
маршрути за місто. Через це я багаторазово їздив до сиротинця в Якторові 
(Перемишлянський повіт), яким управляли українські монахині-студитки (…) 

Під час однієї з таких подорожей о. Котів, який належав до адміністрації 
резиденції Митрополита, попросив мене забрати шістьох дітей з монасти-
ря, якого вхідна брама була при вул. Петра Скарги (йдеться про студитський 
монастир Святого Йосафата, т. зв. «Студіон» — І. М.). Митрополича резиденція 
складалася, крім катедри святого Юра  — офіційної резиденції Митрополита, 
також із низки будинків, призначених для монахів і монахинь, а також інших 
приміщень. Отець Котів пояснив мені, що тих шестеро мужчин були Жидами й 
остеріг про небезпеку, пов’язану з цією місією. Попри це, я погодився перевезти 
тих людей до монастиря в Уневі. Ми їхали під претекстом перевезення для 
митрополичої друкарні обладнання. Усі шестеро були забезпечені о. Петерсом 
(Йоганес Петерс, німець за походженням, який в часи Голокосту діяв у Львові 
як німецький підприємець, а насправді був священиком і монахом-студитом 
— І. М.) документами, які свідчили, що це спеціалісти-друкарі. Коли ми приїхали 
у монастир в Уневі, один із тамтешніх монахів порадив мені зупинитися біля 
старої стодоли, призначеної до молотіння зерна, яка знаходилася неподалік, 
та випустити моїх пасажирів, що я й зробив. У цій стодолі я побачив близько 
п’ятнадцяти осіб — мужчин, жінок і дітей. Усі були Жидами. Пам’ятаю теж, 
що доступ до монастиря був можливим лише тоді, коли була суха дорога, а коли 
падало, доступ до нього був практично неможливим. 

Брати Шептицькі з монахами-студитами та дітьми-сиротами. Підлюте, 1940-і рр.
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Якось, дещо пізніше, я поїхав до Якторова ще раз, до сиротинця, керовано-
го монахинями, та привіз у вантажівці близько тридцяти жидівських дітей, 
дівчат. Іншим разом, коли мене супроводжував о. Котів, я отримав перепустку, 
яка дала мені можливість відвезти до сиротинця п’ятнадцять бездомних 
дівчаток, які їхали зі мною. 

Я їздив також зі Львова до Калуша, до невеликої фабрики, яка виробляла 
дерев’яники зі шкіряним верхом [дерев’яники — дерев’яне взуття — І. М.]. Цей різ-
новид взуття носили в’язні у концентраційних таборах, і ці дерев’яники привози-
лися до магазину «Solid» у Львові. Пригадую собі випадок, коли я отримав указівку 
завезти до цієї взуттєвої фабрики вісім Жидів. Вони також були забезпечені 
документами, які підтверджували, що були кваліфікованими спеціалістами цієї 
фабрики. 

Пам’ятаю й низку інших подорожей, в яких мене супроводжувала молода 
монахиня. Ми возили кожного разу шість-сім дівчат зі Львова до Якторова, 
до цього сиротинця, до того монастиря. Митрополит Шептицький видав 
розпорядження, аби помагати цим людям, аби забезпечити їх фальшивими 
ідентифікаційними документами, які рятували їх перед німцями через те, що 
доводили, що вони українці. Тож о. Котів їх збирав і поміщав у друкарні та видавав 
їм ідентифікаційні картки, які свідчили, що вони є працівниками друкарні. 

Уся ця система з фабрикою коло Калуша була подібною до того, що 
робили в громадському шпиталі [Народна Лічниця] на вул. Петра Скарги й у 
митрополичій друкарні. Усі втікачі були перебрані за працівників, за персонал 
різноманітних митрополичих інституцій. Всі вони були забезпечені офіційними 
документами, які підтверджували, що працюють у лікарні, друкарні і т.д. Були, 

Хлопці з сиротинця на Знесінні у Львові, яким опікувались монахи-студити
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дякуючи цьому, там заховані як нормальні працівники, як необхідна команда. 
Цей німецький монах о. Петерс видавав цим людям документи працівників від 
імені Митрополита.

Велика кількість тих людей була схована від німецької влади в українських 
монастирях — в Уневі, в Якторові та інших місцях. Багато втікачів перебувало 
у шпиталі на вул. Петра Скарги, у друкарні й інших інституціях. Тут же, біля 
мого власного помешкання у Львові, перебував монаший чин, розташований 
неподалік вул. Личаківської. Монахині цього чину опікувалися міським 
сиротинцем, який забезпечував дах над головою хлопцям і де велика кількість 
жидівських хлопців знайшли прихисток. Ці самі монахині на території свого 
монастиря організували захоронку (дитячий садок для дітей-сиріт — І. М.) для 
жидівських дівчат, вбрали їх у габіти й забезпечили особистими документами, 
які представляли їх як українських монахинь. 

Багаторазово під час моїх маршрутів, їздячи до та зі Львова, перевозя-
чи Жидів до безпечних місць під виглядом перевезення їжі й тому подібного, 
дякуючи авторитетові Митрополита, я завжди мав постійну охорону. У 
результаті, коли під кінець 1943 року й на початку 1944 року німецька влада 
почала проводити пошук Жидів навіть всередині монастирів, у згромадженнях 
знаходили тільки монахів і монахинь, оскільки всі сховані там жидівські втікачі 
були забезпечені відповідними ідентифікаційними картками, відповідними 
документами, відповідним монашим одягом. 

Митрополит Шептицький видав у 1943 році пастирський лист під назвою 
«Не убий!» як протест та відповідь на німецькі злочини, які вчинялися щодо 
цивільного населення. Був до глибини зворушений їхньою брутальністю. Мені 
говорили, що між тими, яких переховували в резиденції Митрополита, були ви-
датні Жиди. І правда, за свідченням о. Котіва, один із них був відомим лікарем, а 
інший головним рабином. 

У подібні подорожі з метою допомоги євреям брати Шептицькі висилали 
також монахів. Як це виглядало, можемо довідатися, наприклад, із розповіді 
монаха Лавренія Кузика, який на вказівку о. Климентія Шептицького гнав 
«найкращу корову» з дібр монахів-студитів, щоби прогодувати маленьких 
єврейських дівчат: 

У тім часі, як я був у Львові, одного разу сестра-настоятелька з 
Підмихайловець, василіянка, пише до отця архимандрита Климентія, що діти 
не мають молока (там, власне, ті дівчата жидівки були). І ми мали в забудова-
ню Юра корови, знаєте. Тепер, Блаженніший мав свою корову там. Ми доглядали. 
«Найкращу корову, — отець Климентій каже, — виберіть». І ще був такий брат 
Варлаам, і я, і ми теж ідемо аж до Підмихайловець, а то Львів, а Підмихайлівці 
— це шмат дороги. Він був старший брат, із бородою, подібний на Жида, а я 
був молодий ще, без бороди, також троха подібний на Жида. То нас чотири 
рази наша українська поліція спиняла й казала, що ми Жиди, де ми ту корову 
взяли. І ми мали письмо від отця ігумена Климентія. Ну, якось ми ту корову 
пригнали, бо треба молока для Жидівочок. Там було других дівчат більше. Ми 
так пригнали перед обідом ту корову, посідали під дерево і так відпочиваємо, 
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Лист о. Севастьяна Дмитруха до Курта Левіна, в якому подана інформація щодо осіб, зображених 
на фотографії вище. Підреслене у листі ім’я Данило — це Адам Данієль Ротфельд
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той брат змучений був. І каже до сестри, сестра то була, вона робила порядок у 
городі, каже: «Прошу, сестро, дай мені води, бо я...» Вона в якімось такім подер-
тім такім го[р]нятку, же то текло. Вона думала, що то Жид. Ну, він напився 
й того. А там наш отець був капеляном, студит. Біда, шо я забуваю ім’я, не 
пригадую. Пішло на обід, ну, і отець нас кличе, ми пішли на обід. І призначили ту 
сестру служити нам. Як вона побачила, же там той «Жид» сидит, то та таца 
їй впала зі встиду й зі страху. І то вже друга сестра її замінила. Бачите, які то 
дороги були.

Восени 1942 року до Митрополита Шептицького в опіку потрапили сини 
двох рабинів: Курт Левін — Єзекіїля Левіна, вбитого на той час, і Леон (Цві 
Барнеа) — Кальмана Хамайдеса, якому залишилося жити ще кілька місяців 
у гетто. Діти були врятовані, і їх свідчення для нас є важливим та цінним 
джерелом. Праця Курта Левіна, видана українською мовою, вже була тут 
згадана. Свідчення Цві Барнеа є доступні за адресою: Свідчення Цві Барнеа // 
Архів Святоуспенської Унівської Лаври, с. Унів. — Ф. 15. — Спр. 14. — Т. 2. — Арк. 
21-22. Ще один приятель Митрополита Андрея, рабин д-р Іцхак Бартфельд, 
восени 1942 року віддав під його опіку свого небожа Одеда Амаранта (Одед 
Амарант, свідчення під присягою, 2 трав. 1996 р., архів американського 
Музею пам’яти про Голокост, колекція Митрополита графа Шептицького. Цю 
інформацію даємо з посиланням на: Бусганг Ю. Митрополит Шептицький — 
ще один погляд на його життя і діяльність. — Львів: УКУ, 2009. — С. 20).

У архівах Святоуспенської Унівської Лаври є свідчення ще двох важливих 
осіб, врятованих братами Шептицькими: монахині-студитки Марії (Фаїни 
Ляхер): Архів Святоуспенської Унівської Лаври, с. Унів. — Ф. 017. — С. 010. — 
DVD 406-006 від 2.02.2001 р.; та Лілі Польман-Штерн, які є доступні за адресою: 
Свідчення Лілі Польман. Додаток I / Архів Святоуспенської Унівської Лаври, 
с. Унів. — Ф. 15. — Спр. 14. — Т. 2. — Арк. 23-26. 

Географія розселення євреїв, яких переховували, виглядала вражаюче. 
У Львові — це Митрополичі палати й монастир святого Йосифа на вул. 
Петра Скарги (нині вул. Озаркевича, 4). Поряд розташований Український 
шпиталь «Народна лічниця» Імени Митрополита А. Шептицького, що був 
місцем не тільки переховування, але і лікування євреїв. Ще одна важлива 
локація — взуттєва фабрика «Солід» на вул. Трибунальській (сучасна вул. 
Шевська, 16). Іншою великою групою об’єктів, де переховували євреїв, стали  
монастирі: Свято-Іванівська Лавра на львівському Кайзервальді (Лавру ще 
ідентифіковували у Кривчицях); Святоуспенська лавра в Уневі; чоловічий 
монастир святого Івана Хрестителя у Зарваниці; Святоандреївський скит у 
Підлютім на Станіславівщині (скит ще називали «у Лужках»); монаший дім у 
Коростові на Сколівщині; монаший осередок студитів у Дорі на Гуцульщині; 
жіночий монастир Покрови Пресвятої Богородиці у Якторові з дочірніми 
домами у Брюховичах коло Львова, Гаях коло Тернополя, у Львові (вул. Убоче, 4), 
у Перемишлянах, Підгайцях і Уневі.

Більшість згаданих місць постало та було організовано заходами отець 
Климентія Шептицького, згідно з задумом Митрополита Андрея. Про те, що 
у цих місцях переховували євреїв, пише також рабин Давид Кахане, зверта-
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ючи, власне, увагу на особливу роль о. Климентія Шептицького в організації 
своєрідного «Ноєвого Ковчегу», яким стали монастирі Студитів:

До моменту заснування монастиря 40-річний брат митрополита, граф 
Казимир Шептицький, був юристом, який користувався широкою популярністю, 
був членом Віденського парламенту. Андрей переконав брата відмовитися 
від своєї світської професії, закінчити духовну семінарію, стати священиком 
й очолити студитський орден. Казимир, що одержав ім’я Климентій, став 
керувати всіма студитськими монастирями, які потім відіграли важливу роль 
у порятунку євреїв. Серед монастирів, що взяли участь у порятунку євреїв і, 
зокрема, в переховуванні єврейських дітей, був і монастир на вулиці Петра Скарги, 
відомий своєю знаменитою бібліотекою візантійських рукописів («Студіон»), 
що нараховувала тисячі томів. Студити мали кілька монастирів: монастир 
Кушевича під Львовом, у Скнилові, в Уневі біля Перемишлян був центральний 
студитський монастир, а також скит у селі Підлюте, парохіяльний дім у селі 
Коростів, осередок у Дорі (Гуцульщина). Були й жіночі монастирі: Личаківський 
монастир на вулиці Убоча — його ігуменя Йосифа (на  прізвище Вітер) очолювала 
всі жіночі студитські монастирі: в Якторові, що був приєднаний до Унева, і у 
Брюховичах, разом із його дитячим будинком. Жіночі студитські монастирі 
відкривали дитячі будинки-сиротинці, організовували дитячі садки-захоронки 
також поза монастирями. У Львові митрополит Андрей Шептицький енергійно 
включився в культурне життя українців, у коло яких він повернувся зі своєї 
полонізованої сім’ї. Він самовіддано боровся проти політики полонізації, за що 
піддавався переслідуванням із боку галицьких поляків, а згодом і польського уряду. 

[Щоденник Львівського гетто... — С. 161–162]

Ще одна тема, яку порушуємо в контексті порятунку братами Шептицькими 
євреїв, це участь світських осіб. Можливо, ніхто ніколи й не дізнається їхніх 
імен, оскільки люди наражалися на смерть, тож мусили дотримуватися 
конспірації, проте безсумнівно, що вони  відгукнулися на поклик сумління, 
виголошений Митрополитом. 

Загальновідомими є факти, що не тільки німці вбивали та переслідували 
євреїв, але й їхні колабораціоністи з числа українців та поляків. Однак серед 
тих «перекинчиків», очевидно, була категорія осіб, які допомагали братам 
Шептицьким. Складно собі уявити, що два сімдесятилітні старці сформували 
шпигунську спілку для отримання від німецької влади інформації, коли, 
наприклад, будуть робити обшуки у Святоуспенській Унівській Лаврі. А про 
факти попередження монахів невідомими для нас особами знаходимо під-
твердження в багатьох свідченнях. Знаємо також, що євреїв забезпечували 
фальшивими документами, виданими польськими інституціями, які діяли 
в Галичині до 1939 року. Хіба налагодження цього процесу відбулося без 
поляків-чиновників, які мали і досвід, і бланки, і печатки? Не слід забувати й 
про те, що саме українські селяни забезпечували продуктами греко-католицькі 
монастирі та й навіть резиденцію Митрополита. Очевидно, про цих осіб ми 
можемо тільки здогадуватись і припускати, що вони були. 
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Ще була проблема, на яку наразилися  брати Шептицькі, — це спротив 
щодо порятунку євреїв тодішнім суспільством, чи його частиною. Мама Курта 
Левіна відповіла йому на радісне повідомлення, що Митрополит Шептицький 
обіцяв допомогти, так: «Але ж його оточення не дасть йому цього зробити». 
Серед спогадів рабина Давида Кахане є епізод, коли діти у парку видають полі-
ції малого єврейського хлопчика. Наступного дня до нього приходить монах-
студит, і вони, під неймовірним враженням від того, що сталося, обговорюють 
цей випадок: 

Те, що трапилося вчора, приголомшило нас. Юрба видала єврейського 
хлопчика поліції. Хлопчик, мабуть, втік від гестапівців, які викрили сховище його 
родини. Теодозій на мить зупинився, потім продовжував. — Не всі поводять 
себе так, як ті, кого ви бачили вчора на горі. Я не повинен був би нічого говорити, 
але бачу, яке горе заподіює вам те, що відбувається. Я хочу вам щось розповісти. 
Ми з другом, братом Лазарем, працюємо шевцями на фабриці «Солід». У пивниці 
фабрики ми спорудили бункер, де переховуємо єврейську родину на прізвище 
Функ. Я молю Бога, щоби він допоміг нам врятувати цих людей. Гадаєте, легко 
ховати вас у цьому монастирі? Через кілька тижнів після того, як вас сюди 
перевели, обшуки посилилися. Настоятель, отець Никанор, скликав усіх братів і 
розкрив їм таємницю вашого перебування тут. Якщо німці прийдуть з обшуком 
і знайдуть вас, ми повинні зробити все, щоби зняти підозру з монастиря та 
попередити можливість колективної відповідальності за цей вчинок. Тільки 
так можна вберегти монастир від знищення, а ченців — від смерті. Отже, 
один із ченців повинен добровільно взяти відповідальність на себе. Настоятель 
запитав: «Хто готовий взяти на себе відповідальність?». Усі як один зробили 
крок вперед. Кожен був готовий ризикувати. І вам належить знати, що не тільки 
ми, ті, хто знаходиться під особистим впливом Митрополита Шептицького, 
але й  багато священиків у повітових містах беруть участь у рятуванні євреїв, 
особливо, дітей. Серед них Котів, Іванюк, Марко Стек, Тит Процюк, Грицай, 
Мартинюк, Кипріян, ігуменя жіночого студитського монастиря Йосифа, 
Герман Будзинський та інші.

[Щоденник Львівського гетто... — С. 175]

Незабаром після цієї події рабина Кахане відвідав о. Климентій, який плакав, 
мов мала дитина. І не тільки через те, що сталося з цим малим єврейським 
хлопчиком, але й тому, що відбувалось у тодішньому світі.

Мене провідали також ігумен Климентій, Грицай і Теодозій. Ігумен 
розплакався. Він мене урочисто запевнив, що всі дорослі й діти, які є під його 
захистом, живі та здорові, добре заховані і з ними не може трапитися нічого 
поганого. Коли ми розлучалися, він повідомив, що ввечері на мене чекає зустріч 
із Митрополитом.

[Щоденник Львівського гетто... — С. 178]
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Зауважмо: одностайність чину братів Шептицьких була зумовлена 
пильним християнським вихованням, і тут їхній внесок у велику справу 
порятунку людських життів, безсумнівно, рівний, однаково важливий, гідний 
пошанування. Отець Климентій — як опора старшому братові — непохитно 
являв істинно братерську любов та відданість.

Відомий історик Голокосту Філіп Фрідман коротко подає картину того, 
як Шептицький намагався рятувати й українців, що в ті роки переживали 
свій Голокост, Голокост душ, які гинули через співпрацю з диявольським 
фашистським режимом: 

Коли в листопаді 1942 року німці з допомогою багатьох українців 
винищували галицьких євреїв, Шептицький погрожував «карою Божою» всім, що 
«проливають неповинну кров і самі себе відчужують від людського суспільства, 
нехтуючи те, що в цьому суспільстві є найбільшою людською святістю, себто 
людське життя». Він заборонив уділяти таїнства тим, хто навернувся на 
фашистське євангеліє вбивства… Митрополитові звернення й пастирські ли-
сти не погамували завзяття українських колабораціоністів, а проте справили 
вплив на багатьох селян і робітників, а також на духовенство й інтелігенцію. 
Його голос — то був гучний голос протесту. 

[Philip Friedman. Their Brothers’ Keepers. — New York: Holocaust Library. — С. 133–134.]

На завершення цієї нашої розповіді хочемо дати фрагмент розмови з 
братом Лаврентієм Кузиком, який був свідком того, як врятовані євреї 1944 р. 
зібрались у Митрополита: Каже, що прийшов комітет і митрополит каже, 
щоби вони дали йому слово чести, що ті всі, той спис дітей, тих людей, як вони 
вже є християни, щоби комітет дав слово чести, же не будут переслідувати. 
Тілько лишити їм свобідну волю, як вони хотять. І комітет потакував. 
То каже мені той Левін, що ще митрополит сказав тим, котрі не мали ще 
відповідного вбрання, пошити убрання, черевики. Огудити були всякі, каждий 
мусів мати якийсь фах у руках. Кравці, шевці, столярі, все мали. І вони так тоди 
Митрополит передав комітетові жидівському тих дітей .

У 1946 році о. Климентій Шептицький, приїхавши до Святопокровського 
монастиря, вислухав історію с. Марії (Ляхер) і поставив їй лише одне питання 
— чи вона молиться за свій єврейський народ. Вона була дуже здивована й 
відповіла, що ні. Він же сказав, що вона повинна молитися за свій єврейський 
народ, що це є її кровним обов’язком.

[Переховування Фаїни Ляхер монахами та монахинями Студійського Уставу під час Голокосту 
/ Ю. Р. Скіра // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михай-
ла Коцюбинського]. Серія: Історія. — 2017. — Вип. 25. — С. 138–144]

Курт Левін пізніше так напише про Митрополита Андрея Шептицького: 
«Гігант духу. Відіграв він важливу роль у історії Жидівства, що жило, а точніше, 
гинуло на теренах Східної Малопольщі (східної частини Галичини — І. М.). По-
магав сам, але передовсім зміг надихнути своє оточення правдивим християн-
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ським духом любови до ближнього. Плодом цього було 150 людей, яких вирва-
но з кривавих кігтів гітлерівських поплічників. Може, це число і не є велике, 
але ті, які пережили гітлерівське пекло, добре знають, як важко було вирвати з 
німецьких рук одну людину… І якщо мова про Митрополита Шептицького і його 
оточення, то Жидів рятували цілком безкорисливо. Митрополит Шептицький 
був не тільки приятелем Жидів у добрих часах, але й задокументував це, 
власне, у важких і трагічних хвилях гітлерівської окупації» 

[«Przeżyłem. Saga Świętego Jura..» — С. 156]

В інших спогадах Курт Левін згадує, як зі студитом о. Марком Стеком 
вони виїжджали з післявоєнної Польщі у товарних вагонах. Левінові вдалося 
зробити фальшиві документи, які свідчили, що о. Стек є євреєм, який пережив 
Голокост. Однак євреї, які їхали у вагоні, швидко зорієнтувалися, що він не 
той, за кого себе видає, і пошепки почали говорити, що слід би його викинути 
вночі з вагона. Почувши це, Курт Левін розповів старшому групи, що насправді 
ця особа є католицьким священиком з оточення Митрополита Шептицького, 
який брав участь у рятуванні євреїв. А зараз сам рятується від більшовицького 
режиму. Реакція у вагоні була блискавичною: «Люди знали про допомогу, яку 
надавав євреям Митрополит Шептицький. Вони навіть раділи, що один із 
«людей Шептицького» був тепер з ними», — писав Курт Левін.

[«Мандрівка крізь ілюзії»…— С. 286]

У 1996 році о. Климентій Шептицький посмертно отримав звання 
«Праведник народів світу» за порятунок євреїв у період Голокосту. Разом із 
братом Митрополитом Андреєм, монахами-студитами та багатьма іншими, 
чий героїчний чин допоміг реалізувати цю велику справу, було врятовано 
понад 200 євреїв. Деякі з них, як проф. Адам Ротфельд чи Лілі Штерн-Польман, 
живуть і нині. 

Медаль Праведника Народів Світу. Аверс і Реверс
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Врятована в часи Шоа братами Шептицькими Лілі Штерн-Польман. Фото зроблене біля стіни 
одного з цвинтарів у Лондоні, на якому встановлені інформаційно-меморіяльні таблиці з імена-
ми Праведників Народів світу. Одна з них розповідає про Митрополита Андрея Шептицького та 
Його сподвижників: о. Климентія Шептицького, сестру-студитку Йосифу (Олену Вітер), німкеню 

Ірмгард Вітт і німця Макса Коля
(фото Ben Weich, опубліковане: www.thejc.com)

Міністр закордонних справ Польщі Адам Данієль Ротфельд (нар. 1936 р.).
Монахиня-студитка Анна Фаїна Ляхер (1917–2005)
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Дванадцять сцен, які представляють мученицьку смерть кожного з апостолів Ісуса Христа. 
Тереза Ланґхамер, графіка (1837 р.)
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Львів, 01.11.1944 р. 
Станіславові Шептицькому — Корчина

МИР 
Мій Найдорожчий! 

Пробую писати — хоч я не знаю, чи Корчина ще не є на фронті. 
Саме сьогодні о 3/4 на 2-у опівдні заснув у Господеві наш дорогий Митрополит. 

Ти розумієш, як мені важко, яка порожнеча зробилася, і відчуваю, як і для Вас це 
буде великий удар. Він був таким добрим — таке гаряче, велике серце, така у всіх 

відношеннях виняткова людина! Що ж робити, Воля Божа. Завтра перевозять до 
катедри, а в Неділю — уложення до гробу в підземеллях Юра. Важко захворів біля l8 

жовтня. Сама смерть наступила з приводу паралічу нервових центрів мозку — ніщо 
вже не міг їсти, а останні дні й не мав свідомости. Після життя праці пішов по 

нагороду. Уявляю собі, як Його там вітали наші — і Мама, і Папа, і Іза, і Леось з Інкою, і 
Єндрусь, і Мариня, але важко тим, що лишилися на землі. Обнімаю й цілую всім серцем. 

Вже з нашої громадки тільки нас двох лишилося! 
Але недовго цим втішатимусь і побачимося зі своїми, яких серце так кохає. 

До побачення, найдорожчі. Багато сердечних вітань для Стасі, Гані, Ізи, а також Ольги. 
Ваш о. Климент

Розділ XVI

АРХИМАНДРИТ МОНАХІВ СТУДІЙСЬКОГО УСТАВУ

Літо 1944 року для Галичини — це відновлення радянської влади, 
повернення «совітів», чергові репресії. Греко-Католицька Церква та її 
провідники, а особливо брати Шептицькі, вже втретє перебували в умовах 
російської окупації, останні криваві злочини якої з літа 1941 року були ще 
свіжі в пам’яті. Очевидним було, що режим шукатиме будь-якої підстави, щоби 
знищити всі незалежні структури, особливо ті, що сповідували католицизм. 
Однак тоді ще не було до кінця зрозуміло, чи Церкву повністю знищать, чи її 
використають знаряддям адміністративного впливу і пропаганди, як це було 
в царській Росії. Хоча розправа з російським духовенством у 30-х роках не 
залишала сумнівів. 

Шептицькі глибоко знали історію й пам’ятали наслідки різних взаємин із 
північним сусідом. Зокрема чим закінчилися два повстання польської шляхти 
проти російського поневолення у 1830-х рр. і 1860-х рр. Проте для братів велику 
вагу мав вислів філософа Тертуліяна: «Кров Мучеників є насінням для Церкви».

Цей останній розділ нашої праці представить лише о. Климентія. Його 
брат, Митрополит Андрей, із яким, як писала колись Софія Шептицька,  «все 
більше йшов рука в руку», кілька місяців після «приходу визволителів» помре, 
встигнувши сформувати делегацію на чолі з о. Климентієм для перемовин із 
представниками радянської влади. 

Одразу ж по утворенні радянською владою державних інституцій та виконавчих 
органів, спецслужби почали активно заводити справи на осіб, що гуртувалися 
навколо Митрополита Шептицького. Серед цих документів знаходимо також 
характеристику на о. Климентія, яку варто оцінювати лише як факт, оскільки нам 
не відомі джерела цієї інформації та суб’єктивні нашарування вражень і підстав 
самих працівників органів безпеки у ставленні до Шептицьких: 

1944
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Лист отця Климентія до племінниці Ганни Шептицької, дочки Ядвіги і Леона, написаний 16-го 
жовтня 1943 року. «Ось уже такі часи настали, що добрих вістей нема — самі сумні, а на горизонті 

не прояснюється, тільки принаймні видається. Чимраз чорніші хмари збираються. Одна тільки 
утіха, і її на все вистачить — що всім, однак, Бог керує і що Провидінню Його ми можемо спокійно і 

себе, і своїх у Руки віддавати»

Ієромонах Даниїл Тимчина з дітьми-сиротами. Унів, 1940-і рр.
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Шептицький Климентій (брат митрополита). Ігумен і організатор мо-
настиря «Студитів», по старості дещо глухуватий, пам’ять ослаблена, 
любить наказувати, мовчазний, від сучасності сильно відстав. Інтересується 
політичними подіями, має різкі антирадянські настрої, симпатизує німцям. 
Брав активну участь в українському націоналістичному русі. Прихильник 
об’єднання православної церкви з уніатською під головуванням папи Римського. 
Володіє французькою та німецькою мовами. Російської майже не знає. Говорить 
українською, але подекуди забувається і починає говорити польською. Проживав 
спільно зі своїм братом митрополитом. Організував ремісниче училище й інші 
курси та майстерні. Посвячений у всі справи уніатської церкви, знаходиться 
у великій пошані у свого брата митрополита (текст написаний російською; 
подаємо у нашому перекладі зі збереженням орфографії — І. М.).

[Справка по агентурному делу главы униатской церкви митрополита — графа Андрея 
Шептицкого и его окружения // Митрополит Андрей Шептицький у документах радянських 
органів державної безпеки (1939–1944 рр.)… — C. 350]

Повідомлення у пресі про смерть Митрополита Андрея

1944
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У середині жовтня 1944 року Митрополит Шептицький захворів, помер 1-го 
листопада. Про смерть Владики навіть нині в авторитетних виданнях можна 
знайти безліч повідомлень і згадок не лише неправдивих, а часом просто 
абсурдних. Усі вони не мають ваги перед чотирма листами о. Климентія до 
рідні. Їх він написав у перший рік по смерти брата, і саме вони засвідчують 
останні хвилини життя Митрополита. Це на сьогодні єдине авторитетне 
джерело, яке заперечує різноманітні поголоси, і серед них — про отруєння. 
Нагадаємо, що перший поголос про отруєння Митрополита з’явився після 
арешту Митрополита Йосифа Сліпого. Тоді активно поширювали плітки, що 
це саме наступник на Престолі отруїв Митрополита. Про це писатиме пізніше 
в споминах сам архиєпископ Сліпий: «КҐБ ширило між народом наклепи, що я 
отруїв покійного Митрополита. Тоді отець Климентій мав ходити до нотаря 
з письмовою заявою лікарів, що покійний Митрополит помер природною 
смертю, щоби нотар це потвердив».

[Сліпий Йосиф. Спомини / За ред. І. Дацька, М. Горячої. — 3-тє вид. — Львів — Рим: Видавництво 
УКУ, 2014. — C. 161]

На фото: Митрополит Шептицький пандусом з дощок буде з’їжджати на подвір’я. 
В інвалідному візку Владика Андрей перебував з 1929 року і до смерти. 

Світлина з архіву колекціонера Андрія Олійника
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У другому листі, датованому квітнем 1945 року, о. Климентій детальніше 
описує смерть брата та дає інформацію про свою подальшу долю. Зазначимо 
тільки: якщо у першому листі про смерть Митрополита о. Климентій пише: 
«… Як мені важко, яка порожнеча зробилася, і відчуваю, як і для Вас це буде 
великий удар», то вже у наступному стверджує, що «смерть була для Нього 
визволенням».

Львів, 08.04.1945 р. 
Станіславові Шептицькому — Корчина

МИР 
Мої найдорожчі! 
Кілька днів тому надійшов тут лист Гані від 2 жовтня 1944 р. (ішов, 

відтак, 6 місяців і кілька днів) до Митрополита. На жаль, не застав Його вже 
між живими. Митрополит помер 1 листопада у полудневих годинах (близько 
2-ої) на сам день Всіх Святих лат. Церкви. Я негайно телеграфував і писав до 
Корчини — і лист, і телеграма повернулися не врученими. Похорон відбувся 5-го 
листопада, і нашого дорогого Митрополита було поховано в катедрі Св. Юра у 
підземеллях. Останній раз відправив Святу Літургію 17-го жовтня, але вже з 
великою трудністю — потім ліг і вже не встав. Водяна пухлина поширювалась 
чимраз вище, і не далося її вже стримати — причому й серце було щораз слабше, 
а в останніх днях пульс узагалі часто переставав бити. Агонія була важка, 
останніх декілька днів уже майже нічого не говорив і лежав, мов непритомний. 
Смерть була для Нього визволенням. Знав про те, що смерть близька, і декільком 
особам ще кілька місяців раніше говорив, що незабаром помре. Тепер із Неба 
опікується тими, котрих серце Його любило, а було їх так багато! Чимраз 
більше чуємо про ласки, які випрошує в Бога тим, хто про Його заступництво 
перед Господом просить. Мені було дуже важко лишитися тут самому — про 
Вас нічого я не знав. Були звістки, що Вас у Корчині немає, що десь Ви емігрували 
чи, може, були евакуйовані на Захід, і дякувати Господу, що Ви лишилися, але 
чи маєте з чого жити? Боюся, що з цим можуть бути труднощі. Я тимчасово 
тут ще сиджу. Новий митрополит о. д-р Сліпий перейняв управління, мешкає 
на поверсі (Митрополит помер унизу в палатах, де Ви мешкали, і з цих палат 
тимчасово зроблено ніби музей пам’яток по Ньому). Негайно після Пасхальних 
Свят, які в нас цього року аж 6 травня, я поїду до Унева і там, як Бог дасть, що 
буде спокій, хотів би все літо пробути, а потім — як Бог дасть! Новий митропо-
лит дуже для мене добрий, але важко так довго бути Йому тягарем. 

Посильний, який везе лист до Перемишля і там кине його в поштову скриньку, 
вже чекає, тому я завершую. Всіх обнімаю від душі та серця. Бог з Вами, всі мої 
дуже-дуже дорогі! 

Ваш старий о. Климент

Доцільно подати й спогади Йосифа Сліпого, які також мають цінність для 
розуміння того, що діялося в цей час у Соборі святого Юра:

Про смерть Митрополита я повідомив ґенерала міста й посадника. Треба 
було зарядити похорон. Тіло вбрав брат-студит Атанасій (Кольбенко — І. М.), 

1945
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Лист, написаний о. Климентієм до брата генерала Станіслава Шептицького 
1-го листопада 1944 року, в якому повідомляє про смерть Митрополита
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і його зложено до провізоричної труни в митрополичій молитовниці, а опісля 
я відправив панахиду, а по панахиді тіло перенесено до катедри і виставлено 
його на останнє прощання. Прийшов і згаданий уповноважений, якого звали 
«міністром», із кондоленціями, і коли ми стояли у вікні митрополичої 
почекальні та дивилися на довгий ряд вірних, які йшли до катедри, в’їхало на 
них большевицьке вантажне авто. Йому стало неприємно, і тоді він сказав: «То 
наше хамство нам більше шкодить, ніж американська чи інша розвідка» (мова 
про Сергія Даниленка-Каріна (1898–1985), радянського розвідника, якого в 
колах УГКЦ називали «міністром» — І. М.). 

Тіло лежало в катедрі цілий тиждень, а на неділю я з капітулою рішив 
похорон. За той час могли довідатися й на провінції та приїхати, хто міг. У 
суботу чи п’ятницю прийшов знову уповноважений і заявив, що правительство 
рішило не брати участи в похороні, тому що покійний не був прихильний для 
большевиків, але він сам приватно візьме участь як приватна особа. Отець 
Котів старався десь про катафалок, але в неділю, коли я правив заупокійну 
Службу Божу, приступив до мене котрийсь з священиків і сказав, що не хочуть 
дати катафалька, бо я зарядив похоронний похід через місто з поворотом 
назад до Св. Юра. Впродовж тижня студити зробили металеву трумну — і до 
неї переложено тіло. Отець Климентій дуже боявся і прохав не нести тіла з 
домовиною через місто, бо можуть його зневажити, але я не уступив і сказав, 
що тіло понесуть священики. У Службі Божій брали участь Перемиський 
єпископ Йосафат Коциловський і його помічник єпископ Григорій Лакота з 
двома крилошанами. Мали вони деякі труднощі з приїздом, бо Перемишль був 
уже тоді по польськім боці. Архиєпископ Базяк (Євгеній Базяк (Eugeniusz Baziak 
(1890–1962) — польський римо-католицький єпископ — І. М.)відправив 
«Реквієм», але не пішов у поході. Латинську Службу Божу правив і архиєпископ 
Твардовський, який опісля дістав запалення легенів і помер. Тож і я відправив 
рівно ж в польській катедрі заупокійну Службу Божу та відчитав Євангеліє 
при винесенні тіла, але в поході не брав участи, тому що архиєпископ Базяк 
обмежився тільки до панахиди в церкві. Від вірмен правив митрат Каєтанович 
(Діонісій Каєтанович (Dionizy Kajetanowicz (1878–1954) — вірменський мо-
нах-францисканець, священик латинського та вірменського обрядів — І. М.). 
Очевидно, були ще єпископи Будка й Чарнецький, а зі Станіславова не було нікого.

Із проповідниці перед входом до катедри я виголосив пращальне слово, за 
яке мені о. Климентій опісля дуже дякував, кажучи, що «це була спеціяльна 
харизма». Похід був величавий: зі Св. Юра до Сойму, на Вали, на Коперника і по-
при Техніку назад до Катедри. Домовину несли священики, на зміну. Бачив я, що 
збоку йшов уповноважений, а перед ним ішло кільканадцять большевицьких 
бойців, мабуть, щоби перешкодити якомусь нападові. Похід розвинувся гарно, 
все йшло в найкращому порядку. Час до часу приступали до мене священики 
і я видавав відповідні зарядження. Похід вернувся до Св. Юра — і домовину 
зложено в крипті, побіч домовини кардинала Сильвестра Сембратовича. 
Після обіду-тризни відправив панахиду при столі єпископ Й. Коциловський. 

[Сліпий Йосиф. Спомини / За ред. І. Дацька, М. Горячої. — 3-тє вид. — Львів — Рим: Видавництво 
УКУ, 2014. — C. 151–152]
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Одразу після похорону Митрополита Андрея 6-го листопада о. Климентій 
зустрівся зі згаданим Сергієм Даниленком-Каріним. Чекіст в описі зустрічі ко-
ротко подав характеристику кімнати у Митрополичих палатах, в якій прожи-
вав о. Климентій:

Займав на нижньому поверсі, при вході у приміщення зліва, невеличку 
кімнату, скромно обставлену, обвішану іконами, з невеликою бібліотекою, 
письмовим столом. Біля стінки стоїть монаше, очевидно, «ложе», накрите 
кольоровим українським килимом…

Клименту Шептицькому на вигляд більше 70 років, високий, худорлявий, 
сивий старець із білою невеликою клиноподібною бородою, дуже метушливий. 
Одягнений він у коричневу мішкувату сутану монаха-студита, до речі, доволі 
поношену, підпоясаний вузьким плетеним шнуром.

[Народному комиссару Государственной безопасности УССР 3 ранга тов. Савченко. Докладная 
записка// Митрополит Андрей Шептицький у документах радянських органів державної безпеки 
(1939–1944 рр.)… — C. 417-417 (документ зберігається в: ГДА СБУ. — Ф. 65. — Спр. С-9113. — Т. 19. 
— Арк. 190-222)]

Лист, написаний о. Климентієм до брата генерала Станіслава Шептицького 1-го листопада 
1945 року, в першу річницю смерти Митрополита
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Зустріч із Даниленком-Каріним тривала близько 40 хвилин і на закінчення 
о. Климентій попросив його запропонувати Митрополита Сліпого як керівника 
делегації УГКЦ до Москви. Цю акцію готував Митрополит Андрей ще з літа 
1944 року і її метою мали стати переговори між більшовицькою владою та  
греко-католиками щодо їх співіснування. Із цією метою Андрей Шептицький 
також написав листа до Йосифа Сталіна —делегація мала його вручити. Лист 
зберігався в о. Климентія.

Мета поїздки до Москви — спроба запобігти цілковитому знищенню 
Греко-Католицької Церкви та пошук можливого компромісу у взаєминах. 
Це з нинішнього погляду ті сподівання були марними, а в часи важких втрат 
і загибелі мільйонів Церква мислила категоріями порятунку своїх вірних на 
території комуністичної імперії з назвою СРСР.

За кілька днів, а саме в полудень 10-го листопада, монаша братія 
довідалася на авдієнції у Митрополита Йосифа про рішення возвести о. 
Климентія, ігумена Святоуспенської Лаври в Уневі, у сан Архимандрита 
монахів Студійського Уставу, а всіх настоятелів студитських домів 
йменувати ігуменами. 

[ЦДІАЛ Ф. 684 Протоігуменат монастирів чину св. Василія Великого у Львові, 1575 – 1945 рр. оп. 2 
Спр. 85. Хроніка монастиря святого Йосафата Студійського уставу (т. ІІ), 1931 – 1945 рр., 115–116 арк.]

До цього часу Архимандритом монахів-студитів був сам Митрополит Андрей. 
Інтронізація митрополита Йосифа відбулася в неділю 12-го листопада 

1944 року. У той же час о. Климентія було іменовано Архимандритом 
студитських монаших згромаджень. Свята Літургія й урочистості воз-
ведення владики Йосифа (Сліпого) на Митрополичий престол УГКЦ тривали 
до 14-ої години. 

Після єктенії о. прелат Леонтій Куновський відчитав перший декрет 
Митрополита «Про піднесення гідности ігумена Климентія (Шептицького) 
до титулу Унівського Архимандрита» «як другого з черги у відновленні 
громади монахів-студитів». У Декреті було названо заслуги о. Архимандрита 
Климентія перед Греко-Католицькою Церквою. Зокрема:

1) 30 років «подвизається» в тій громаді; 2) діяльність тої громади поширив 
далеко поза межами Галичини: Боснія, Полісся, Підляшшя; 3) багато здолав у 
відновленні традицій східного Богослужіння; 4) надав форму громаді студитів 
— написавши Студійський Устав; 5) великий вклад видав у розбудову східно-
візантійського малярства». 

По прочитанню відбувся сам акт поставлення: «Перш за все приведено о. 
Ігумена до Митрополита і Архидиякон Капітули заявив, що приведено такого 
а такого о. Ігумена Унівського монастиря, з тим, щоби Владика поставив його 
в сан Архимандрита. Той дав своє благословення… По відспіванні (тропаря) — 
проказав Ігумен Символ Віри і наступили облечини в одяг Архимандрита та 
вручення хреста, мітри, мантії і жезла.

[Тут же. — арк. 118]
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Після інтронізації, згадував 
Митрополит Йосиф, прийшов до 
мене уповноважений («міністер») 
з Києва й домагався, щоби вислати 
до Москви делеґацію, зазначуючи, що 
о. Костельник був призначений ще 
покійним Митрополитом Андреєм. 
Я тоді назначив на провідника 
делеґації отця-архимандрита Кли-
ментія, який згодився, даючи йому 
також виготовлений меморіял 
у справі свободи й потреби нашої 
Церкви. Крім того були призначені 
ще о. Котів і о. Будзінський, студит. 
Я дав їм деякі вказівки, між іншим 
казав, щоби відвідати католицького 
пароха при церкві св. Людвика отця 
Бравна. 

[Сліпий Йосиф. Спомини / За ред. І. Дацька, М. Горячої. — 3-тє вид. — Львів — Рим: Видавництво 
УКУ, 2014. — C. 154]

Згаданий о. Леопольд Браун (Marie-Léopold Braun (1903–1964) був ри-
мо-католицьким священиком із ордена асумпціоністів, родом із Нью-Бедфор-
ду (США). Прибув у Москву 1934 р. як помічник єпископа Пія-Ежена Неве (Pie 
Eugene Neveu) на умовах угоди Рузвельта — Литвинова і вважався фактичним 
главою Католицької Церкви в СРСР у 1936–1945 рр. Служив капеланом для 
американського дипломатичного корпусу та іноземців-католиків і паро-
хом церкви св. Людовика Французького в Москві, біля тюрми на Луб’янці. 
Однією з місій, які були визначені перед делегацією до Москви, була зустріч 
із о. Брауном та передання йому документів до Ватикану про фактичний стан 
Греко-Католицької Церкви в СРСР. Це завдання було доручено о. Климентію. 
Однак поїздка була перенесена, оскільки різко погіршилось його здоров’я. 

Із цього часу, тобто проміжку між іменуванням о. Климентія Архимандритом 
і поїздкою до Москви, походить праця його авторства під назвою «Наставлення 
авви-архимандрита новопоставленому ігуменові», яку, вочевидь, було розісла-
но по всіх студитських домах:

Оце вручаємо тобі жезл як знак духовного володіння, — писав Архимандрит, 
— а ти поручене тобі велике стадо веди дорогою заповідей нашого Архипастиря 
й Володаря Спаса Христа зі всякою пильністю й старанністю, не склонюючи ні 
наліво, ні направо, тільки дорогою середньою, що зветься царською дорогою; 
і веди його від дібр знищимих до незнищимих, від земських до небесних, так як 
Мойсей, що прийняв жезл від Господа Бога, випровадив нарід Ізраїльський із 
неволі Єгипетської та впровадив до землі обіцяної». Після низки філософсько-
практичних настанов Ігуменові о. Климентій залишає нам коротке «повчення 
для братії» та «повчення до всіх»: 

Отець Климентій за читанням
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— …А ви, чесні браття, повинні Ігуменові своєму належну честь віддати 
і повинуватися в Господеві, як діти свойому батькові, як ученики свойому 
вчителеві, як вівці пастиреві, без ніякого противоріччя й спротиву. Браття, 
відчиняйтеся вашим ігуменам і коріться їм, бо ті клопочуться за ваші душі. 
Знайте, кожна власть є від Бога установлена, і той, що противиться власті — 
противиться зарядженню Божому;

— …Усіх же вас — пастирів і членів цього стада Божого — прошу — не 
забувайте про те, що найважливіше під цю пору: за щирі молитви до Всещедрого 
Бога за спокій цілого світу, за розцвіт святих Божих церков, за з’єднання всіх і за 
мудрий провід для нашого народу. А вкінці благаю вас по-батьківськи — у своїх 
молитвах не забудьте і про мене, щоби ми так у взаємній молитві, молячись 
один за одного — всі як тут стоїмо — доступили наслідства вічного життя 
від Христа Бога нашого.

[ЦДІАЛ. — Ф 525. — Оп. 1. — Спр. 31. — Арк.. 17–19; цит за: Шептицький Климентій блаженний 
преподобномученик. Збірка творів [текст] / Упорядник Бойко Юрій ієрм. Юстин. — Львів: Колесо, 
2014. — Серія «Історично-канонічні джерела Студійського чернецтва в Україні». — Т. ІІ. — С. 119–120]

17-го листопада о. Климентія відвідав агент НКВС, імени якого не знає-
мо, але залишилось оперативне повідомлення з описом цієї події. Зі змісту 
здогадуємося, що ця особа була добре знайома з о. Климентієм і також зби-
ралася в той же час до Москви. Зокрема агент пише про своє спостереження: 
«Митрополит сам пішов до архимандрита, замість того, щоби визвати його 
до себе, що ще раз підкреслює виняткову роль, яку відіграє тепер і буде 
відігравати в майбутньому Климентій Шептицький». Із цього донесення діз-
наємося, що на Архимандрита Студитів є заведена справа, яка акумулює всі 
матеріяли про нього.

[тут же. — С. 43–44]
 
Стан здоров’я о. Климентія викликає занепокоєння, і він проходить 

обстеження, щоби з’ясувати, чи не буде для нього ця подорож занадто не-
безпечною. Лікарський висновок та дозвіл на поїздку давав о. Климентію 
д-р Олександр Барвінський (1889–1957), який прописав і певну дієту.

[ЦДІАЛ — Ф. 201. — Оп. 1р. — Спр. 124. — Арк. 11; Спр. 122. — Арк. 15.]

За місяць, 17-го грудня 1944 року, делегація на чолі з о. Климентієм 
Шептицьким вилетіла зі Львова до Києва. Про це свідчить оперативне 
повідомлення 2-го Управління НКДБ УРСР про підготовку делегації УГКЦ до 
виїзду в Москву. У Києві зупинились у готелі «Інтурист», зайнявши два номе-
ри — №18 і №19. Будівля ця збереглася й нині знаходиться за адресою: вул. 
Богдана Хмельницького, 26. 

Того ж дня греко-католицькі духовні отці  три години ознайомлювалися із 
Києво-Печерською Лаврою. На 18-е грудня була запланована екскурсія у собор 
святої Софії. 

[Ліквідація УГКЦ (1939–1946). Документи радянських органів державної безпеки/[Упоряд. 
Сергійчук М.]. — К., 2006. — Т. І. — С. 273–274]
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До наших днів уціліли дві посвідки, видані о. Климентію для подорожі, які 
зберігаються в архіві Львівського музею історії релігії і які були опубліковані в 
часи Незалежности. Подаємо їх мовою оригіналу:

Посвідчення Архимандрита Д-ра Климентія Шептицького — представника 
Греко-Католицької Церкви на урядових переговорах у Києві та Москві — 

Львів, 20 листопада 1944 р. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Пред’явитель сего действительно является представителем греко-католи-
ческой церкви И. О. Архимандрит Др. Климентий Шептицкий, который ко-
мандируется в г.г. Киев и Москву по религиозным делам.

Действительно по 31 декабря 1944 года.

Председатель Исполкома
Львовского Областного
Совета депутатов трудящихся    (Н. Козырев)

Поштівка від членів делегації на чолі з ігуменом о. Климентієм до радянського уряду, вислана по 
дорозі з Києва ігуменові о. Никанору
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Срок командировки продлен по 15-е января 1945 года.
Председатель Совета по делам религиозных культов
При СНК СССР      (И. Полянский)
27 декабря 1944 г. 

Посвідчення, видане Митрополитом Йосифом Сліпим Архимандритові 
Климентієві Шептицькому — представникові Греко-Католицької Церкви на 
урядових переговорах у Києві та Москві — Львів, 12 грудня 1944 р. 

ПОСВІДКА

Отсим стверджую, що о. Климентій Шептицький, син Івана, архимандрит 
монахів Студитів у Львові, виїжджає як член митрополичої делегації в 
церковних справах до урядів у Москві й Києві.

Львів, 12 грудня 1944 р.
[Підпис] † Йосиф, Митрополит

На звороті: Заїзди в Київ і Москву з 17.12.1944 — 2.01.1945.

[ХРЕСНОЮ ДОРОГОЮ. Функціонування… — С. — 129–130]

У грудні 1944 року НКДБ УРСР вислало до НКВС СРСР телеграму про поїздку 
делегації Греко-Католицької Церкви до Москви. Зокрема повідомлялося, 
що 19-го грудня потягом № 6 із Києва у міжнародному вагоні виїхали 
Архимандрит о. Климентій Шептицький, професор о. Гавриїл Костельник, 
радник Митрополита о. Іван Котів та ігумен о. Будзинський. «Делегація везе 
два привітальні листи товаришу Сталіну від бувшого митрополита Андрея 
Шептицького і його наслідника Йосифа Сліпого, а також 100 тисяч рублів, 
призначених у фонд оборони. Делегація намірена вирішити питання про 
залишення каплиць при лікарнях, про типографію, про духовну академію і 
семінарію».

[Ліквідація УГКЦ (1939–1946). Документи радянських органів державної безпеки. / [Упоряд. 
Сергійчук М.]. — К., 2006. — Т. І. — C. 274–275]

До Москви о. Климентій із делегацією прибув 21 грудня. Їхнє перебування 
описане в агентурному донесенні людиною, яка супроводжувала делегацію всі 
ці дні. Документ під назвою «Оперативне повідомлення 4-го правління НКДБ 
СРСР про перебування делегації УГКЦ в Москві» опубліковано.

[Тут же. — С. 285–296]

22-го грудня 1944 р. делегацію прийняв голова Ради для справ релігійних 
культів при Раді Народних Комісарів СРСР Іван Полянський. Під час зустрічі 
члени делегації вручили йому привезені листи Митрополитів Андрея та 
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Йосифа до Йосифа Сталіна й меморандум на ім’я самого Полянського. Останній 
згодом доповідав Йосифу Сталіну, з яким мав зустріч 25го грудня, В’ячеславу 
Молотову та Лаврентію Берії, що «на прийомі керівник делегації архимандрит 
Шептицький висловив привітання та подяку радянській владі, Червоній Армії 
та її Головнокомандувачу товаришу Сталіну, а також заявив, що тепер Греко-
Католицькій Церкві в Західній Україні більше не загрожує та небезпека, яку 
готували німці, і що делегація має своїм завданням, з одного боку, вказати на 
ті образи й небезпеки для Церкви, які усунені назавжди у зв’язку з перемогами 
Червоної Армії, а з іншого — на деякі дрібниці, які мають місце в церковному 
житті тепер і які потрібно виправити або негайно, або найближчим часом».

[Стенографічний запис прийому делегації опубліковано у: ХРЕСНОЮ ДОРОГОЮ. 
Функціонування… С. — 136–141; Отечественные архивы. — № 3. — 1994 р. — С. 65–66]

Оскільки в часах СРСР побутувала нав’язана радянськими істориками 
думка, що о. Климентій очолював у 1944 році делегацію, яка вела переговори з 
радянською владою про об’єднання греко-католиків з православною Церквою, 
то публікуємо всі пункти меморандуму, щоби продемонструвати відвагу 
делегації, яка єдина в СРСР звернулася до влади з подібним документом: 

1. Католицька Церква, незалежно від обрядів, буде в Польщі користуватися 
повною свободою, незалежним виконанням своєї духовної влади та юрисдикції, 
вільним завідуванням своїми справами й майном (ст. 1). 

2. Церква буде вільно спілкуватися з Апостольським Престолом. У вико-
нанні своїх урядів єпископи вільно спілкуватимуться зі своїм духовенством і 
оприлюднюватимуть пастирські послання (ст. 2). 

3. Духовні у виконанні своїх урядів користуватимуться особливою правовою 
опікою — частина їхніх прибутків, так само, як прибутки державних службов-
ців, буде звільнена від стягнення за судом. Духовні, монахи, учні семінарій та 
монаші послушники будуть звільнені від військової повинности. Духовенство 
звільняється від громадських обов’язків, несумісних зі священичим званням, 
таких як народних засідателів, членів трибуналів тощо (ст. 5). 

4. Забезпечується недоторканність церков, каплиць, цвинтарів (ст. 6). 
5. Створення й переміна церковних приходів, монаших чинів, їхніх домів та 

установ залежить від церковної влади. 
6. Архиєпископів і єпископів призначає Апостольський Престол (ст. 11). 
7. Викладання релігії у народних і середніх школах є обов’язковим (ст. 13). 
8. Визначене призначення церковного майна не буде змінене без згоди 

церковної влади (ст. 14). 
9. Духовні, церковні й монаші юридичні особи та їхнє майно сплачують 

податки на рівні з іншими громадянами, за винятком будівель, що призначені 
для богослужінь, духовних семінарій, новіціятів, житла монахів і монахинь, 
майна, прибутки з якого призначено виключно для цілей релігійного культу, 
[усе це] цілковито звільнено від оподаткування. Помешкання єпископів, 
парафіяльних священиків і їхні службові приміщення будуть потрактовані 
одинаково з приміщеннями державних службовців і установ (ст. 15). 
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10. Церковні й монаші юридичні особи мають право набувати, відчужувати, 
володіти й розпоряджатися своїм рухомим і нерухомим майном, а також 
право звертатися до всіх державних установ для захисту своїх громадянських 
прав (ст. 16). 

11. Церковні й монаші юридичні особи мають право засновувати, володіти 
і розпоряджатися цвинтарями (ст. 17). 

12. Церковна влада надає церковні посади, відомства й парафії (ст. 19). 
13. У випадку арешту духовних і монахів суди негайно повідомляють відпо-

відного єпископа про справу, надсилають до нього звинувачувальний висновок, 
а пізніше вирок із обґрунтуванням. 

До заарештованих духовних і монахів влада ставитиметься з належною 
повагою (ст. 22). 

14. Польська Річ Посполита визнає право юридичних церковних і монаших 
осіб на все рухоме й нерухоме майно, прибутки й права, якими користуються 
ці юридичні особи на теперішній час. Справа церковного майна, відчуженого 
Австрією, Росією й Пруссією, буде вирішена окремою угодою; доти Польща 
забезпечує Церкві щорічні еквівалентні прибутки. У випадку роздріблення 
цього майна єпископи й семінарії, які не мають землі, отримають по 180 
гектарів, а парафії від 15 до 30 гектарів землі, відповідно до якости грунтів, 
і навпаки: держава може відчужувати за викупом землю в єпископських і 
капітулярних парафіях, якщо її кількість перевищує зазначені розміри. 

Виходячи з такого становища Церкви в західних областях України, яке 
ґрунтувалося на споконвічному, звичаєвому й писаному праві, Митрополит 
просить: 

1. Забезпечити Греко-Католицькій Церкві в межах СРСР вільне виконання її 
церковної влади, богослужень і вільного завідування, володіння і користування 
її майном. 

2. Звільнити частину платні й прибутків духовенства та монахів від 
стягнення за судом нарівні з іншими трудящими. 

3. Визнати за всім духовенством і монахами [право мати] харчові талони 
нарівні з іншими трудящими та науковими працівниками. 

4. Звільнити духовенство, монахів, послушників, семінаристів, дяків, цер-
ковних старост і паламарів від військової повинности. 

5. Звільнити духовенство й монахів від громадських повинностей, 
несумісних з їхнім званням, таких як народних засідателів, членів трибуналів 
тощо. 

6. Звільнити духовенство й монахів від дорожніх повинностей (гуж- 
повинностей). 

7. Забезпечити недоторканність церков, каплиць і конфесійних цвинтарів. 
8. Забезпечити Церкві заснування й утримання Богословської Академії, 

духовних семінарій, монастирів, чернечих новіціятів, церковних шкіл, 
церковних музеїв, церковних захоронок, сиротинців, лікарень («Народної 
Лічниці» у Львові) і конфесійних цвинтарів. 

9. Допустити Церкву до викладання релігії в усіх народних і середніх школах 
та визнати за вчителями релігії зарплату нарівні з іншими вчителями.

1944
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10. Звільнити від усіх державних і комунальних нарахувань та податків 
будівлі, що призначені для богослужінь, духовні семінарії, новіціяти, помешкання 
монахів і монахинь, а помешкання єпископів, крилошан і парафіяльних священиків 
щодо оподаткування вважати прирівняними до приміщень державних установ. 

11. Забезпечити заарештованим духовним і монахам повагу, яка належить 
їм за чином. 

12. Залишити духовним і монастирям у володінні й користуванні їхнє 
нерухоме майно у тому розмірі, яким вони користувались у серпні 1939 р., 
принаймні в межах, зазначених у Конкордаті. 

Окрім того, просимо, зокрема:
13. Священикам і студентам Богословської Академії та духовних семінарій, 

а також членам їхніх родин, які у 1939-1941 роках були вивезені з західних 
областей України, дозволити повернутися на свої місця. 

14. У лікарнях Західної України залишити хворим для користування каплиці, 
які там знаходяться. 

15. Виділити в Москві та Києві по одній церкві для використання греко-ка-
толиками, які там проживають, із правом Львівському Митрополитові 
призначати священиків до цих церков. 

16. Віддати греко-католицькій Митрополії її друкарню у Львові. Друкарня 
ця необхідна для друку церковної та богословської літератури, формулярів і 
«Архиєпархіяльних Відомостей». 

17. Відповідно до постанови Облвиконкому Львівської области від дня 14-го 
серпня 1944 р., просимо повернути Богословській Академії та греко-католицькій 
Духовній семінарії у Львові її приміщення по вул. Коперніка ч. 36 для відновлення 
нормальної діяльности цих закладів.

[Статті Меморандуму публікуємо за: Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква і 
Радянська держава (1939-1950) / Б. Боцюрків; пер. з англ. Н. Кочан; за ред. О. Турія. — Львів: Вид-
во УКУ, 2005. — С. 79–82; Богдан Боцюрків у примітках зазначив, що копія меморандуму з 1944 р. 
(обсягом п’ять машинописних сторінок російською мовою) зберігається у: ЦДІАЛ, ф. 201, on. 1, спр. 
125, арк. 1-5]

Цей документ було зачитано о. Климентієм від імени Митрополита 
Йосифа. Автор тут покликається на Конкордат 1925 р. між Польщею та Ва-
тиканом і просить радянський уряд запевнити Греко-Католицькій Церкві 
надані цим Конкордатом права. Юридичний хист о. Климентія та відповідна 
освіта дають підстави стверджувати, що це він був автором Меморандуму, і 
оскільки поїздка до Москви готувалася ще за життя Митрополита Андрея, то 
саме брати Шептицькі підготували його після окупації Львова радянськими 
військами. 

Наступні дні перебування в Москві коротко передамо за «Оперативним 
повідомлення 4-го правління НКДБ СРСР про перебування делегації УГКЦ в 
Москві».

Того ж дня, коли зустрічалися з Іваном Полянським, між о. Климентієм 
і о. Гавриїлом Костельником відбулася суперечка. Костельник наполягав, 
що слід у розмовах заторкнути й політичні питання, зокрема ставлення 
Церкви до ОУН. На що о. Климентій категорично відповів, що вони при-
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їхали сюди у церковних справах, а входження в це питання стане для 
більшовиків аргументом, що Церква втручається у державні справи. Тиск 
о. Костельника на о. Климентія тривав і в наступні дні; окрім того, він 
демонстрував у розмовах безсумнівну симпатію до радянського режиму. 
Він втручався у перемовини о. Климентія з офіційними представниками 
СРСР, намовляв на «розрив з Папою», переконував о. Котіва: «Якщо о. 
Климентій як ярий католик не хоче йти на розрив, то нехай він долучиться 
до цього руху» та ін. Ці факти категорично піддають сумніву думку про 
те, що співпраця о. Костельника з владою була лише наслідком шантажу, 
застосованого до нього. 

Наступного дня, 23-го грудня, весь склад делегації відвідав 
Московського місцеблюстителя патріяршого престолу, який подарував 
греко-католикам комплект «Журналу Московської Патріярхії» та запросив 
їх на Богослужіння. 

[Ліквідація УГКЦ (1939–1946). Документи радянських органів державної безпеки / [Упоряд. 
Сергійчук М.]. — К., 2006. — Т. І. — С. 285–296]

Одначе о. Климентій не скористався цим запрошенням і 24-го грудня, в 
неділю, залишився в готелі номера. Цього дня йому слід було виконати другу 
частину місії — зустрітися з о. Брауном. 

«Опікуни» делегації були категорично проти такої зустрічі. Та йому вдалося 
переслати повідомлення римо-католицькому священикові, зазначивши адре-
су, де вони проживали, і час, коли Архимандрит буде його очікувати. 

Про цей епізод розповідав о. Котів єпископу Чарнецькому, що збереглось 
у доповідній записці НКДБ УСРС про показання заарештованих керівників від 
17-го січня 1946 року. Зокрема о. Климентій вислав о. Котіва з запискою на 
квартиру о. Брауна. Посланець не застав священика вдома і передав її служниці. 
Отець Браун прибув до готелю того самого дня пізно ввечері (чи вночі) і мав 
довгу розмову з о. Климентієм.

Ліквідація УГКЦ (1939–1946). Документи радянських органів державної безпеки / [упоряд. 
Сергійчук М.]. — К., 2006. — Т. ІІ. — С. 482–483]

Можливо, о. Котів і не знав про час зустрічі о. Климентія і о. Брауна, оскільки 
він не був присутнім на ній. Свідком зустрічі був о. Герман Будзінський, і це 
дає нам підставу припустити: о. Климентій та о. Браун зустрілися 24-го грудня, 
в неділю, коли о. Гавриїл Костельник та о. Котів поїхали на Богослужіння до 
патріяршого собору. 

Митрополит Сліпий згадував: «Отець Браун хвалив дуже, що бодай один 
митрополит в Радянському Союзі підніс належні домагання Католицької 
Церкви в большевицькій державі. Делеґація не могла відвідати о. Бравна, бо 
НКВД рішучо противилося тому, одначе о. Климентій післав білет (у значенні 
«записку») до нього, і він прийшов до готелю «Інтурист» (насправді до готелю 
«Москва» — І. М.), до якого заїхала наша делеґація».

[Сліпий Йосиф. Спомини / За ред. І. Дацька, М. Горячої. — 3-тє вид. — Львів — Рим: Видавництво 
УКУ, 2014. — C. 154]

1944
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Припускаємо, що копія цього Меморан-
думу через о. Брауна була передана до Ва-
тикану. Екзарх Росії та Сибіру о. Климентій 
у розмові з о. Брауном, як пише дослідниця 
Світлана Гуркіна, намагався отримати 
відповідь на ще одне питання, яке в той час 
набуло надзвичайної актуальності: як діяти в 
ситуації, коли радянські органи держбезпеки 
розпочали перші арешти духовенства? 
Питання стосувалося «відправлення 
релігійних обрядів уніатськими священи-
ками у випадку їхнього виселення у 
віддалені місцевості Радянського Союзу… 
Чи можна цим священикам відправляти по 
декілька богослужінь і взагалі, як повинні 
діяти священики, які віддалені від вищої 
церковної влади».

[Гуркіна С. Архимандрит Климентій Шептицький у 
1944-1947 рр… — С. 206]

Під час бесіди домовилися також про 
те, що о. Леопольд Браун та Архимандрит 
Климентій (Шептицький) будуть підтри-
мувати письмовий зв’язок, щоб інформувати 
Ватикан щодо становища та діяльности ГКЦ. 
Оскільки о. Леопольд перебував під пильним 

контролем НКВС, він запропонував, щоби листи архимандрита Климентія 
надсилалися на адресу п. Віти, дочки колишнього міністра шляхів сполучень 
Чехословаччини, яка проживала в Москві. Із метою більшої конфіденційности 
Архимандрит Климентій запропонував, що у листах буде підписуватися 
псевдонімом «Петро», а о. Леопольд — «Гавелка».

[ГДА СБУ, Ф. 6. Кримінальні справи на реабілітованих осіб. 1919–1991 рр. Спр. 74978 ФП. 
Кримінальна справа Шептицького Казимира Івановича, 1947–1948 рр. — Т. І. — Арк. 233]

Із о. Брауном Архимандрит Шептицький зустрівся ще раз, перед від’їздом. 
26-го грудня 1944 року членів делегації запросили у Політичне Управління, 

де з ними зустрілись агенти НКВС Пйотр Фєдотов, Алєксандр Леонтьєв і Павєл 
Судоплатов, які представилися делегатам генералами  Івановим, Лебедєвим та 
Сергєєвим. Розмова між делегацією й агентами опублікована.

[Ліквідація УГКЦ (1939–1946). Документи радянських органів державної безпеки / [упоряд. 
Сергійчук М.]. — К., 2006. — Т. І. — С. 277–285]

Саме ця зустріч була ключовою у візиті делегації. Про її суть як таємницю 
«теплого»  прийому в Москві писав у своїх спогадах Митрополит Йосиф:

Короткий опис у пресі храмового свята у 
Святоіванівській Лаврі влітку 1944 р.
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Причина, задля якої нашу делеґацію приймали з такими почестями, лежала 
в чому іншому. А саме: Ґенеральний штаб Червоної Армії запросив делеґацію до 
себе, і один з генералів (ця зустріч відбулася 26 грудня і, як ми писали, розмова 
відбувалась не з генералами, а з агентами НКВД, які себе за них видавали — І. М.) 
звернувся до делеґації з менш-більш такими словами: «Ми знаємо, що ваша Церква 
має великий вплив у народі, чи не міг би ваш Митрополит вплинути на те, щоби 
Шухевич припинив воєнні дії УПА. Ми їх побідимо, але нам не випадає воювати за 
Західну Україну». На те делеґати відповіли йому, що то дуже небезпечна справа, 
бо НКВД може підозрівати нашу Церкву у зв’язках з УПА і за це переслідувати її. 
«Як ви можете висувати таке? — сказав ґенерал. — Ви ж говорите з ґенералом 
Червоної Армії. Хто може боятися?» А йому у відповідь делеґати: «А хто не бо-
їться в Радянському Союзі?» І це викликало сміх, бо всі добре здавали собі справу 
з терору. Після перекуски й чемностей делеґація сказала, що справу предложить 
Митрополитові. Отець Климентій був дуже повздержний, а отець Костельник 
знову занадто для них уляглий. Звіт делеґації не дуже мене вдоволяв, і я сказав 
о. Климентієві, що є неприйнятним для мене входити у зв’язки з УПА, мимо всіх 
запевнень, хіба нехай він старається повідомити Шухевича. І справді, дещо пізніше 
ґенерал Роман Шухевич прийшов до митрополичої палати, до о. Климентія, який 
йому закомунікував предложення совітського Ґенерального штабу. Дійсно, мали 
відбутися стрічі представників обох армій, як я довідався з протоколів слідства 
й від деяких ув’язнених упівців в ляґрах. Одначе я згори знав, що УПА не схоче 
беззастережно капітулювати, не довіряючи большевикам.

[Сліпий Йосиф. Спомини / За ред. І. Дацька, М. Горячої. — 3-тє вид. — Львів — Рим: Видавництво УКУ, 2014. — C. 155]

Історик Богдан Боцюрків у своїх дослідженнях згадує про другий прийом 
членів делегації, який відбувся 27-го грудня. Саме тоді Іван Полянський, 
наперед узгодивши свою відповідь із Хрущовим та Молотовим, сказав, що «пе-
ред радянським законом усі релігії є рівними і всі релігійні організації діють у 
рамках чинного в країні законодавства про культи. Тому жодних винятків не 
буде робитися й для Греко-Католицької Церкви, а її прохання, які не суперечать 
закону, будуть задоволені». Як зазначає Боцюрків, «відповідь Полянського 
фактично означала відхилення майже всіх пунктів звернення глави УГКЦ, 
оскільки ті не узгоджувалися з чинним законодавством про культи (до якого, 
треба нагадати, не було внесено особливих привілеїв, наданих РПЦ Йосифом 
Сталіним) і перевищували навіть те, що було дозволено в межах радянської 
церковної політики Московському патріярхату».

[Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939-1950) / Б. Бо-
цюрків; пер. з англ. Н. Кочан; за ред. О. Турія. — Львів: Вид-во УКУ, 2005. — С. 79–82]

Стенографічний запис другого прийому делегації в Раді у справах 
релігійних культів при РНК СРСР у Москві 27-го грудня 1944 року є доступний 
для дослідників і опублікований у часи Незалежности:

[ХРЕСНОЮ ДОРОГОЮ. Функціонування… — С. — 143–149]

1944
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Про те, що члени делегації не усвідомлювали відмови задовольнити їх 
прохання, довідуємося зі «спеціального повідомлення про реакцію духовенства 
й віруючих на поїздку делегації від уніатської церкви в м. Москву», в яко-
му відображена розмова між о. Климентієм і агентом з числа «української 
львівської інтелігенції», про що свідчить рівень довіри до нього в оточенні 
Митрополита Йосифа. 

Зокрема на о. Климентія справили враження метро й виставка трофеїв 
Другої світової війни. 

«Прийняли делегацію у Москві, — розповідав Шептицький, — дуже добре. 
Особливо надзвичайно приємним був тов. Полянський.

Із усмішкою Шептицький заявив: «… До делегації прикомандирували 
працівника Управління культів Савицького, який, як «ангел-охоронець», не 
відходив від делегації та всюди супроводжував нас по Москві, так що делегація 
мало що сама могла подивитись і побачити. Жили ми в готелі «Москва», харчу-
валися ми добре й дешево».

Щодо ділових питань делегації, то Архимандрит Шептицький розказав, 
що вони мають повну домовленість про звільнення служителів культу Греко-
Католицької Церкви від призову до Червоної армії, закріпили приміщення, яке 
займає Богословська академія, за Церквою (…).

Делегація в Москві відвідала представника Церкви старообрядців 
Абрикосова. Архимандрит захоплювався великими багатствами церкви 
старообрядців і особливо їхньою бібліотекою».

[Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки (1939-1987): у 
2-х т. / [Упоряд. Сергійчук В.]. — Т. І. — К., 2012. — 656 с.; Т. ІІ. — К., 2012. — С. 62–63]

Із Москви делегація виїхала 28-го грудня 1944 року та повернулася 2-го 
січня, затримуючися по дорозі в Києві, про що дізнаємось із вже цитованих 
агентурних донесень. Щоправда, у Києві ніхто зустрітись із делегацією не 
захотів, як згадував Митрополит Йосиф у розмові з офіцером НКВС Сергієм 
Даниленком-Каріним.

[Ліквідація УГКЦ (1939–1946). Документи радянських органів державної безпеки. / [Упоряд. 
Сергійчук М.]. — К., 2006. — Т. І. — С. 336]

Згадки про повернення знаходимо у вже цитованій «Хроніці монастиря 
святого Йосафата Студійського Уставу» (див. арк. 135). У цей період 
Митрополитом Йосифом був скликаний IV Собор Екзархів, на якому були при-
сутні Архимандрит Климентій та єпископи Чарнецький і Будка. Доповідав 
на Соборі про поїздку делегації в Москву та досягнуті там домовленості 
о. Климентій.

[Спр. 74978 ФП. Кримінальна справа Шептицького Казимира Івановича, 1947 — 1948 рр. — Т. І. — Арк. 197]

За місяць, 4-го і 5-го лютого, відбулась Ялтинська конференція, на якій 
було здійснено переділ сфер впливу в світі. Як наслідок, вже на середину 
березня 1945 року Йосифу Сталіну була надіслана для ознайомлення 
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підготовлена таємна інструкція № 58 «Про заходи щодо приєднання греко-
католицьких парафій у СРСР до Руської православної церкви, використання 
старокатолицької церкви для створення опозиції Ватикану у західних 
республіках СРСР, зміцнення впливу Руської православної церкви за 
кордоном та організації всесвітньої конференції християнських церков». Це 
означало початок ліквідації Греко-Католицької Церкви. Перед здійсненням 
цього плану НКВС намагався використати Архимандрита о. Климентія, щоби 
переконати провід УПА скласти зброю. Один із таких епізодів є відомий 
завдяки агентурному повідомленню про зустріч полковника НКВС і о. 
Климентія на квартирі свого брата у Львові, що мало місце 21-го березня 
1945 року. 

[Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки (1939-1987): у 
2-х т. / [Упоряд. Сергійчук В.]. — Т. І. — К., 2012. — 656 с., Т. ІІ — К., 2012 — С. 117–126]

Передчуваючи близьку «більшовицьку лавину», яка котилася на греко-
католицьке духовенство та чернецтво, у березні 1945 року о. Климентій пише 
до монашої спільноти своє Слово під назвою «Пересторога до всіх братів-іноків 
Студійського Уставу». Ось кілька фрагментів цієї праці:

Зло вміє прибирати різні види, а вже найнебезпечнішим є зло, що себе вдягає 
в шати чогось доброго й святого, щоби так оманути многих. 

Основною правдою християнської аскези є: «Все на славу Божу» — отже, ні-
чого на мою, людську славу. Тільки Богові і тому, що Боже, належиться дійсно 
слава та задля неї, боголюбні й богомільні, честь і поклін. Чоловікові як такому 
слава не належиться. Сам із себе він є зером; через гріх став він числом, і то 
часом великим числом, але таким, що має перед собою знак заперечення («-» 
мінус), значиться, природна порожнеча його істоти набирає змісту, якого 
вартість є від`ємною, є злом. Через пізнання злого, набуте в раю, участю 
чоловіка стала жахлива здібність ставати з нічого «чимось» і то чимось злим, 
а до того, з власної свобідної волі…

Якщо б попри Божу славу своєї власної слави шукали — нищать, руйну-
ють усе, рискують, що колись у день вічности стануть перед Суддею не лиш 
із порожніми руками, але з тяжкою провиною, що за життя в найважливішій 
справі не віддали Богові того, що Богу належалось. Небезпека велика. У серці 
кожного чоловіка живе честолюбність. В одних вона криється, в інших явно 
виступає, але в усіх є, і доперва силою Божої ласки мусить бути умертвлена. Та 
честолюбність ставить у серці як ідола своє «я», ставить на престолі, і хотіла 
б, щоби всі йому кланялись, йому кадило почитання-прославлення приносили, не 
Богові, а тому ідолові…

Ціль монаха ясна: святість, що її дають євангельські ради й обіт; святість, 
яку в душу впроваджує молитва; святість, яку здобуває праця, покірна, з послуху 
прийнята. І розум, і воля, і серце мають вповні аж до самого дна свого бути тим 
ідеалом перейняті, до нього постійно наближатися (…).

 
[Шептицький Климентій блаженний преподобномученик. Збірка творів… — С. 99–108]

1945
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Далі о. Климентій розвиває думку 
про сутність монашого покликання, про 
Тайну Священства й душпастирство, 
відповідальність священиків перед 
Господом Богом, війну проти диявола, 
про любов. Цей твір не є великим за 
обсягом, проте зміст його безмежно 
глибокий. Мета його — дати 
настанови перед катастрофою, з якою, 
здавалось би, несподівано зіткнулася 
Греко-Католицька Церква. Насправді 
ця катастрофа старанно готувалась 
останні місяці. І цей день настав.

У своїх пізніших спогадах Митро-
полит Сліпий так описав початки від-

критої агресії проти Греко-Католицької Церкви:
«Тим часом Ярослав Галан почав виписувати різні памфлети, «Плюю на 

Папу» і т. п., зогиджуючи нашу Церкву, і мав сказати, що він не згине своєю 
смертю, передчуваючи, що його за то чекає. Вже перед самим арештом я 
запросив єпископів Будку й Чарнецького, протоігумена отців-редемптористів 
о. Де Вохта й отця-архимандрита Климентія та заявив їм, що їх іменую, на 
всякий випадок, адміністраторами. Отець Де Вохт дуже здивувався і сказав, 
що нема жодної причини до того, бо справи йдуть дуже добре й нема ніяких 
побоювань. Одначе я остав при свойому, і на тім вони розійшлися. Справді, 
ще не було ніяких конкретних познак до репресій, але я самометно хотів 
забезпечити Церкву».

[Сліпий Й. Спомини / Й. Сліпий. — Львів-Рим: Видавництво УКУ, 2014. — C….]

Під час згаданої зустрічі — 9-го квітня 1945 року — Митрополит Йосиф 
призначив усіх вищевказаних чотирьох осіб адміністраторами Львівської 
архиєпархії, тобто офіційними своїми правонаступниками у разі свого 
ув’язнення.

Вранці 11-го квітня 1945 р. Святоюрську гору й Собор оточив кордон 
міліції. У такий спосіб намагались ізолювати його мешканців та не допустити 
вивезення документації і цінностей. Увечері того ж дня, близько 19-ої години, 
велика група офіцерів держбезпеки увійшла до Митрополичих палат — 
Йосифу Сліпому вручили ордер на арешт. Єпископів Никиту Будку й Миколая 
Чарнецького, а також кількох інших священиків заарештували того ж дня. Усіх 
негайно було перевезено до Києва. Від 12-го до 14-го квітня тривав ретельний 
обшук на Святоюрській горі: в Митрополичих палатах, соборі та крипті, 
помешканнях священиків тощо. Тоді ж було конфісковано митрополичий 
архів та бібліотеку покійного Митрополита. Станом на 21-е квітня 1945 р. ор-
ганами держбезпеки у Львівській області заарештовано 33 особи: Митрополи-
та, 2 єпископів, 20 священиків, 2 деканів, 3 семінаристів та 5 мирян. Одночасно 
енкаведисти провели обшуки в Богословській академії, семінарії, дяківській 

Монахиня Ванда, племенниця о. Климентія з дітьми у Сирії
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школі. Ці навчальні заклади відразу ж закрили, а затриманих 159 студентів 
відправили до призовних пунктів місцевих військкоматів.

[Більш детальніше див.: Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава 
(1939–1950)… — С. 100–103]

Під час арешту Митрополита Сліпого, згідно з планом арештів, 
затвердженого народним комісаром-міністром державної безпеки Української 
РСР Сергієм Савченком, о. Климентія і о. Івана Котіва від 9-го квітня 1945 року 
наказано не обшукувати. 

[Ліквідація УГКЦ (1939–1946). Документи радянських органів державної безпеки / [Упоряд. 
Сергійчук М.]. — К., 2006. — Т. І. — С. 465]

Незадовго до арешту єпископату з-під пера о. Климентія світ побачила ще 
одна праця, метою якої було підготувати до тяжких часів не тільки священство 
й монашество, але і простих мирян. «Віра. Надія. Любов» — така  назва послання, 
датованого 2 квітня 1945 року. «У катехизмі, — писав о. Климентій, —  сказано, 
що є три Божі чесноти, а саме: Віра, Надія й Любов. Вони тому названі «Божі», 
бо відносяться безпосередньо до Господа Бога, інші ж управильнюють наші 
відносини до ближніх, до себе самих та до окружаючого нас світу». Відтак 
о. Климентій залишає у праці три настанови, підсумування яких тут коротко 
подамо:

— …Щодня повторюймо ту молитву: «Ісусе, скріпи мою віру» — а напевно не 
дізнаємось ні заводу, ні розчарування, бо якщо треба в щось сліпо вірити, то в 
Доброту, в Любов, у Милосердя Нашого Бога. А що варто про дар Віри просити, 
свідчить Апостол великомовним словом: «Та є побіда, що побідила світ — віра 
наша» (Йо. 5,4). Але молімося про ту чесноту і набуваймо її якнайревніше, бо 
нічого так, як Віра, не зближає нас до Самого Господа Бога.

— …Кожен із нас, напевно, стрічав у своєму житті людей благородних 
і благодійних, які радо в міру сил своїх другим помагали й добре робили. 
Найпевнішим ключем до їх серця й до їх щедрости буде все сильно пересвідчена 
сильна Надія в їхню доброту, а також наглядна нужда й дійсна потреба того, 
хто о поміч просить. У безкінечній мірі є те саме і в нашім відношенні до Господа 
Бога; Ключем до Його щедрости — то наше пересвідчення про безконечну Його 
Благость і Надія, що на тім опирається, а з іншої сторони, покірний відклик 
на нашу нужду, неміч і конечну потребу порятунку від Нього, від Предоброго 
Бога. Часто, отже, повторюймо слова Пс. 24. «Боже мой, на Тя уповах, да не 
постиджуся во вік».

— …Заповідь любови заказує робити ближньому зло, а приказує робити 
добро; злого ближньому не вільно ані бажати, ані робити чи словом, чи ділом; 
не вільно йому шкодити ані на майні, ані на здоров’ї тіла, ані на славі, а робити 
добро ближньому наказує заповідь любови до ближнього в міру власної спромоги 
і в міру існуючих обставин… Степень осягнення тут, на землі, Любови до Бога 
й до ближнього рішає, без сумніву, також і про степень вічної нашої слави в 
Небі. Тож у молитві ніколи досить не можемо просити про Ласку Любови, а при 
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тім користаймо з кожної нагоди, що їх щодня приносить із собою життя, щоб 
умножити діла любови. Мірою правдивої духовної величі чоловіка є, головним 
чином, великість любови, що живе в його серці.

[Шептицький Климентій блаженний преподобномученик. Збірка творів… — С. 109–118]

Архимандрит о. Климентій залишився в цей час найвищим і безсумнівним 
авторитетом на волі серед греко-католиків, а з моменту ліквідації Церкви 
у 1946 році — і її духовним провідником. Оскільки Митрополит Йосиф 
призначив його також адміністратором Львівської архиєпархії, то це дає змогу 
стверджувати, що з моменту ув’язнення Митрополита о. Климентій став на 
чолі Греко-Католицької Церкви.

За місяць після цих трагічних подій о. Климентій пише листа до рідні в 
Корчині, вже у Польщі. Це був другий лист, написаний того року. 

Львів, 11.05.1945 р. 
Станіславові Шептицькому — Корчина

Мої Найдорожчі! 
Писав до Вас кілька тижнів тому, доносячи про смерть нашого дорогого 

Митрополита, який помер 1-го листопада близько 2-ої після полудня від водяної 
пухлини, яка і до серця досягла. Від 18-го жовтня уже не вставав із ліжка, а 
останні три дні вже нічого не говорив. Похорон був дуже урочистим — 5-го 
листопада — через усе місто. Тепер настали для нас важкі часи. Заарештовано 
місяць тому весь греко-католицький єпископат — тиснуть, щоби переходити 
на православ’я. Дякувати Господу, духівництво у своїй моральній цілості сильно 
стоїть при вірі й не сходить на бездоріжжя, незважаючи на ув’язнення, погрози 
тощо. Важкі часи настали, але Бог Добрий і не залишить нас у біді. Я ще мешкаю 
в Юра, у давній моїй кімнаті, але не знаю, як довго це триватиме і що принесе 
завтрашній день. 

Адресую до Гані, бо так мій лист найлегше Ваших рук дійде. 
На 8-го травня пам’ятаю про Корчину й дорогих іменинників. Маю надію, що 

всі у Вас здорові. Останнє від Вас повідомлення — це був лист Гані від жовтня 
1944, який надійшов якось у квітні. 

Бог із Вами всіма, мої дуже дорогі. Чи Зося з дітьми далі в Хробжу, а чи Ви 
маєте з чого жити, бо такий довгий фронт мусив усі запаси поглинути? 

Ще раз — вітання, найсердечніші обійми. Чи ще колись тут, на землі, ми 
побачимось? Може, вже ні, але на землі життя не закінчується, тому, в 
кожному разі, — до побачення. Бог з Вами. 

Ваш щиро серцем Климент

На той час вже була створена «Ініціятивна група із возз’єднання Греко-
Католицької Церкви з Православною Церквою», із осідком у Львові. Одразу 
після арешту Митрополита Йосифа адміністратором Львівської архиєпархії 
призначили о. Гавриїла Костельника. В помічники йому було дано представника 
зі Станілавівщини — пароха с. Копичинці та гусятинського декана о. Ан-
тонія Пельвецького. Оскільки єпископів станіславівських Хомишина й 
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Лятишевського  було арештовано, то «рішенням» групи від 1-го травня 
1945 р. о. Пельвецького було «призначено» «адміністратором Станіславської 
єпархії». Дещо пізніше явився ще один «член ініціятивної групи» — о. Михайло 
Мельник, парох с. Нижанкович й генеральний вікарій у Дрогобицькій області, 
тобто представник Перемиської єпархії. У червні 1945 року «Ініціятивна 
група» звернулася до духовенства Греко-Католицької Церкви із закликом про 
об’єднання з православними. 30-го червня того року нарком держбезпеки 
УРСР Сєрґєй Савченко писав спецповідомлення наркому держбезпеки СРСР 
Меркулову та секретарю ЦК КП (б) України Микиті Хрущову про реагування 
уніятського духовенства на опубліковане звернення, в якому була передана 
реакція о. Климентія на дії о. Гавриїла Костельника.

«Цими діями, — як було заявлено під час зустрічі, організованої отцем 
Климентієм, — Костельник поставив себе поза духовенством католицької 
церкви. Згідно із правилами, що існують у церкві, він механічно відлучається 
від церкви й віднині ні один священик не може з ним співпрацювати».

Архимандрит Шептицький, прочитавши повідомлення, заявив: 

Справа тепер стала на офіційну й тверду основу. Після цього почнеться 
в нашій Церкві рішучий і великий розкол. За Костельником іде одружене 
духовенство, щоби спасти свої сім’ї. Усе менше й менше стає серед священиків 
людей, спосібних на мучеництво за віру. Більшість керується виходячи із 
ситуації. 

Я думаю, що уряд не піде на повну ліквідацію греко-католицької Церкви. 
Радянському уряду з політичних і міжнародних міркувань це не зовсім вигідно. 
Напевно, зараз встановлять Греко-Католицькій Церкві обмеження, щоби на 
випадок якихось непорозумінь заявити про дійсну свободу віросповідання в 
Радянському Союзі та що ніхто насильно Церкву не ліквідовував, а її частина в 
результаті розколу пішла у православ’я. Друга ж частина, ті, які не бажати-
муть відійти до православ’я, продовжуватимуть існувати.

Якщо ж влада піде шляхом рішучої ліквідації нашої Церкви, то я думаю, 
що вона все ж дасть можливість священикам, які не захочуть перейти 
у православ’я, свободу праці на громадській службі й не буде насильно їх 
заставляти відректися від своєї віри…

Костельнику слід було починати звернення так: милістю НКДБ, із 
благословення пана Даниленка, ми, відступник від віри — Гавриїл Костельник 
і т. д...

[Ліквідація УГКЦ (1939–1946). Документи радянських органів державної безпеки / [Упоряд. 
Сергійчук М.]. — К., 2006. — Т. І. — С. 834–836]

Не згідні з діями Костельника, священики об’єднуються навколо отця 
Климентія і в кінці червня 1945 року підписуються під спільним листом до 
В’ячеслава Молотова, заявляючи про свій протест проти нищення Церкви 
та вимагаючи звільнення єпископів з-під арешту. Першим листа підписав 
його ініціятор о. Климентій, а з ним — 61 греко-католицький священик. Слід 
зазначити, що це був уже другий лист. Попередній, із вимогою звільнення 
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єпископату з арешту, було написано самим о. Климентієм, в якому він звернувся 
до владних структур. Текст колективного листа до Молотова публікуємо: 

Внаслідок заарештування цілого Епископату Гр.[еко]-кат.[олицької] 
Церкви в Західній Україні, як також і цілого ряду інших священиків, та 
через заборону виконувати управу нашою Церквою кому-небудь із греко-
католицького духовенства, наша Церква опинилася в дуже анормальному 
положенні. 

Це положення ускладнилося ще більше через те, що виникла «Ініціятивна 
Група з возз’єднання Греко-Католицької Церкви з православною Церквою» з 
осідком у Львові.

Ця група, яку очолюють о. д-р. Г[авриїл]. Костельник (Львів), о. д-р. Михайло 
Мельник (Дрогобич — Перемиш[ль]ськаЕпархія) та о. Антін Пельвецький 
(Станиславів) видала відозву «До Всечесного греко-католицького духовенства 
в Західних областях України» з датою 28 травня 1945 р. з підписами 
вищенаведених священиків. 

Тому що відозва ця містить у собі багато фальшу та перекручень історичних, 
загальновідомих фактів, ми — греко-католицьке духовенство — не будемо 
відповідати на цю відозву. Ми хочемо тільки в цьому письмі з’ясувати Урядові 
СРСР своє ставлення до влади та висловити свої просьби. Зазначуємо, що ми 
стоїмо і хочемо дальше стояти на платформі патріотизму до УРСР та всього 
Радянського Союзу та совісно сповняти всі свої обов’язки відносно Держави. 
Не хочемо вмішуватися до т. зв. політики, а тільки всеціло віддатися праці 
для спасіння душ людських та своїх. Думаємо, що така праця все приносить 
велику користь не лише Церкві, але й Державі. 

Ставлення наше до акції о. Костельника є вповні негативне. Його акцію 
осуджуємо як шкідливу, суто нецерковну та як противну проголошеній Христом 
правді: «І буде одно стадо й один пастир». Тому ясним є, що ми не можемо йти 
за голосом, який закликає до відступства від віри. У такій ситуації, яка тепер 
витворилася, легко може дійти до релігійної боротьби, яка все, як знаємо в 
історії, приносила не лише Церкві, але й Державі тільки шкоди. 

Тому просимо, щоби Уряд звільнив нам Епископат з Митрополитом на чолі, 
а доти, поки не наступить це звільнення, дав нам можність упорядкувати 
справи, зв’язані з нашою Греко-Католицькою Церквою. 

У такому разі Церквою до часу звільнення Митрополита й епископів рядив би 
церковно-правний орган, згідно з приписами нашої Церкви, та управляв би цілою 
Львівською Галицькою митрополією. Ми віримо, що Уряд прийме наше прохання 
та піде нам назустріч, бо ж Сталінська Конституція виразно гарантує всім 
горожанам, отже, й нам, свободу совісти та віроісповідання. 

Ми знаємо, в ім’я яких високих ідеалів була роблена революція 1917 р. та 
віримо, що ці ідеали свободи живуть ще й нині та що вони розвиваються й 
поширюються по цілому світі. 

Не віримо в те, щоби Уряд хотів нас переслідувати за нашу віру й усю 
дотеперішню акцію «навертання на православ’я» уважаємо як непорозуміння, 
як певного рода ділання на свою руку менших чи більших урядовців. Тому, в 
ім’я справедливости, в обличчю світлої побіди Радянського Союзу, просимо 
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о полишення нам, нашому народові в Західній Україні тої свободи в церковних 
справах, якою ми користувалися сотки літ та до якої на основі радянських 
законів маємо повне право.

[Цит. за: Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939-1950)… 
— С. 114–115]

Усе ж о. Климентій мав надію, що радянська влада не піде на відкрите 
знищення Греко-Католицької Церкви, а священики не підтримають 
акції Костельника. Про це свідчить його висловлювання, занотоване 
більшовицькою агентурою в донесенні від 31-го липня 1945 року: «о. 
Гавриїл Костельник став добрим радянським патріотом, але із-за того 
патріотизму наші люди за ним не підуть».

[Ліквідація УГКЦ (1939–1946). Документи радянських органів державної безпеки / [Упоряд. 
Сергійчук М.]. — К., 2006. — Т. ІІ. — С. 71]

Відповіддю на такий сміливий виступ  було відкриття кримінальної справи 
проти 11-и найбільш активних греко-католицьких священиків. Як можна 
здогадатися, ключовою особою цієї справи під кодовою назвою «Ватиканці» 
був власне Архимандрит студитів, який «залишається вірним арештованому 
єпископату, намагався скерувати у Москву лист із проханням звільнити 
єпископів з арешту, висловлював у документі свої антирадянські погляди. 
Крім того, написав другий лист на адресу заступника голови Совнаркому 
СРСР В. М. Молотова, в якому категорично заперечує визнання Ініціативної 
групи… Останнім часом вищеназвані особи намагаються зірвати возз’єднання 
уніатської церкви з православною… Справу намічаємо у найближчий час до 
оперативної ліквідації» (тут же. — С. 59). 

Усі наступні місяці о. Климентій вів серед греко-католицького духовенства 
роботу, спрямовану на утримання священиків в єдності з Апостольським 
Престолом. Із цією метою він також об’їжджав монастирі та деканати. За 
агентурним донесенням, у кінці вересня о. Климентій повернувся з Унівської 
Лаври та заявив священикам, що незабаром Митрополит вийде з арешту. У цей 
час, як писали агенти НКВС у повідомленнях, о. Климентій, о. Котів і о. Кладочний 
були єдиними мешканцями Святоюрського комплексу, оскільки всіх інших 
виселили, а приміщення віддали під гуртожиток Політехнічного інституту. 
Архимандрит Шептицький продовжував у соборі святого Юра відправляти 
Святу Літургію, згадуючи в молитвах Святішого Отця та Митрополита Йосифа 
(тут же. — С. 262–263).

Про поїздки о. Климентія у монастирі із закликом не піддаватися на 
більшовицькі провокації й не переходити у православ’я дізнаємось із 
доповідної записки на ім’я народного комісара державної безпеки УРСР 
генерал-лейтенанта Савченка від 25-го жовтня 1945 року. Ефект цієї 
роботи був непередбачуваним і несподіваним: «…Після поїздки Климентія 
Шептицького в Унівський монастир ордена «Студитів», у Перемишлянський 
район Львівської області, монахи активізували пропаганду проти 
возз’єднання церков, компрометують і переслідують священиків, які 
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виявили бажання приєднатися до православної церкви» (тут же. — С. 311).
У першу річницю смерти Митрополита Андрея о. Климентій пише родині 
листа до Корчини в Польщі: йому вдається вислати через кур’єра в Перемишлі.

Львів, 01.11.1945 р. 
Станіславові Шептицькому — Корчина

МИР 
Мої найдорожчі! 
Ані знаку життя від Вас, упродовж усього року я не отримав і не знаю нічого, 

що з Вами діється. Маю надію в Бога, що все у Вас добре. Я кілька разів до Вас 
писав і надсилав, за нагоди, до Перемишля, аби звідти вислати поштою. Я тут 
лишився сам. Саме сьогодні річниця смерти Митрополита, власне, повертаюся 
зі Святої Літургії, відправленої біля Його гробниці (в св. Юра), заміненої на 
каплицю. Днями виїжджаю до Унева, оскільки влада не хоче, щоби я перебував 
у Львові далі. Найсердечніше Вас усіх від душі й серця вітаю й обнімаю. До 
побачення, але де й коли? Мабуть, що, швидше за все, на тому світі. Хай Г. Бог і 
Найсвятіша Діва Марія мають Вас усіх у Своїй опіці. 

Щиро Ваш о. Климент 
Кваплюся, бо зараз іде нагода.

Згадка про переїзд до Унева була пов’язана з тим, що о. Гавриїл Костельник 
заявив куратору від НКВС у розмові про підготовку до проведення 
майбутнього псевдо-собору, що він не може призначити у соборі святого Юра 
священика до тієї пори, доки там о. Климентій та інші. Ця розмова відбулася 
25-го жовтня 1944 року. Костельник поставив вимогу виселити о. Климентія 
в Унів, у Лавру, Архимандритом якої він є.

[Ліквідація УГКЦ (1939–1946). Документи радянських органів державної безпеки / [Упоряд. 
Сергійчук М.]. — К., 2006. — Т. ІІ. — С. 329–330]

Це вже було не перше прохання про виселення о. Климентія зі Свя-
тоюрської гори, оскільки подібну інформацію знаходимо і в інших 
доповідних записках на ім’я керівництва органів державної безпеки УРСР 
(див. тут же. — С. 354). 

Вказівка насильно виселити Архимандрита Шептицького із Святоюрської 
гори надійшла до Львова у «Плані скликання «общегаліцкаго» собора 
греко-католицької церкви для кінцевого возз’єднання її з російською 
православною церквою», затвердженому 18-го грудня 1945 року народ-
ним комісаром Державної безпеки УРСР генерал-лейтенантом Сергієм 
Савченком. Пункт «17» документа наказував «виселити звідси в Унівський 
монастир архимандрита Климентія Шептицького та його оточення. 
Очистивши приміщення св. Юра від небажаних елементів, організувати 
гуртожиток для делегатів, забезпечивши їх харчуванням» (див. тут же. — 
С. 447).

У Святоуспенській Унівській Лаврі о. Климентій продовжив боротьбу 
за збереження єдности Греко-Католицької Церкви, залишаючись при 
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цьому головним противником переходу 
духовенства до московської Православної 
Церкви. На цей час було вже арештовано 
більшість найвірніших сподвижників 
Архимандрита Шептицького. У серпні 
заарештували капітулярного вікарія о. 
Миколу Ґалянта. Тоді ж було затримано  
колишнього ректора греко-католицької 
Богословської академії о. Івана Чорняка 
та колишнього віце-ректора семінарії 
о. Степана Сампару. Арештовано 
також священика Володимира Фіґоля, 
ініціятора — разом із о. Климентієм — 
листа-протесту до В’ячеслава Молотова. 
На початку літа 1945 року в кімнаті, 
де жив о. Климентій у Митрополичих 
палатах Святоюрського комплексу, 
заарештовано брата Віталія (Володимира 
Матковського), аптекаря і лікаря монахів-
студитів. Восени схоплено монаха-студита 
Івана Шестюка (ігумена Унівського 
монастиря) та настоятельку монастиря 
сестер-студиток Йосифу (Олену Вітер). 
Усім арештованим було пред’явлено зви-
нувачення у переховуванні та наданні 
допомоги пораненим бійцям УПА. 

У повідомленні від 6-го лютого 1946 
року за підписом керівника органів 
державної безпеки УРСР Сергія Савченка 
зазначається, що «Климентій Шептицький, який переїхав із міста Львова 
в Унівський монастир, продовжує підтримувати зв’язки з противниками 
православ’я, які залишилися у Львові, та «сколочує» навколо себе 
реакційне духовенство з метою продовжити дальші дії, спрямовані на 
спротив щодо переходу на православ’я» (тут же. — С. 526). Наказом від 
19-го лютого 1946 року, затвердженим наркомом Державної безпеки 
СРСР генералом Армії Меркуловим щодо плану агентурно-оперативних 
заходів НКДБ УРСР у зв’язку з проведенням собору уніятської церкви у 
Львові, у другому пункті, органи державної безпеки були зобов’язані «у 
період, що залишився до собору, основну увагу спрямувати на виявлення 
ворожої діяльності й намірів Архимандрита Климентія Шептицького та 
його найближчих однодумців, маючи на увазі, що Шептицький виступає 
головним організатором ворожої частини уніятського духовенства, які 
чинять спроби зірвати собор» (тут же. — С. 526).

Відомий з історії Львівський псевдо-собор було проведено з 8-го по 
10-го березня 1946 року. У його роботі взяли участь 216 представників 
місцевого духівництва та делегація московської патріярхії, які одностайно 

Брат Віталій (Володимир Матковський 1916–1992), 
аптекар та лікар в Свято-Успенській Унівській Лаврі. 

Воркута, кінець 1950-их років

1946
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проголосували за ліквідацію Берестейської унії 1596 року та возз’єднання з 
Російською Православною Церквою. Запрошення на псевдо-собор вислали 
також найбільш активним противникам цих дій, серед яких був і о. Климентій. 
Щоправда, як писали у звітах, запрошення «вислали так, щоби противники 
возз’єднання отримали їх в кінці собору» (тут же. — С. 628).

У доповідній записці від 7-го вересня 1946 р. уповноважений Ради у справах 
релігійних культів у Львівській області П. Кучерявий доповідав начальству, що 
«Монахи-студенти (так в оригіналі, слід читати «студити» — І. М.) в кількості 
58 осіб сконцентровані в монастирі в Уневі, там же знаходиться і Шептицький 
Климентій. Монахи займаються сільським господарством... Усі державні 
поставки та податки за 1946 рік виконали повністю».

[Детальніше див.: Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава 
(1939-1950)… — С. 166]

Протягом 1946-1947 рр. о. Климентій Шептицький написав п’ять ли-
стів, про які відомо і які дійшли до наших днів: один до кардинала Евдженіо 
Тіссерана, два до о. Кирила Королевського й по одному до брата Станіслава 
та племінниці монахині Йосафати. Усі ці листи Архимандрита Климентія, 
а також переданий зі Станіславова 7-сторінковий звіт ігумена Романа 
Бахталовського ЧНІ потрапили до рук Йосифа Кладочного й переслані не до 
адресатів, а до радянської спецслужби, бо його заарештували 17-го травня 
1947 року. В історії з листами й донині залишається багато незрозумілого, бо 
витлумачити факт наявности в нього листів, написаних 1947 року, можна, але 
чому в нього зберігався лист, написаний о. Климентієм на рік раніше? І чи цей 
лист потрапив до рук органів безпеки саме під час арешту Кладочного, чи за 
інших обставин, питання відкрите. Публікуємо у хронологічній послідовності 
всі листи, зазначаючи, що у справі збереглися тільки російськомовні копії, які 
подаємо у власному перекладі українською або ж у перекладі о. Юстина (Юрія 
Бойка). 

[Переклади листів російською мовою в ГДА СБ України. — Ф. 6, спр. 74978- ФП, Т. 1, арк. 319–329]

Раднику конгрегації (Студитів — І. М.) при Ватикані 
Кирилу Королевському

Унів, 15.8.[19]46 р.

Преподобний і найдорожчий отче Кириле!
Користаюсь із так виняткової, в даний час, нагоди зв’язку з Римом 

передовсім, щоб обійняти Вас по-братерськи й сказати Вам, що я живий і, на що 
також надіюся, що, незважаючи на тяжкі часи війни, нічого поганого з Вами не 
трапилось і що Ви продовжуєте свою працю, і все ще у Студіоні, де ми бачились 
у травні 1939 року під час нашого перебування в Р. (Римі — І. М.).

Скільки подій. Скільки розрухи, скільки смертей. Який ураган, котрий знищує 
нашу бідну греко-католицьку церкву й залишає де-не-де в живих тільки лишки 
серед сміття.  
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1-го листопада 1944 року помер Митрополит Андрей. 18. 10. відслужив свою 
послідню Літургію вже з великим трудом, а до цього дня завжди працював і 
писав дійсно все, що траплялось у нього часто у масовому масштабі. Зла грипа 
була його останньою хворобою — три дні агонії, після цього спокійна смерть у 
2-3-ій дня латинських Святих (тобто о 14-15-ій годині в латинське свято Всіх 
Святих  — І. М.).  

Його наслідник Йосиф Сліпий арештований увечері 11. 4.[19]45 р., перевезений 
у Київ і висланий звідси в кінці липня 1946 р. невідомо куди. 

Разом із ним були арештовані єпископи Миколай БУДКА (тут помилка, 
очевидно допущена перекладачем з французької — Никита Будка — І. М.), 
Миколай Чернецький (тут також помилка у прізвищі — Чарнецький — І. М.), єпи-
скоп Станіславова високопреосвященний Хомишин і його помічник у послідній 
час. Арештовано й вислано із Києва також Перемишльського єпископа  
високопреосвященного Коциловського, після чого послідувала велика пропаганда 
за унію з Москвою й відокремлення від Риму.    

У Галичині є три «православні» єпископи: у Станіславові ПЕЛЬВЕЦЬКИЙ, у 
Дрогобичі МЕЛЬНИК, обидва у минулому уніяти, у Львові МАКАРІЙ, вроджений 
православний, як кажуть, побожний і чесний чоловік, поблажливий у відношенні 
до тих, які не хочуть відступництва й переходу в схизму.    

Звіт, який доктор КЛ (Кладочний — І. М.) дасть Вам прочитати, прояснить 
все і позволить Вам дізнатися в деталях про наше жалюгідне становище. Але 
якщо доля хоче зробити з нас погній для унії, яка краща, ніж наша, то…(дальше 
фраза грецькою мовою — перекл.).

Наш «Типиков» (слід читати «Типікон» — І. М.) — може бути відкладений 
у архів через причину часів, які так мало сприятливі для плідної роботи. 
На випадок якщо мої пропозиції були не вірними і де-не-де змінений текст, 
прошу мені пробачити на перший раз, щоби, поки ще живий, я його прийняв в 
українському варіянті.

Чим займається Руссікум? Хто там ректором та скільки учнів російських й 
інших? Наш отець ієромонах Рафаїл Хомин був убитий восени 1944 р. — велика 
втрата для нас, т[ак]  я[ак] у релігійному малярстві він мав душу артиста у 
найвищому степені. Навіть у самому важкому становищі він говорив і робив 
те, що слід було, не забуваючи обов’язків своєї совісти й інтересів Церкви. 

Радянська влада почала у 1945 році таку ж політику у відношенні до 
нашої Церкви, яка відповідала режиму царизму часів Катерини ІІ, Миколи І, 
Олександра ІІ, тобто насильно ліквідувати унію греко-католиків із Римом та 
підчинити їх московському патріярхові. 

Сумні результати цієї акції влади представить монах Йосиф Святому 
Престолу (це речення в перекладі було підкреслене  — І. М.).

Якщо правдою є, як видається, що радянська влада не хоче продовжувати цю 
акцію насильного навернення в «православ’я» — вони залишають продовження 
цієї справи новій «православній» ієрархії бувшої Галичини.  

Серед 3-ох нових православних єпископів цього краю (ПЕЛЬВЕЦЬКИЙ у 
Станіславові, МЕЛЬНИК у Дрогобичі, МАКАРІЙ у Львові, останнього /народжений 
в Україні як православний/ можна розглядати як найменш з’єднуючого до 
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Церкви, тобто це чоловік побожний і поблажливий по відношенню до тих, 
совість яких їм не позволяє на відступництво). 

Насильне навернення у «православ’я Москви», яке чиниться радянською 
владою, стосувалося виключно греко-католицького клиру. Де-не-де притягали 
також до православ’я дияконів, але якщо «православні єпископи»  почнуть ними 
розпоряджатися згідно з саном, представляти інших кандидатів, то можна 
опасатися, що велика їх кількість перейде в «православ’я». 

Накінець, комуністи (члени комуністичної партії)  не ведуть антирелігійної 
боротьби, як партія й атеїзм, — головний пункт їхньої програми, як вже 
наповнених життям, відсунутий на другий план. На сьогоднішній день 
атеїстична пропаганда являється справою індивідуальних атеїстів, які не 
мають впливу на населення. 

Населення радянської Росії й радянської України байдуже ставиться до 
релігійного життя або ж зовсім неосвічене /навіть ті, які у своїх серцях мають 
релігійні потяги — атавістичні/.

У Західній Україні /колишній Галичині/ не дивлячись на те, що у школах 
всіх рівнів не викладають Закон Божий, і незважаючи на те, що в діяльності 
парафій є багато перешкод, щоби не сказати, що вони зовсім розвалені 
відступництвом більшої частини священиків, попри все, молодь нашої країни у 
своїй переважній більшості в глибині душі залишається релігійною та чинить 
спротив антирелігійній пропаганді там, де вона існує, але нормальна культура 
страждає й дикість звичаїв поступово захоплює молоде покоління наших сіл, 
незважаючи на те, що інтелектуальний рівень початкових шкіл при радах, 
порівняно з тим, якими вони були раніше, значно вищий.  

Початкова школа (можливо, є виключення) не проповідує в активній формі 
антирелігійності серед дітей наших сіл, у середніх школах й університетах 
наші ученики, у більшості випадків, не піддаються, щоб їх використовували для 
антирелігійної пропаганди. 

Вони працюють над отриманням необхідних знань і над забезпеченням себе 
в достатній кількості насущним хлібом і засобами для життя. Це заповнює 
їх час, і їхнє ставлення до релігії часто є дуже добрим. Я вважаю, що можна 
сказати, що мораль майже всієї молоді, за невеликим винятком, має релігійні 
тенденції — у одних через переконання, у других, можливо, просто як реакція на 
труднощі реального життя та як опозиція до правлячих сфер. 

Найбільш актуальним питанням дня є небезпека великого міста. Бессарабія, 
Велика Україна й низка областей навколо Москви стали в цьому році жертвами 
такої посухи, що урожай сільськогосподарських продуктів на цих землях, які 
займають такі великі простори, зводиться майже до нуля. Земля покрита 
глибокими тріщинами й неначе спалена сонцем. Урожаю минулого року 
не вистачає для харчування населення цих районів — і вони запасаються 
продуктами в Галичині. 

У цьому році Східна Галичина теж мала недостатній врожай, 
викликаний засухою. Незважаючи на це, держава не зменшила державних 
податків, а навпаки, ці податки, які називають «контингентом», були 
збільшені на 35%.

Усі запаси минулого року населення Сходу купляє за надзвичайно високими 
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цінами: прагнення продавати за цими цінами велике, тобто селяни повинні 
мати за що купляти сукно й шкіру для одежі та взуття, які нині теж дуже 
дорого коштують. Продавати хліб заборонено до тих пір, поки не буде 
заплачений «контингент продуктів» державі. 

Із 20 липня ми мали трохи дощу — для хліба це було вже досить пізно, — але 
врожай картоплі й покіс другого сіна виграють, якщо посуха не повториться.

Посіви будуть у цьому році сильно зменшені, тобто не буде достатньої 
кількости хліба, щоби засіяти всі поля, таким чином, 1947-й рік обіцяє стати 
роком, у якому не буде вистачати продуктів першої необхідности. 

Одне із нещасть нашої країни — це діяльність так званої УПА. Українські 
повстанці, яких совєти, від імени їх шефа армії БАНДЕРИ, називають «бан-
дьори» або ж частіше «бандити». Велика кількість нашої молоді захопилися 
словами надмірного націоналізму — за ці теорії заплатили своїм життям або 
свободою. 

Ця «армія українських повстанців», там, де тільки можна, вимагає від нашого 
сільського населення продуктів, необхідних для їхньої діяльности, провокуючи 
тим самим репресії зі сторони Совітів, які знову спадають на мирних селян, 
які дійсно більше не знають, як виходити із становища. Державна поліція не 
гарантує їм безпеки, а повстанці не щадять не тільки життя тих, які відмов-
ляються від їхніх вимог (вони часто беруть силою), але є багато випадків, коли, 
крім мужчин, вбивають їхні сім’ї, жінок і дітей.    

Ціла серія невинних жертв обтяжує рахунок цього лиха УПА — і все це через 
причину їхньої політики наша країна все ще знаходиться в стані війни.

Факт, що багато членів греко-католицького духовенства далися втягнутися 
священиками у повстанську армію, стало приводом для Радянського уряду, щоб 
об’явити війну всьому греко-католицькому духовенству та знищити Греко-
Католицьку Церкву. 

Майбутнє? Воно, здається, буде темним і невпевненим. Голод — хворо-
би — різня і безкінечна партизанська війна до повної поразки повстанців, які 
не здають собі справи з того, до якої степені їх «націоналізм» є руйнівним для 
української нації. 

 Якщо Господнє покровительство, милість Якого безмежна, не втрутиться, 
щоби нам послати мир, то можна остерігатися, що наша нація знайдеться в 
рядах «смертників» історії, яких Бог попередив, — бо, незважаючи на все, вона 
має багато добрих якостей — ця бідна українська нація.

 П[ост] С[криптум] 
Я отримав офіційну газету православної єпархії Львів-Тернопіль. Між 

іншим, знайшов там статтю КОСТЕЛЬНИКА, де він перераховує «догматичні й 
дисциплінарні зміни, внесені після повернення до православної церкви».

Говорячи про закон про шлюб, він пише наступне: «Існує велика різниця між 
римським і православним законом про шлюб. Римський костел признає тільки 
дві причини, які можуть послужити розірванню шлюбу: 

1. Viset Metus (сила і страх). 
2. «Impotentia physica» (статеве безсилля), і тільки в тому випадку, якщо 

воно передувало прийняттю шлюбу.

1946
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У православній церкві говориться не про анулювання шлюбу, а розірвання, і 
передбачається ціла низка причин, яких достатньо для розірвання шлюбу. Для 
орієнтації духовенства слід тут перерахувати всі ці причини:

1) «Viset Metus» /сила і страх/.
2) «Impotentia physica» /статеве безсилля/.
3) Перелюб і сексуальні гріхи, які суперечать природі.
4) Хвороба прокази й сифілісу.
5) Посягання на життя одного із подружжя або дітей — теж саме, якщо 

над одним із подружжя чи дітей знущаються.
6) Тяжка й невиліковна психічна хвороба одного із подружжя.
7) Якщо один із подружжя взяв новий шлюб.
8) Якщо один із подружжя був засуджений на пожиттєвий термін.
9) Злобне залишення одного з подружжя другим.
10) Старий розрив подружньої спільности та неможливість виконання 

подружніх обов’язків через різницю в характері подружжя. 
Цей подружній кодекс в союзі з Євангелієм і вимогами гуманности буде 

звільняти від жорстокого римського гніту. Священики повинні з власної волі 
радити таким подружнім парам, щоби вони старалися розірвати їх нещасливий 
шлюб за допомогою влади для розводів…».

 За допомогою цих засобів православна духовна влада розраховує добитися 
подвійного результату: 1) усі нещасливі подружжя будуть старатися 
отримати розвід, який, згідно з одним із десяти пунктів, буде завжди можливим; 
2) каса єпархій завжди буде мати солідне джерело доходу — як його мала в часи 
Польщі каса православного митрополита Варшави Дениса.  

Із французької російською переклала
Переводчица 3 отдела 1 УПР МГБ/УССР 

мл[адший] лейтенант 
/Шохор/ 

«   » січня 1947 г.
м. Київ 

Далі кругла печатка з написом: 
«Министерство Государственной Безопасности УССР. Для справок № 43»

Опісля рукою дописано: 
Подлинник документа хранится в 1-м Управлении МГБ УССР. Зам[еститель] 

Нач[альника] отдела /нерозбірливо/ капитан /нерозбірливий канцелярський 
підпис/

Унів, 30.[0]4.1947 р.
Дорогий і шановний отче Кириле!
Мого листа я написав 15. [0]8.[19]46 р., вже більше 7 місяців. Доктор КЛАДОЧ-

НИЙ розкаже Вам справжню ситуацію нашої Церкви і в чому, як мені здається, 
криється єдина надія на покращення. У Києві арештований також і коад’ютор 
Перемишля ЛАКОТА.
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Адреса митрополита ЙОСИФА: Маріїнський округ, Кемеровська область, 
Маріїнське ІІ/Я 247/32. Є надія на гарний урожай, але ще 3 місяці. Слава 
Богу, ми маємо картоплю, а тому голод нам не загрожує. Але скільки людей 
зі Сходу, які все залишили там, приїхало сюди, щоби знайти середники для 
існування — скільки їх залишиться живими до нового урожаю? Які часи, які 
часи! Мій Боже!

Як Ваше здоров’я? Як Ваша робота? Якщо наш (Типікон) схвалений, прошу, 
перешліть мені, будь ласка, один екземпляр через доктора К[ладочного].

Ігумен зі Львова /Петро Скарга/ випущений на волю, але йому заборонено 
залишатися у Львові, тому він зараз знаходиться в Уневі.

Вивезено наших 4 єромонахів і 2 монахів, але усі вони, слава Богу, здорові, 
та потрібно, можливо, частіше пересилати їм продовольства, щоби вони не 
дуже страждали через голод.

Чи Ви маєте якісь новини про отця де Режіона? Чи він знаходиться в 
Парижі, чи, можливо, повернувся до Руссікуму?

Наша іконописна школа, яка зруйнована війною, відновлюється в Уневі. Один 
чоловік, який закінчив військову службу, повернувся до Унева. Це є унікальний 
талант в галузі східного релігійного живописного мистецтва — це найкраще 
з того, що ми мали до сих пір.

Село Підлюте — місце Митрополита — зруйноване й спалене, як також усі 
інші місцевості в цьому районі. Узагалі  наша країна, будучи 10 років театром 
війни і партизанських боїв, — це країна розрухи.

Я поновлюю своє прохання, яке я виклав у першому листі: по-перше: 
будьте такі ласкаві переписати мого листа Конгрегації, — і друге: які умови 
є затвердженими, щоби Ви були такі ласкаві переслати мені через доктора 
К[ладочного] один екземпляр, щоби можна було до нього пристосувати 
український текст?

Треба завершувати. Отож я обіймаю Вас по-братськи від усього серця і 
поручаюся Вашим молитвам. Будьте ласкаві передати моє вітання отцям 
Тишкевичу і ще (приятелям з Колегій) Атаназію й Ансельману. Як поживає 
Р.П.? Передайте йому особливо багато привітів від мене.

А тепер до побачення, дорогий отче Кириле, до побачення, але, напевно, 
вже не тут. Якщо випаде Вам нагода, передайте мій гарячий і уклінний привіт 
генералові Редемптористів та Р. П. ГОНДЕСЕК.

Весь Ваш, вельмишановний і дорогий отче Кириле, не будемо забувати один 
про одного в наших молитвах.

Ваш у нашому Господі ієромонах Климентій.
Я не передаю листа Конгрегації. Доктор К(ладочний) доповість про 

ситуацію нашої Церкви.

«Министерство Государственной Безопасности УССР. Для справок № 43» 

Опісля рукою дописано: 
«Подлинник документа хранится в 1-м Управлении МГБ  УССР. Зам(еститель)

Нач(альника) отдела /нерозбірливо/ капитан /нерозбірливий канцелярський 
підпис/

1947
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Лист до брата генерала Станіслава Шептиького:

Унів, 10. 05.1947 р.

Мій найдорожчий!
Маю можливість, щоби написати Тобі хоча б словечко сердечного привіту й 

обіймів. Я кілька разів намагався [переслати цього листа] поштою до Корчини, 
але мені здається, що (він) не доходив.

Я живу тут. Сиджу в Уневі і почуваю себе старим, але в теперішній час не 
можна цьому дивуватися. Священик Д. К. (доктор Кладочний — І. М.) розповість 
тобі деталі, а я тільки так тебе обіймаю й цілую.

Чи ми побачимося ще тут, на цій землі? Дуже сумніваюся.
Бог з Вами… Сердечні вітання Стасі, Гані, Ізі.

Завжди Ваш отець Климентій
P. S. Позавчора, 8.(0)5., у часі святкової Літургії, я згадав про святого 

Станіслава й про Вас двох та щиро поручаю Вас нашому Спасителю, також 
повторюю побажання всього найкращого та щастя.

Лист до Матері Йосафати (Софії Марії Броніслави (1904–1958), доньки 
Леона і Ядвіги Шептицьких):

Унів, 11. 05.1947 р.

Дорога і возлюблена мати Йосафато!
Це рідкісна можливість, щоби дати знак життя і переслати Тобі сердечний 

привіт! Тепер ми знаходимося далеко — і простором, і кордонами, — але близько 
та щоденно ми зустрічаємося біля ніг нашого доброго Господа й Спасителя.

Занадто довго, щоби писати про все. А так — тільки великий сердечний 
привіт!

Як Твоє здоров’я?
До побачення, дай, Боже, коли-небудь зустрінемося в небесах, якщо Він у 

Своєму милосерді й мене перепустить через всі ті двері, незважаючи на мою 
нікчемність.

Твій старий стрик!
Отець Климентій

Від імени ув’язнених єпископів о. Климентій керував греко-католицькою 
Церквою до 5-го червня 1947 року, до часу арешту. Опісля керівництво 
Церквою перебрав редемпторист о. Йосиф де Вохт, якого змусили залишити 
територію СРСР 16-го грудня 1948 року. 

Архимандрита Климентія було арештовано в його келії під час молитви. 
Управлінням МДБ у Львівській області прийняло постанову про його арешт 

ще 30-го травня 1947 року. Підставою арешту для начальника управління, 
генерал-лейтенанта Олександра Вороніна (1908–1990), стала одержана від 
майора Божка інформація про «ворожу радянському ладові» як організаційну, 
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так і безпосередню діяльність Архимандрита Климентія у період до 1941 року, 
під час німецької окупації Галичини, та після 1944 року.

[Кримінальна справа Шептицького Казимира, арк. 1]

«Шептицький Клемент, — писав у постанові майор МГБ Божко, — був 
впливовою особою у формуванні націоналістичного руху й відіграв важливу 
роль у практичній боротьбі ОУН-УПА проти радянської влади». Цей же майор 
Божко й арештував о. Климентія на підставі ордера Львівського управління 
МДБ. Він же проводив ретельний обшук у келії, результатом чого стало 
«виявлення» антирадянської літератури та двох плакатів ОУН із зображенням 
у центрі національного тризуба та підписом «Слава Україні! Героям слава!», 
захованих у дивані спальні.

[Кримінальна справа Шептицького Казимира, арк. 7]

Архимандрит Шептицький ніколи не спав на дивані, а на дерев’яному ліжку, 
яке мало невеликі розміри, адже аскет спав сидячи. 

Опис особистого майна, яке було вилучене під час арешту, складений 
5-го липня 1947 р., містив 7 пунктів: свідоцтво про народження, паспорт, 
антирадянська література: брошури, вирізки з газет, два згадані вже плакати  
та гроші у сумі 4436 крб. (Кримінальна справа Шептицького Казимира, арк.7). 
Наступного дня працівники МДБ провели ще один обшук, після якого було 
додатково конфісковано періодику вагою 6 кг, бібліотеку Свято-Успенської 

Владімір над Клязьмою. З правого боку над річкою видніється «владімірскій централ», 
де відбував ув’язнення о. Климентій і загинув мученицькою смертю

1947
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З матеріялів кримінальної справи о. Климентія
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З матеріялів кримінальної справи о. Климентія
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Унівської Лаври, яка налічувала 
3000  томів, та меблі (Кримінальна 
справа Шептицького Казимира, 
арк. 8–9). Оскільки в бібліотеці 
було знайдено антирадянську 
літературу, то з метою її вико-
ристання проти о. Климентія 
під час слідства його ж визнано 
власником бібліотеки. Основним 
звинуваченням було оскарження 
щодо друку «ідейно ворожої» 
літератури, яку, як стверджува-
ло слідство, найбільш наочно 
відображали цитати «Пам’ятки 
з Унева», виданої 1937 року. 
У «Пам’ятці» зазначалося, що 
«важкі часи переживає нині наш 
народ, а ще важчі часи стоять 
попереду нас… Кровожерлива 
більшовицька Москва надумала 
й розпочала знищувати Церкву 
та ім’я Бога на всій земній 
кулі…». Іншим звинуваченням 
були зв’язки з керівниками 
підпільних структур ОУН та 
УПА. Зокрема слідство взяло та-
кож контакти, які о. Климентій 
використовував під час спроби 
налагодити переговори між УПА 
й радянською владою 1945 року. 
Також було зібрано докази про 

надану ченцями Студійського Уставу допомогу пораненим воякам УПА, пе-
реховування їх в Унівській Лаврі та навіть про систематичні Богослужіння за 
полеглих у боротьбі за незалежну Україну. Звинувачували також о. Климен-
тія у поширенні католицизму (Кримінальна справа Шептицького Казимира, 
арк. 2).

У матеріялах кримінальної справи фігурує Климентій Шептицький, тоді 
як за документами — Архимандрит студитів — Казимир Шептицький. 

По арешті о. Климентія двічі допитували у внутрішній в’язниці УМДБ — 
у т. зв. тюрмі на Лонцького. Його звинуватили в антирадянській діяльності 
та у співпраці УПА й Ватиканом. Покарання за це було передбачено  
статтями 54 — 1 «а» та 54 — 11 КПК УРСР. Проте Архимандрит Климентій 
категорично заперечив свою вину та винесений вирок, наголошуючи на 
тому, що жодної антирадянської діяльности не здійснював, а вилучена 
література належить безпосередньо бібліотеці монастиря Студійського 
Уставу (Кримінальна справа Шептицького Казимира, арк. 23). Незважаючи 

Отець Климентій Шептицький в Уневі. 
Фото з архіву колекціонера Андрія Олійника
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на протест обвинувачуваного, перший етап процесу слідства був завершений  
скеруванням його до в’язниці м. Києва як «особливо небезпечного злочинця». 
За розпорядженням органів держбезпеки УРСР за №3/4/1571 (від 26-го 
червня 1947 р.), архимандрита Климентія 27-го червня поточного року 
переведено до м. Києва, у внутрішню в’язницю МДБ УРСР, у якій він 
перебував до завершення слідства (Кримінальна справа Шептицького 
Казимира, арк. 337).

Для внесення ясности зазначимо, що стаття 54 Кримінального кодексу 
УРСР, за якою звинувачували о. Климентія, передбачала відповідальність 
за «контрреволюційну діяльність» та «зраду Батьківщини». Уведена до 
Кримінального Кодексу УРСР 1927 року, в момент оскарження діяла в 
редакції від 20.07.1934 року. «Зрада Батьківщини» передбачала розстріл або 
позбавлення волі на 10 років з конфіскацією всього майна. 

Слідство у справі о. Климентія у Києві вів офіцер органів державної безпеки 
Олександр Защітін (1913–1995). У своїх спогадах Митрополит Йосиф Сліпий 
згадує його як «звіра»: «Слідчий-звір, начальник тюрми в Києві в 1961 році, що 
тероризував мене по-звірськи і навіть хотів бити, але інші слідчі відтягнули 
його, кажучи: «Нельзя». Той начальник проводив слідство з єпископом Чар-
нецьким, який зі страху порозповідав усе про екзархів, про архиєрейські 
свячення і що я іменував адміністраторів».

[Сліпий Йосиф. Спомини / За ред. І. Дацька, М. Горячої. — 3-тє вид. — Львів — Рим: Видавництво 
УКУ, 2014. — C. 155]

За тодішнім законодавством, відповідно до ст. 113 і 157 КПК УРСР, 
термін слідства завершувався 5-го серпня 1947 р., а капітану Олександрові 
Защітіну так і не вдалося довести склад злочину о. Климентія. Через це, 
з метою забезпечення «ефективної» роботи та «успішного» завершення 
слідчого процесу, він звертається до заступника міністра МДБ УРСР генерала 
Данила Єсипенка (1901–1984) з клопотанням продовжити термін слідства 
та утримання під вартою ув’язненого до 5-го вересня поточного року. Таке 
звернення капітан Защітін порушуватиме перед військовим трибуналом 
п’ять разів поспіль, змінюючи у тексті лише дати. За постановою, основною 
причиною продовження слідства було «намагання підсудного Климентія 
Шептицького приховати від слідства інформацію».

[Кримінальна справа Шептицького Казимира…]

У протоколах допиту збереглася ключова фраза, яку  постійно адресували 
о. Климентію: «Ви не відверті й намагаєтеся приховати правду. Слідству відомі 
факти вашої діяльності. Вимагаємо від вас правдивих свідчень». На що він від-
повідав: «Я свідчу слідству правдиво…»; «я монах і політикою не займаюся»; 
«вважаю це своїм християнським обов’язком» або «з огляду на давність часу, 
не пам’ятаю».

У кримінальній справі до сьогодні збереглися протоколи 45-ти допитів 
Архимандрита. Більшість із них відбувалася вночі — година допиту 
вказувалася в протоколі.  

1947
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Із київського періоду перебування о. Климентія під слідством залишились 
спогади Романа Новосада, в’язня, який деякий час перебував у камері з 
блаженним Шептицьким. 

[Новосад Р. Зустріч і спільне перебування з архимандритом Климентієм (Шептицьким) у камері 
внутрішньої тюрми МГБ у Києві в 1948 р. / Р. Новосад // Тематичний збірник Святопокровського 
жіночого монастиря Студійського Уставу / Наук. ред. схм. Венедикта (Щурат-Глуха) та ін. — Львів, 
2001. — Вип. 9. — С. 76 – 79]

У Києві слідство тривало 7 місяців, і 15-го січня 1948 р. працівники слідчої 
частини МДБ УРСР доповіли про його завершення. Цього дня були спалені 
основні докази «злочинної» діяльности — вилучені в Архимандрита Климентія 
під час арешту речі. Ця практика була в ті часи широко застосовувана, щоби 
добре маскувати сліди фальсифікування кримінальних справ. У постанові 
зазначалося, що «матеріали не мають для справи вагомого значення та не 
представляють для обвинувачуваного» жодної цінности.

[Кримінальна справа Шептицького Казимира, арк. 333]

21 січня 1948 р. було винесено обвинувачувальний вирок за статтями 54 
– 1А та 54 – 11 КПК — «зрада Батьківщини». Постановою засідання особливої 
наради при МДБ УРСР від 28-го лютого1948 р. Шептицького Казимира 
Івановича, 1869 р. н., засуджено до 8 років виправно-трудових таборів з 
конфіскацією майна на підставі статей 54 – 1А, 54 – 11 КПК УРСР, враховуючи 
термін від 5-го червня 1947 р.

[Кримінальна справа Шептицького Казимира, арк. 348]

За вироком, Архимандрит Шептицький мав відбути до Москви у внутрішню 
в’язницю МДБ СРСР, та йому довелося ще кілька місяців перебувати в Києві, і 
10-го березня 1948 року помічник начальника відділу «А» Кривицький зробив 
запит на ім’я заступника начальника в’язничного управління МВС СРСР 
Стефанова про призначення місця відбування терміну для ув’язненого (тут 
же. — С. 346).

За кілька днів, 15-го березня 1948 року, начальником в’язничного 
управління МВС СРСР полковником Юрієм Волхонським видана постанова про 
скерування Шептицького у владімірську в’язницю в Росію (тут же. — С. 347).

У місті Владімірі над Клязьмою, перша згадка про яке походить із 988 року 
— року хрещення Руси-України, — архимандрит Климентій Шептицький пробув 
до весни 1951 року. Є інформація, яку складно перевірити, що він перебував і в 
інших місцях позбавлення волі, зокрема в місті Ухті, де зустрівся зі студитом — 
братом Віталієм (Володимиром Матковським). Документально, однак, це не 
підтверджено.

1-го травня 1951 року о 21 год. 30 хв. лікарі медичного корпусу владімір-
ської в’язниці констатували смерть Архимандрита о. Климентія — Казимира 
графа Шептицького. У медичній довідці лікарів владімірської в’язниці МДБ 
СРСР повідомлялося про те, що 1-го травня 1951 р. о 21 годині у тюремній лі-
карні помер в’язень Шептицький Казимир Іванович, 1869 року народження. 
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Отець Климентій. Автор світлини брат-студит Мирослав (Михайло Кольбенко)

1948
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За медичним актом, Архимандрит Климентій перебував на стаціонарному 
лікуванні під лікарським наглядом від 10 травня 1948 р. з діягнозом: 
загальний артеріосклероз, гіпертонія, декомпенсований порок серця, «стареча 
немічність».

[Кримінальна справа Шептицького Казимира, арк. 351]

Приблизно в той же час було розгромлене монашество, яке відроджував 
Митрополит Андрей та розвивав о. Климентій. Про його стан після ліквідації 
Греко-Католицької Церкви та пропозицію знищення пише Петро Вільховий, 
уповноважений у справах релігійних культів в Україні при РМ УРСР в листі до 
Микити Хрущова від 29-го вересня 1949 року: 

На сьогоднішній день на території Української РСР греко-католицька 
(уніятська) церква з усіма її адміністративно-церковними органами повністю 
припинила своє існування, за винятком кількох греко-католицьких чоловічих 
та жіночих монастирів, дислокованих у наступних областях: Львівській — 3, 
Станіславській — 6 і Закарпатській — 2 монастирі.

Згруповані у зазначених монастирях монахи та окремі групи монахинь 
виступають носіями реакційних та націоналістичних настроїв, довкола яких 
концентрується бродячий елемент, що включає найбільш ортодоксальних 
уніятів, які ставляться вороже до всіх заходів Радянської влади. До найбільш 
характерних монастирів за контингентом монашествуючого елементу можна 
зарахувати греко-католицький чоловічий монастир в с. Міжгір’я (Унів було пе-
рейменовано в Міжгір’я, щоб у такий спосіб затерти з часом історичну пам’ять 
про це відпустове місце — І. М.) Перемишлянського району Львівської области, 
в якому нараховується 81 монах, з яких 27 священиків-монахів [єромонахів], що 
належать до категорії найбільш активних уніятів, є членами бельгійського 
ордену «редемптористів», на чолі яких до останнього часу був протоігумен Де-
Вохт, нещодавно висланий за межі СРСР. 

Другим гніздом концентрації реакційно-націоналістичного духовенства 
є греко-католицький (уніятський) чоловічий монастир ордену «василіянів», 
розташований в с. Гошів Болехівського району Станіславської області, в якому 
постійно проживають 14 монахів, з яких 7 священиків. 

Монахині жіночих монастирів здебільшого по суті перестали вести 
ізольоване монаше життя, зняли монаший одяг і влаштувалися на роботу в 
лікарні, ремісничі артілі або займаються сільським господарством. 

У зв’язку з ліквідацією греко-католицької церкви та всіх її адміністративно-
церковних органів вважаємо політично доцільним та цілком своєчасним 
поставити питання про ліквідацію всіх греко-католицьких монастирів, яку 
треба закінчити в першому півріччі 1950 року.

[Цит. за: Боцюрків Б.  Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава…— С. 169–
171;  ЦДАГО. — Ф. 1. — Оп. 24. — Спр. 783. — Арк. 267-268.]

На закінчення розділу зазначимо, що, на відміну від попередніх етапів 
життя о. Климентія, період від 1944 року й до смерти досліджений добре. Цьо-
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му сприяє також наявна джерельна база. Назвемо ті важливі джерела, які ми 
цитували. В першу чергу слід наголосити, що станом на сьогодні є розсекрече-
ною кримінальна справа о. Климентія, яка акумулювала в собі сотні сторінок з 
його діяльности у радянський період: 

[І. Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі ГДА СБУ) Ф. 6. Кримінальні справи 
на реабілітованих осіб. 1919 — 1991 рр. Спр. 74978 ФП. Кримінальна справа Шептицького Казими-
ра Івановича, 1947 – 1948 рр., Т. І, 357 арк.;

ІІ. ГДА СБУ Ф. 6. Кримінальні справи на реабілітованих осіб. 1919 — 1991 рр. Спр. 74978 ФП. 
Кримінальна справа Шептицького Казимира Івановича, 1989 – 1999 рр., Т. ІІ, 73 арк.]

Лист, надісланий на ім’я Яна Казимира Шептицького, племінника о. Климентія, прокуратурою 
Львівської области, в якому повідомляється, 

що Шептицький Климентій Іванович є реабілітований

1949, 1951
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Окрім цього, звертаємо увагу на низку збірок документів радянських 
органів державної безпеки, які є, з одного боку, неоціненним свідченням із тих 
часів, а з іншго — можуть містити у ставленні до Шептицьких необ’єктивність 
та упередженість, ступіть яких ніхто не аналізував, що має велике значення у 
контексті достовірности фактів і розміщених там повідомлень:

І. Ліквідація УГКЦ (1939–1946). Документи радянських органів державної 
безпеки / [Упоряд. Сергійчук М.]. — К., 2006. — Т. І. — 920 с.

ІІ. Ліквідація УГКЦ (1939–1946). Документи радянських органів державної 
безпеки. / [Упоряд. Сергійчук М.]. — К., 2006. — Т.ІІ. — 804 с.

ІІІ. Митрополит Андрей Шептицький у документах радянських органів 
державної безпеки (1939–1944 рр.) / За заг. ред. проф. В. Сергійчука, упор.
С. Кокін, Н. Сердюк, С. Сердюк. —К.: Українська видавнича спілка, 2005. — 480 с.
IV. Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки 
(1939–1987): у 2-х т. / Упоряд. Сергійчук В. — Т. І. — К., 2012. — 656 с. і Т. ІІ. — 
К., 2012. — 480 с.

VI. ХРЕСНОЮ ДОРОГОЮ. Функціонування і спроби ліквідації Української 
Греко-Католицької Церкви в умовах СРСР у 1939–1941 та 1944–1946 роках. 
Збірник матеріалів та документів / Упорядкував Михайло Гайковський. —  
Львів: Місіонер, 2006. — 652 с.

Серед досліджень цієї теми заслуговують на увагу публікації Вікторії 
Чорнописької, Світлани Гуркіної та Лесі Клебан:

I. Чорнописька В. Ліквідація радянською владою студитського чернецтва у 
Східній Галичині в перші повоєнні роки // ХVІ Міжнародна наукова конферен-
ція студентів і молодих науковців «Болісні травми минулого: історична правда 
та імперативи сумління», 12–13 квітня 2013. — С. 57–65. 

II. Чорнописька В. Останній період життя архімандрита Климентія Шеп-
тицького (1947–1951 рр.) // Чорноморський літопис. — Миколаїв, 2012. —Вип. 
6. — С.47–52. 

III. Гуркіна С. Архимандрит Климентій Шептицький у 1944–1947 рр. / Сто-
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На цьому завершується ще один період із життя о. Климентія Шептицького. 
Чому період? Бо після смерти, а ми не маємо в цьому сумнівів, його шлях 
триватиме вже в інших вимірах. Залишиться він у пам’яті людей, в історії 
Греко-Католицької Церкви та, як приклад, стане натхненням для своїх братів-
монахів у підпіллі. Деякі з них переживуть «імперію зла» та увійдуть у нову 
епоху, в якій відродять знищене. Тоді з новою силою воскресне пам’ять про 
братів Шептицьких — Митрополита Андрея та Архимандрита Климентія, — 
яка спонукатиме до продовження, як Шептицькі називали, «справи святого 
Йосафата Кунцевича». 
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Спогади сестри Ванди Марії графині Шептицької 1

Я народилася 18-го квітня 1910 р. у селі Прилбичі, в Яворівському повіті 
біля Львова. Тут проживали мої дідусі й батьки. У 1914 році старий дім, в якому 
я народилася, був зруйнований. Після війни ми поселилися в новому. В старо-
му домі народилася також моя найстарша сестра Софія (пізніше сестра Марія 
Йосафата – І. М.). Прилбичі належали до парафії Брухналь у Львівській єпархії. 
У Прилбичах були тільки русини, і тут була греко-католицька (уніятська) церк-
ва. Ми ніколи не говорили «українці». Мама цього слова не любила, бо воно 
в’язалося з політикою. Русинів ми любили, жили з ними, і з них ми походили. 
Наша сім’я багато років була руською. Україна була для нас далеко на Сході. 
Назва «Україна» була вигадана після 1914 р., щоб в цих людях розбудити націо-
налізм, якого давніше не було. Львів, Галич — це була Русь Червона (...). 

У нас панувала велика згода і любов між поляками та русинами. Як мови-
лося «українець», то це був хтось, хто хоче від Польщі відділитись і є проти 
поляків. Моя мати Ядвіга походила з дому Шембеків з Великої Польщі. Її рідна 
сестра Криста була в Непокалянок. Померла 3 роки тому. Останній раз, коли я 
була в Польщі, місяць провела в неї. Було в них так приємно. Моя мати і тітка 
Криста були польками і великими патріотками. У Великій Польщі організову-
вали таємні школи для польських дітей, але при цьому всьому дуже любили 
русинів і не мали нічого проти них. У моїй сім’ї ще за прадідуся розмовляють 
по-російськи (руською. У Польщі нині тільки фахівці розрізняють руський і 
російський. По-руськи — так, як говорили русини, тобто сучасною українсь-
кою мовою — І. М.), але з часом сім’я сполячилася, як то було і з іншими сім’ями. 
З нашого дому було декілька уніятських митрополитів, портрети яких висіли 
в нашому житлі. Мої два Стрики перейшли на греко-католицький обряд, бо 
священики з цього обряду були слабо освічені й Церква ця почала занепадати. 
Стрики любили русинів, бо були серед них виховані. Того, що один з них ста-
не митрополитом, ніхто не сподівався. Як вже раніше я згадала, в Прилбичах 
проживали русини і була там греко-католицька церква. Два кілометри далі в 
Брухналі був латинський костел. Там з давніх-давен проживали тільки поляки. 
Інші села навколо були тільки руські (мешкали русини — І. М.). У Брухналі були 
руїни старого замку на узгір’ї. Ніби люди, які там мешкали, приїхали як колоні-
сти. Колись була це Червона Русь, але пізніше Львів став належати до Польщі. 
Нашою залізничною станцією була Судова Вишня. Мої батьки жили свято. Було 
нас 9 дітей. Петрусь помер ще маленькою дитиною, а сестра Марія у віці 15 
років. Після її смерті народилася Іза (Єлизавета), яка є лікарем. Найстаршою 
була Софія, потім Ясь, Петрусь, Марія, Ванда (тобто я), Андрусь, Ганя, Кристя 
й Іза. Нині живе нас п’ятеро: чотири сестри і брат. Після вибуху Другої світової 
війни мій брат Андрій був семінаристом. Його вбили у 1940 році.

Під час Першої світової війни ми мусили утікати і трохи були в Закопане, 
а трохи в Австрії (Зіммерінгу) (одинадцятий район Відня — І. М.). Коли ми 
повернулися додому в 1916-му чи 1917-му, то старого будинку вже не було, 
оскільки був спалений, а новий місцями теж був знищений. Після ремонтів ми 
поселилися в новому домі. А потім у 1920 р. ми знову втекли до бабусі до Ве-
ликої Польщі. Загальну школу ми закінчували вдома. До Львова ми приїхали 
вже досить пізно, де я ходила до останнього класу. До нашого дому приходила 
вчителька панна Пехівна. Навчали нас також батьки. Читати і писати навчила 

1 
Ванда Марія Ядвіга графиня Шептицька з Прилбич герба Власного (1910–1999), дочка Леона і Ядвіги 
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нас мама, також навчила нас катехизму. На завершення року я їздила здавати 
іспити до Львова, а пізніше ми вже регулярно ходили до школи, я — до 3-го 
класу гімназії. Математику і фізику навчала нас вчителька. Мама навчала ан-
глійської, французької, релігії та історії. Тато навчав латини. Мої батьки були 
дуже освічені. Моя мама також усю освіту отримала вдома. Уроки з батьками 
були дуже милі. Від початку навчального року установлювали розклад дня на 
окремі уроки і час на відробляння завдань. Рівень нашої домашньої школи був 
дуже високий. Було нас багато, отже, вдома була майже школа. Науку ми трак-
тували всерйоз, а мене називали «поважна Вандочка», але, незважаючи на те, 
я була весела і щаслива.

Коли ми були в Австрії, приїхав нас відвідати брат моєї мами Олесь2, який 
був у війську. Там, де ми проживали, в саду була велика скала, яку ми називали 
Фафета. Ми запропонували вуйкові, щоб він її здобув, а ми її будемо захищати. 
Як зброю ми використали кропиву і малину, зелені й незрілі груші. Ми захи-
щалися відважно. Після битви вуйко був такий побитий, що виглядав так, ніби 
помер. Мама мусила зробити йому капельницю  і доглядати. Бідний Олесь! У 
цій битві не брала участь Софія (майбутня Мати Марія Йосафата, ФММ). Вона 
завжди була дуже поважна і дуже всерйоз грала роль найстаршої. 

Пам’ятаю декілька випадків з дитинства, коли виявлявся мій важкий ха-
рактер. Одразу ж після купелі ми вечеряли з моєю молодшою сестрою. Одного 
разу нам подали кашу на молоці, а я мала якраз тоді охоту на пироги і сказа-
ла, що цього не їстиму. Мама сказала няні покласти мене спати без їжі. Вранці 
подали мені цю саму кашу, а я знов не хотіла їсти. Мама заборонила мені дати 
що-небудь інше, поки я не з’їм каші. Коли голод став для мене нестерпним, я 
пішла до мами просити пробачення. Після вибачень я кинулася із люттю на 
землю і вилася, як в’юн, зі злости. Мама це перечекала, а коли я утихомирилася, 
казала мені подати кашу, яку я так і не доїла. Цього разу каша зникла негайно.

Замислів на пустощі мені не бракувало. Дуже я хотіла побачити, як вигля-
дає пожежа, і одного разу така нагода трапилась. Няня купала нас колись при 
свічках. Коли вийшла з ванни, щоб занести мою сестру до ліжка, я хапнула свіч-
ку і підпалила рушники, які висіли. Щастя, що були мокрі й почали страшно 
диміти. Хтось зайшов до ванни і вкинув ці рушники до ванни з водою. Я не 
пам’ятаю, чи я за це дістала. Але няня наслідки цього відчула. 

Колись, бажаючи виглядати, як моя  бабуся, я зробила у ванні багато піни і замо-
чила в ній своє волосся, щоб було біле, як у бабусі. Я була дуже гордою за себе, але не 
знала, як волосся повернути до первинної форми. Відтак вирішила зникнути, хова-
ючись під одне з ліжок у гостинній кімнаті. Всі, хто були в домі й фільварку, скрізь 
мене шукали. Пізніше на таке кокетування я вже ніколи не посміла.

Найбільший клопіт я мала з алгеброю. При цьому дізналася, що цю страшну 
науку придумали араби, немовби в пустелі вона була їм до чогось потрібна. Через 
це я про них погано думала. Часто, коли я не відпрацювала вправ з алгебри, бо 
не вміла їх зробити, мене карали, закриваючи в кімнаті, а решта братів і сестер 
тішились свободою. Я плакала над зошитом і повторювала собі, що я ненавиджу 
арабів. І що цікаве: чверть віку пізніше мене відіслано на місію до тих же арабів і 
перший урок, який я давала їм в нашій школі в Дамаску, була алгебра.

З дитинства пам’ятаю процесії Божого Тіла, резурекційні, які були дуже 
гарні. Однієї неділі ми йшли до парафіяльного костелу в Брухналі, а наступ-
ної — до греко-католицької церкви у Прилбичах. Батьки піклувалися, щоб ми 

2 
Олександр Марія граф Шембек зі Слупова герба Власного (1886–1928).   
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не відсікалися від русинів і щоб була між нами згода. Коли почав появлятися 
український націоналізм, батьки дуже через це переживали. Раніше  всі поляки 
і русини обходили разом польські і руські свята. У нашому домі була каплич-
ка, де ми часто запрошували священика на якісь іменини чи жалобну Літургію 
за членів сім’ї. На Святу Літургію, недільну, ми йшли завжди до костелу. Коли 
приїжджали до нас стрики, то вони відправляли в нас Святу Літургію; о. Кли-
мент був ченцем-студитом, а Андрей — уніятським митрополитом. 

До першого Святого Причастя підготувала мене мама, і воно відбулося в нашій 
каплиці в Прилбичах. Я мала тоді 9 років і рік раніше приступила до першої Сповіді. 
Впродовж року більшість часу мені займала наука, а на вакації ми виїжджали до 
лісу і на річку, де ми купались. Ми мали також дім у Львові, і я там проживала, завер-
шаючи гімназію, які проводили сестри Святого Серця (Sacre Coeur). У цій гімназії, 
у віці 18 років, я склала іспит на атестат зрілости (матуру). Негайно після матури 
я виїхала з Софією і з батьком до Італії. Ми відвідали багато італійських міст. Тато 
дуже хотів зробити Софії екскурсію перед її вступом до Згромадження. Батьки дуже 
старалися, щоб кожна дитина могла виїхати за кордон.

Після матури я хотіла одразу йти до монастиря, але весь рік, не записую-
чись на навчання, я ходила ще в Університет на математику. Потім я виїхала 
на рік до Риму і перебувала в польських сірих уршулянок (Згромадження Се-
стер Уршулянок Серця Ісуса Конаючого). У цей час я відвідувала також курси 
Монтессорі. Я хотіла вступити до монастиря, але не бжала бути вчителькою, 
бо не любила цієї професії. Вважала, що якщо вже буде потрібно, то, найбільше, 
вчитиму дошкільнят. Відтак я одержала диплом про завершення курсу Мон-
тессорі, але він мені ніколи не знадобився. Склала також теоретичний іспит, 
який мав бути доповнений практикою. В Римі я відвідувала місто.  Після по-
вернення з Риму, у Львові, я також пройшла курс садівників. У нас вдома був 
великий сад, в якому часом я допомагала. Ця робота мене дуже цікавила і мені 
подобалася. Цікавив мене обробіток овочів, квітів і плодових дерев. Я не хотіла 
іти в Університет, бо думала про вступ до монастиря. Роботою в саду і на городі 
я заповнювала свій вільний час. Так минули три роки.

Моя сестра Софія (чернече ім’я Мати Марія Йосафата) вступила до Згромад-
ження півтора року раніше від мене. Спочатку увійшла до Святого Серця (Sacre 
Coeur) у Збилітовській Гурі, де відбула різновид постуляту. Там їй не сподоба-
лося і вона повернулася додому. Після повернення виїхала до вуйка до Лабунь 
і поселилася у «Каштелянівці». Там пізнала Cестер Францисканок Місіонерок 
Марії та вирішила до них вступити. У такий спосіб Г. Бог відвів її до такого згро-
мадження, до якого її закликав.

Я раніше, ніж сестра Софія, прийняла рішення про вступ до Згромадження 
ФММ у Лабунях. Відтак я не пішла за її прикладом, бо вибрала це Згромаджен-
ня задовго до неї. Сестер ФММ я пізнала, їздивши до вуйка в Лабуні на вака-
ції. Знала, що моя кузина Тереза Шептицька3 до них вступила у 1922 р. Я мала 
тоді 12 років і знала її перед вступом до ФММ. Будучи якось у стрия, пішла до 
сестер, щоб попросити про прийняття. Наставниця Мати Марія Зиґфріда була 
дуже хвора і я з нею не побачилась. Пізніше написала листа і одержала пози-
тивну відповідь. Коли я була в Римі на курсі Монтессорі, то бачилася з Гене-
ральною Матір’ю ФММ, Марією де Сент Мішель. Спеціяльно їхала до неї, аби 
сказати, що хочу вступити до ФММ. Коли я написала до Лабунь, то дізналася, 
що мене вже прийняли, оскільки Генеральна Матір просила про це. Мене не 

3
 Тереза Марія графиня Шептицька з Прилбич гербу Власного (1897–1996). В чернецтві взяла ім’я Іза-Софія. 
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було на облечинах Йосафати, бо я була тоді в Римі. Наші батьки не протесту-
вали проти нашого вступу до Згромадження, хоч дуже їх це коштувало. Вони 
були дуже набожні й віруючі. Батько сказав, що жаліє, що я не вступила разом з 
Йосафатою, бо тоді ми були б разом і було б нам приємніше. Мене це дуже схви-
лювало, що батько не думав про себе, тільки про мене. Вступ одночасно двох 
доньок був би для них болючий. Тому я залишилася ще півтора року вдома, щоб 
заповнити відсутність Софії, щоб батькам було менше сумно. Батьки старалися 
нам допомогти добре розпізнати наше покликання. У таких випадках радилися 
в наших стриків — о. Климента і Митрополита Андрея. Вони наші наміри під-
твердили. Особисто я розмовляла з о. Климентом, який визнав моє покликання 
справжнім. Мої стрики були надзвичайно святими людьми. Їхі беатифікаційні 
процеси тривають.

Головною роллю моїх батьків було утримання миру між поляками і русина-
ми, яких до війни польський уряд як національну меншину не підтримував. У 
ці ж часи русини були безневинно кривджені поляками. Пізніше, під час окупа-
ції, настала відплата, дуже сумна і болюча.

Я вступила до сестер ФММ у Лабунях у березні 1932 р. Там я відбула по-
стулят, там відбулись облечини. Обряд облечин я мала 17-го вересня 1932 р. 
разом з с. Ольгою Федорович4, відтак приїхали на нього наші сім’ї, було дуже 
багато гостей. Священик Федорович, той, який є в Лясках, має ще світлину з 
тих облечин. На ній я в білій сукні. 

Під час постуляту я малювала якісь картини, і наказали мені читати під час 
трапези з французької книжки про всіх Святих зі Серафітського Ордену, пере-
кладаючи одразу польською. Це для мене було страшним. Я таких набожних 
орденських слів не знала, та й це читання не дуже мені виходило. Було це 
важко, бо сестри мені говорили, що Йосафата робила це краще, ніж я. Йоса-
фата перед вступом вивчала французьку мову на романістиці в Університеті 
у Львові й написала магістерську роботу. Була також у нашого вуйка 3 роки в 
Парижі, вивчала філософію на Сорбоні та французьку мову. Щоправда, я також 
усе життя вчилась французької, але я не знала її так, як Йосафата. Пам’ятаю, як 
Мати Титуса сміялася, коли слово «gardien», яке повинне було означати «насто-
ятель», я переклала «сторож». Правду кажучи, це читання було для мене дуже 
неприємне. 

Як постулянтка, ходила також допомагати до пральні, до саду, зрізувати дере-
ва до парку, підв’язувати помідори. Знаючи, що я маю закінчені  садівничі курси, 
мене відіслали на роботу в сад. Один раз сказали мені зрізати квіти для каплиці. 
Я позрізувала жоржини дуже коротко, бо жаліла бутонів. Якби я стяла нижче, то 
мусила б також їх позрізувати. І дуже мені за це дісталось. Мене запитали, чому 
я не поцікавилася у Настоятельки, як ці квіти зрізати. Про все потрібно було пи-
тати у Матері Настоятельки. Один раз вислали мене сфотографувати наш дім, 
бо я привезла зі собою фотоапарат. Зробила дві світлини, бо так мене навчено 
вдома. Як одна не вийде — то є друга. Можна вибрати, яка краща. Але і тут мені 
дісталось: «Чому ти псуєш плівку?» Так я вчилася святої покори.

У постуляті в Лабунях ми їли дуже чорний хліб. Я любила його, але інші по-
стулянтки думали, що сестри подали плитки шоколаду на сніданок. Масло було 
тільки на великі свята і для хворих. Мені в Лабунях було дуже добре, хоч м’ясо 
було рідко. А як вже було, то дуже недобре. Ми отримували тільки малі шматоч-
ки, повністю виварені. Не знаю, чи ця кухарка не вміла його приготувати?
4 

Ольга Федорович-Яцковська герба Огінець (1908–2000). 
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Найважливішою подією мого життя була смерть моєї сестри Марії5, бо 
я була з нею дуже зв’язана. Вона була від мене старша на три роки і завжди 
хотіла вступити до монастиря. Щоб її наслідувати, я також повторювала за 
нею, що я хочу вступити до Згромадження. Я ходила за нею, мов тінь, і в усьо-
му її наслідувала. Її смерть була для мене великим переживанням. Померла 
через дизентерію, яка панувала в селі. Привезли до неї лікаря з Яворова, але 
не було потрібних ліків. У селі також одна чи дві особи померли. Коли Марися 
померла, вдома запанував відчай. Пам’ятаю, як увечері я плакала в ліжку. До 
кімнати зайшла мама і сказала: «Знаєш, це була Божа воля, і потрібно її прий-
няти». На похорон приїхала моя бабуся з Великої Польщі. Їхала всю ніч, і перша 
зі всієї сім’ї приїхала до нас. Привезла зі собою дуже гарні троянди. Марися 
померла 30-го серпня 1922 року. Коли труну з Марисею виносили з дому, тато 
взяв одну найгарнішу троянду і, кладучи її на труну, сказав: «Це є найгарні-
ший день її життя, це день її шлюбу». Батьки важко пережили її смерть! Я, зреш-
тою, також. Марися мені завжди імпонувала. Була динамічна, а я потребувала за 
кимось іти. Я не мала, як вона, своєї сильної волі та незалежного мислення. Вона 
була дуже хоробра. Грала в теніс. Їздила на конях. Нічого ніколи не боялася, а 
така хвороба так її і змела. Вона розуміла, що помре. Я веселилася у саду з молод-
шими братами і сестрами, коли нас покликали, бо Марися вмирала. Пам’ятаю, 
як батькам говорила: «До побачення!» Батьки просили її, щоб молилася за всю 
родину, а особливо за тих, що переживають труднощі, й вона їм це пообіцяла. 
Сказала, що молитиметься за Яся. І невідомо, чи вона часом не пожертвувала 
свого життя за брата Яся, бо він дуже хворів і його життя було під загрозою. Він 
не був при її смерті, бо перебував у той час у Львові. Її смерть і його зламала, і 
пізніше свою доньку він назвав Марією. Марію поховано в гробівці у Прилбичах. 
Він містився в підземеллі, і там часто відправлялася заупокійна Свята Літургія.

Коли я була в постуляті, часто ставили якісь сценки, в яких я брала участь. 
У родинному домі ми нерідко також проводили такі вечірні вистави. Найчасті-
ше ними диригувала мама, але деколи також мені ввіряли керівництво, напр., 
тоді, коли мама мала іменини. На іменини батька мама завжди організовувала 
великі вистави. Ми ставили їх у салоні й запрошували на представлення роди-
ну і знайомих. Був то справжній театр. Це була така сімейна традиція, бо моїм 
прадідусем був Александр Фредро. Моя бабуся та його донька також писали 
комедії. Відтак ми ставили або його комедії, або його доньки. Деколи також 
мама писала якісь п’єси. Коли я мала 6–7 років, також писала віршики, але по-
тім, коли мені казали їх читати перед людьми, то я припинила. Теж трохи вчи-
лась малювати, але не вистачало мені до цього винахідливости.

Після облечин нас троє виїхали до Ле-Шатле: Мати Ольга, Мати Зеновія і 
я. Під час облечин ми попрощалися з сім’єю і знайомими. У Парижі на вокзалі 
повинні були на нас чекати сестри, але нікого не було. У скринечці ми мали 
адресу сестер з листами, але перш ніж ми почали їх шукати, підійшов до нас мо-
лодий чоловік і поцікавився, чи ми їдемо до сестер ФММ. Він зателефонував до 
них і вони попросили для нас взяти таксі. Ця молода людина замовила таксі, в 
яке нас посадила. Дорогою ми розмірковували, ким був цей юнак. Однозначно 
ми ствердили, що це був Архангел Рафаїл, який нам так дієво допоміг. Сестри 
не отримали телеграми з Польщі й нічого не знали, що ми приїдемо. Я гово-
рила французькою мовою, але Парижу не знала. Французьку я вчила вдома, а 
потім у сестер Пресвятого Серця. Складали матуру в них 18 панночок і з цього 

5 
Мар’яна Ядвіга графиня Шептицька з Прилбич герба Власного (1907–1922). 
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грона три вступили до чернецтва. На початку у школі було більше дівчат, але 
до матури дійшло 18. Одна приятелька вступила до Пресвятого Серця, а друга, 
до безгабітових сестер.

У Парижі ми залишилися на тиждень. Я була розчарована, бо ми не відві-
дували Париж так, як я цього прагнула. В той час там була Генеральна, яка 
організувала місії. У Ле-Шатле я пробула два роки і весь цей час просиділа в 
майстернях. Спочатку в тій, де робили мережки і багато серветок. Потім перей-
шла до іншої, де з тонкої олов’яної бляхи, яка дуже м’яка, ми робили і різьбили 
попільнички, вазони і коробки. У цій майстерні я була якийсь час разом з Йоса-
фатою. Ми могли розмовляти тільки в рамках виконуваного обов’язку. Вже не 
пам’ятаю, чи раз на тиждень, чи раз на місяць ми зустрічалися разом на сестринсь-
ких розмовах, на які мали спеціяльний дозвіл. Один раз, у час вшанування Святих 
дітей, вбитих у Вифлеємі, дали спільне завдання, щоб ми досхочу наговорились. 
Я чекала на Йосафату від ранку, а вона прийшла пізно, десь о 10-ій. Пішла допом-
огти сестрам у хліві, щоб вони також могли цього дня раніше звільнитись від 
роботи. Вона у цьому була надзвичайна. Але як прийшла — ми встигли собі 
поговорити.

Одного разу я попросила дозволу піти до дантиста, щоб у моєму зубі усунути 
дірку, яка ще мені не боліла. І коли мені с. медсестра дозволила прийти наступ-
ного дня, я почала просити, щоб на моє місце пішла Йосафата, яку дуже болів 
зуб. Медсестра, однак, відповіла, що піду я, оскільки це визначено в терміні. Я 
думала собі, що наша Засновниця ніколи б так не поступила. Без сумніву, пішла 
б та, яка б більше потребувала. Мені було дуже сумно, і я журилася через хворий 
зуб Матері Йосафати. У Ле-Шатле ми були разом 6 місяців. Мати Йосафата склала 
перші шлюби і виїхала. Також під час послушництва зроблено мене Admonitrice 
(та, що згадує) для сестер. Для мене це був чорний відчай. Нас було 200 сестер, 
а я повинна була згадувати сотні. Я не знала їх всіх, навіть однієї від іншої не 
відрізняла. Щоправда, Мати Магістриня мені підказувала, що, кому я повинна 
сказати, але часто я не знала, хто це є. Потім мені доручили опікуватись сестрами 
з Польщі і словенками. Цей обов’язок раніше мала Мати Йосафата. Вона навча-
ла їх катехизму. Я також це робила, хоч жодних курсів не мала. Мала книжку, з 
якої їм катехизм пояснювала. Також мусила читати їм роздуми які були написані 
французькою. Полькам я пояснювала польською, а словенкам словенською. Я не 
знала словенської, думаю, що ці сестри надто багато не зрозуміли.

Наша сестра Магістриня, M. M. Франсуаза де Сент Мішель, була дуже милою. 
Її рідна сестра, M. M. Ірміна, була моєю наставницею в Дамаску. З причини ве-
ликої кількости дівчат у новіціяті (було нас від 100 до 150) важко було досту-
питись до нашої Магістрині. Йшли до неї раз на місяць за згодою. Серед цього 
натовпу новіціяток я почувалася втраченою. До того зміна життя зі світсько-
го на монастирське спричиняла, що я почувалася мов мала дівчинка, яка без-
перервно мусить просити про дозвіл на щось. Раніше магістром новіціяту була 
M. M. Маєла. Вона була магістром у Йосафати. Пізніше вона стала Провінційною 
Настоятелькою, а в новіціяті на її місце заступила  M. M. Франсуаза де Сент Мі-
шель. Мати Маєла була дуже добра для польок. Коли приїхала на інспекцію до 
новіціяту, то розпитувала мене, як живеться,  чи все гаразд? Новіціят пройшов 
тихо і спокійно, без надзвичайних подій. Я не хворіла в цей час.

Перші шлюби склала 17. IX. 1934 р. Потім поїхала у Париж на навчання. Три 
роки вивчала у Сорбоні математику, фізику і хімію. По завершенню навчань 
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отримала «Lisans» (ступінь бакалавра — І. М.). Згодом, весь рік, відвідувала педа-
гогічний курс у Католицькому університеті, де слухала різних священиків-про-
фесорів і пів року відбула практику в пансіонаті для дівчат, яким опікувались 
безгабітові сестри. Я трохи дивно почувалася, коли сиділа з моєю подругою на 
лаві, спостерігаючи за уроками. Я все конспектувала, а моя подруга найчастіше 
дрімала, бо її педагогіка не надто цікавила. Я мусила також у цьому пансіонаті 
провести показові уроки. Не дуже мені вони вдавались і я не любила цього ро-
бити. Після закінчення курсу одержала якийсь папірець. Мати Маєла хотіла нас, 
у такий спосіб вивчити на найкращих учительок. Незважаючи на освіту, я не 
любила вчити дітей, а в педагогічній роботі любов до професії та дітей — най-
важливіша. Під час вакацій я їздила на відпочинок до Лес-Шателе і раз до Берку, 
щоб допомогти провести дитячі табори для дітей.

Щоб скласти довічні шлюби, я їхала з Парижу в Лес-Шатле. Їх склала 
17.IX.1937 р. Під час складання шлюбів був мій брат Андрій, який подорожу-
вав по Франції. Коли я навчалася в Парижі, мене відвідали також мої батьки. 
Великою підтримкою в чернецтві був для мене мій стрик, митрополит Андрей 
Шептицький. Моя бабуся та його мати Софія, донька Александра Фредра, була 
особою надзвичайно святою. Такою всі ми її вважали. Була письменницею, 
художницею і видатною мисткинею. Вона писала про нього чудесні спогади. 
З них я дізналася, скільки мусив подолати труднощів, щоб реалізувати своє 
специфічне покликання — зміну обряду з латинського на греко-католиць-
кий і його бажання залишитись руським, східним ченцем. Йому подобалося 
суворе життя ченців. Народився у 1865 р. та помер у 1944. Митрополитом став 
у 1912 р. (Галицьким Митрополитом був номінований насправді у 1900 р. — 
І. М.). Під час Першої світової війни був вивезений до Росії. Останні 20 років 
життя хворів. Мав туберкульоз кісток. Не міг ходити і мав складнощі з пись-
мом. Найчастіше сидів у фотелі. Мати Йосафата хворіла подібно, як і він, але 
лежала тільки декілька років і померла. Він жив набагато довше і міг сидіти. 
Ніколи не жалівся на біль, який його невпинно супроводжував. Його найбіль-
шим бажанням в житті була єдність Церкви й освіта уніятських священиків. 
Дуже любив русинів, серед яких виріс. Зрештою, як я згадувала раніше, моя 
сім’я була русинського походження. Але потім настала мода, щоби переходити 
на латинський обряд і на народовість, а також польську мову. Був це суспіль-
ний аванс. У нашому домі було чотири чи п’ять портретів митрополитів, які 
походять зі сім’ї Шептицьких. Також у нашій сім’ї був латинський єпископ. У 
нас було так, що греко-католики йшли на латинські процесії і навпаки. Перед 
Другою світовою війною взаємини між поляками і русинами були загалом хо-
рошими. Лише незадовго до самої війни почалося трохи зіпсуття. Мої батьки 
усе життя працювали, щоб була єдність між поляками і русинами, щоб їх взаєм-
но до себе наблизити. Ніколи про нікого погано не говорили і зі всіма жили у 
великій згоді. Це був для нас, дітей, величезний приклад. 

Батьки стрика Андрея дуже протестували проти намірів сина. Батько зажа-
дав, щоб перед уступом зробив вчений ступінь доктора в Кракові. Там стрик 
Андрей подружився з братом Альбертом Хмельовським, який заснував Аль-
бертинців. Тепер обидва є кандидатами на Святих. Щоб під час війни вгамува-
ти населення від убивств, митрополит Андрей написав пастирський лист «Не 
вбий!». Він був проти цих вбивств, але люди були вже такі озвірілі, що він не міг 
їх стримати. Мою кузинку Непокалянку також вбили українці. Вона з іншою 
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сестрою виїхали з Язлівця, щоб дістатись до Кракова чи Варшави. За декілька 
днів знайдено їхні перепиляні тіла в лісі, й вепри почали їх їсти. Моя кузина 
мала понад тридцять років. Вона пожертвувала своє життя за згоду між поля-
ками й українцями. І Господь Бог прийняв цю жертву6. Також сестра Криста, 
Непокалянка, рідна мамина сестра, яка прожила  84 роки, писала спогади про 
митрополита Андрея. У дитинстві ми дуже раділи, коли батько забирав нас на 
відвідини до стрика Андрея. Ми їхали в Святоюрський собор і могли попросту 
сидіти і дивитися на нього, слухати, що говорить, і ми були дуже щасливі.

Потім, після всіх моїх наук, я виїхала з Парижу до Риму, де була впродовж 
року, і незадовго перед Другою світовою війною виїхала на місію. У Римі я до-
помагала видавати щомісячник «Annales» і займалась статистикою. Я мала 
можливість багато разів відвідувати Рим, і наша Генеральна вислала мене до 
Асижа і в Гроттаферрат. Будучи в Римі, взяла участь у похороні Папи Пія XI. 

У Римі мене відвідали мої батьки, і це була моя остання зустріч з ними на 
землі. Було це перед Різдвяними святами 1938-го року. Ми брали участь з ними 
в чиїйсь канонізації, але не пам’ятаю кого. Я була також з ними в Гроттафер-
раті, де ми відвідували наші гарні сади. З батьками приїхала до Риму моя сестра 
Крися, яка заручилася з Франциском, майбутнім чоловіком. Вони побралися 
в часі вакацій у 1939 р. і у весільну подорож поїхали до Англії. Там їх заста-
ла війна. Він, військовий, першим літаком прилетів до Польщі, щоб зголоси-
тись до війська. Однак незабаром був ув’язнений і лишився у в’язниці до кінця 
війни. Крися всю війну провела у Франції, і там нею опікувалась Мати Тереза 
Шептицька (францисканка, дочка Олександра (Олеся) Шептицького). Багато 
добродушности до неї проявила також Мати Маєла й інші сестри. У Ліоні вона 
народила першу дитину і потім поселилася в Берку, де Мати Маєла винайняла 
їй гарне помешкання. Після війни вона з чоловіком виїхала до Канади.

З Риму я виїхала ще на декілька місяців до Франції і звідти до Сирії. Виїхало 
нас 6 сестер: 5 француженок і я. З Марселя ми поплили спочатку до Бейруту, 
але, з огляду на спеку, вислано нас в гори. Був це липень 1939 року. У горах ми 
дізналися про вибух війни. Повернулися, відтак, з дітьми, які були у дитячому 
таборі, до Дамаску, щоб люди могли своїх дітей позабирати. Усі боялися цієї но-
вої війни, хоч її відлуння на Близькому Сході було незначне. Сирійці використа-
ли війну, щоб вигнати французів. Було трохи обстрілів і бомбардувань. Був та-
кож час, коли всі сестри французької національности мусили виїхати. Через це 
школа, яку організували сестри, ще декілька років після війни була зачинена. 
Потім все стихло і сестри заново відкрили школу. Під час цих безладів у нашо-
му будинку перебували різні війська, щоб нас охороняти: французькі, англій-
ські, а наприкінці сенегальські, бо Сенегал був колонією Франції і сенегальці 
були у французькій армії. Сирійці вважають себе культурно вищою нацією, ніж 
сенегальці, й дуже гнівалися, що французи ними послуговувались у Сирії. Це їх 
дуже дратувало. В цей час ми не могли навіть вийти до саду. Безпорядки три-
вали декілька місяців, але нам у той час нічого поганого не загрожувало. Якщо 
ми не могли виходити, то англійці присилали нам хліб, цибулю й інші речі. Їжі 
в цей час нам не бракувало. Про смерть моїх батьків сестри сповістили мене 
через Рим. Коли впала Варшава, то ми дізналися відразу з радіо і газет.

6 
Вбиті монахині: Летиція Марія Шембек герба Шембек (1909–23 серпня 1944), в чернецтві сестра Марія 

Летиція від Любови Божої сестра зі Згромадження Сестер Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії, і Стефанія 
Устиянович (1875–23 серпня 1944), в чернецтві Марія Софія від Серця Ісусового, зі Згромадження Сестер Непо-
рочного Зачаття Пресвятої Діви Марії.  
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Під час перших моїх років у Дамаску в нашому монастирі панувала велика 
скрута. Тільки на великі свята ми отримували на підвечірок якісь плоди ци-
трусових. Весь рік нашою їжею був чай і кусень хліба. Перші 20 років ми жили 
у величезних спальнях, майже на мансарді, де містилось від 8 до 10 сестер. У 
цих залах ми мали бокси з гардин. Внизу цього дому містилася школа. Тільки 
два роки перед націоналізацією школи, десь у 1965 р., зроблено нам келії, щоб 
кожна мала свою кімнатку з водою. Ці покої не обігрівалися і взимку в них було 
дуже холодно. Центральний обігрів був незначний. Обігрівали тільки спільні 
приміщення і вважали, що спальні не повинні обігрівати. Нас було в будинку 
40 сестер, відтак 40 кімнат. Потім число сестер зменшувалось, бо почали забо-
роняти, щоб сестри-іноземки в ній навчали. Після націоналізації школи нас за-
лишилося тільки близько двадцяти. Зараз нас стільки у всьому Дамаску. Деякі 
старші сестри померли, деякі повиїжджали, інші виїхали, щоб поза Дамаском 
заснувати будинки...

Не можу сказати, що відчувала велику тугу за краєм. Я добре знала фран-
цузьку мову, ніколи не мала проблем з комунікацією, із цієї причини мені було 
легше, ніж іншим сестрам, які опинилися за кордоном, не володіючи мовою. 
Мусили багато настраждатися, напр., з приводу Сповіді. Не розуміли лекцій. Я 
радію, що могла відвідати згодом по такому довгому часі Польщу, але Сирія 
стала для мене другою батьківщиною. Вона інша, особлива. Там інша краса, ніж 
у Польщі. Є тут пустельні гори, але промені сонця надають їм кольорів. Люди 
дуже милі. До Прилбич не вдалося мені поїхати, хоч дуже цього я хотіла. Ніби 
там не залишилось вже від нашого дому нічого, а на місці саду розбудувалось 
село. Моїх батьків люди з села відкопали і перенесли на кладовище. Моя се-
стра Ганна досить точно описала спогади про батьків та їхню смерть. У момент 
смерти мама мала 56 років, а тато 62. Не маю світлин моїх батьків. Перебуваю-
чи на місіях, завжди молюся за Польщу. Ми не мали в монастирі радіо і настоя-
телька приносила нам звістки. До сьогодні пам’ятаю момент, як вона сповісти-
ла, що впала Варшава, але про розмір заподіяної шкоди я дізналася пізніше, зі 
статтей польських газет, які мені позичали тутешні люди. Звістку про смерть 
батьків отримала від наших сестер з Риму.

У дитинстві мама читала нам час від часу житія Святих. Колись читала нам 
житіє якогось мученика. Сказала тоді, що якби потрібно було захищати Церкву, 
то її ми повинні захищати навіть тоді, якщо нас можуть за це застрілити. Ми б 
були тоді мучениками. Коли я мала 29 років, батьків розстріляли. На смерть 
забрали тільки батька, але мама сказала, що його не залишить, і пішла з ним на 
смерть добровільно. Коли проходили перед фігурою Божої Матері, мама перед 
нею стала навколішки. Спочатку їх могила була на місці їхньої смерти, тобто в 
саду. За декілька днів приїхав Стрик Климент, щоб їхню могилу благословити, 
і перенести їхні останки до цвинтарної каплиці, яка була трохи далі від дому. 
Коли і каплицю знищили, тамтешні мешканці перенесли тіла батьків на своє 
кладовище. Це було два роки тому, і їхній вчинок дуже нас розхвилював.

Зараз їду до Торуня, до наймолодшої сестри Єлизавети, а звідти — до Кана-
ди. З початком жовтня повернуся до Польщі, щоб дати кілька місійних прелек-
цій. Перший раз я була в Польщі в 1968 році, другий — у 1973 і зараз третій — у 
1978 р. Я приїжджаю до Польщі що п’ять років і завжди розповідаю у різних 
місцях про мою місійну працю.

Джерело: http://fmmlabunie.pl/fmm/index.php?f01=3xxx97xxxxxxxxxx&idss=74886s9942
Варшава, 26 червня 1978 р.

Переклав з польської д-р Іван Матковський
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Те, що пам’ятаю про Отця Климентія (Стрийця Казя)1 

Щораз менше людей вже сьогодні пам’ятає Стрийця Казя2. Розсіяні по світі його 
брати в Чині вшановують свого засновника і настоятеля Ігумена Отця Климентія.

Мешканці св. Юра в часі війни, а також ті, що знайшли тут тимчасовий при-
хисток, пам’ятають Екзарха, брата Митрополита, найвірнішого товариша аж 
до останньої хвилі. Ще, можливо, живуть старі дев’ятничани3, які пам’ятають 
ті дуже давні часи, але постать Митрополита, яка щораз більше возвишається, 
тінню кладеться на брата, що монахом був. 

З тих яскравих камінчиків не вдасться зібрати, немовби мозаїку, портрета. Та 
для когось, хто намагатиметься це доконати, і цих кілька спогадів придасться. 

Відчуваю особливий обов’язок написати ці спогади, бо після Нього я замеш-
кав у Дев’ятниках. Ходив його стежками, вдихав атмосферу людської прихиль-
ности до нього, яку він ще творив, і цьому завдячую найщасливішим дням, 
тижням і рокам свого життя.

І тоді, коли ми були дітьми, і в 1909–1911 роках з учителями мешкали у 
Дев’ятниках, у часі, коли народились Ванда4 та Єндрусь5 у Прилбичах. І пізніше, 
в часи гімназії та університету, коли щораз частіше зі Львова сюди приїжджав. 
Урешті, у 1931 році, коли замешкав у Дев’ятниках сам постійно, а з 1934 року — 
з Зосею6 і тоді, коли наші діти почали приходити на світ. 

Тоді ж розпалилася в мені така глибока прив’язаність до місця і людей, що 
розрив з цим і мене зовсім зламав. 

Заплатив я за цю прив’язаність, цю закоханість тим, що вже ніколи жодному 
фахові себе не присвятив, велику ціну, яку сплачую донині, але не шкодую — 
вартувало це. 

І завжди, всюди зі мною були живі спогади про Стрика: у хаті, полях і лісі; 
дивлячись з ним у 1910 році з-під Буньчі з радісним зворушенням на Карпати; 
коли вчитувався у Його старі записки і кореспонденцію; і, врешті, — коли я вже 
добре осівся й у 1933 році Йому показував своє господарство.   

1 Спогади Яна Леона Сильвестра графа Шептицького із Прилбич герба Власного (1905–1980), 
сина Ядвіги з Шембеків Шептицької (1883–1939) і Леона графа Шептицького (1877–1939). Заареш-
тований НКВС  у 1940 р. у маєтку в с. Вибранівці (Жидачівського повіту Львівської области), був 
звільнений зі заслання в Сибір, щоб прилучитись до Армії генерала Владислава Андерса. 

2 Стрийцьо Казьо — блаженний священномученик Католицької Церкви, Праведник народів 
світу Казимир Марія (о. Климент) граф Шептицький з Прилбич герба Власного (1869–1951).

3 Дев’ятничани — мешканці с. Дев’ятники Жидачівського повіту Львівської области, де до вступу в 
монастир у 1911 р., мешкав Казимир граф Шептицький (1869–1951), в чернецтві о. Климентій.

4 Ванда — Ванда Марія Ядвіга (в чернецтві сестра Ванда у Згромадженні Сестер Франциска-
нок Місіонерок Марії) графиня Шептицька з Прилбич герба Власного (1910–1999), дочка Ядвіги 
з Шембеків Шептицької (1883–1939) і Олександра графа Шептицького з Прилбич герба Власного 
(1877–1939).

5 Єндрусь — Андрій Станіслав граф Шептицький з Прилбич герба Власного (1912–1940) — 
семінарист духовної семінарії у Львові, закатований у Катині. 

6 Зося — Софія Марія Ольга маркграфиня Вельопольська на Мерові і Ґонзага герба Стариконь 
(1905–1980), дружина автора спогадів про о. Климентія Яна Леона Сильвестра графа Шептицького.  
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У найдавніших часах д-р Казимир Шептицький, віце-голова Господарського 
товариства7, обраний до Галицького крайового сейму та віденського парламен-
ту8, знаменитий господар і мисливець для багатьох був славним товаришем. 
Досконало пам’ятаю Його від’їзд із Прилбич осінню 1911 року до монастиря бе-
недиктинців у Бойрон9, розрив зі світом, в якому так інтенсивно жив, і великий 
жаль, що залишив після себе.

Під час війни (мова про Першу світову війну — І. М.), коли ми мешкали у 
Земмерінгу10 у віллі Сидонія, Стрик на мить до нас заїхав і негайно поїхав, щоб у 
Прилбичах та Дев’ятниках відслужити приміцію11. Для нас, дітей, це був зовсім 
інший Стрик Казьо. Спершу ми боялись його трохи, але Він одразу ж здобув 
нашу любов і довір’я до нього.

І знову настає перерва. У 1919 році на Петра Скарги12, у щойно купленому 
домі, де Стрик монтує «Студіон», ми затримувались раз-по-раз і під час корот-
ких перебувань у Львові завжди користувались його сердечною гостинністю.

Потім Стрик щораз частіше з’являється на Міцкевича, 2413, де ми з Матір’ю 
Йосафатою14 мешкали у гімназійні часи. У смутні дні 1922 року Він приносить 
потіху після смерти Сюлі15 і під час її похорону в Прилбичах, і пізніше під час 
мого тифу на Зеленій16. Ми навіть не зауважили, як, кружляючи між Львовом 
та Уневим17, Стрик закладав підвалини Чину Студитів, як збирав новиків і го-
тував їх до чернечого життя, як організовував різні майстерні, де б брати мали 

7 Галицьке Господарське товариство (Galicyjskie Towarzystwo Gospodarskie (GTG) — польське 
економічне товариство, яке у 1845 році засноване у Львові. Діяло на території східної частини Га-
личини. Казимир граф Шептицький був активним членом Товариства та на поч. ХХ століття зай-
мав посаду віце–голови Товариства.  

8 Казимир граф Шептицький був двічі обраний до парламенту австро-угорської імперії у 1900 
р. Каденція парламенту тривала з 1900 до 1907 року. У цьому ж році Казимир закінчив політичну 
кар’єру. На жаль, не має підтвердження про його обрання до Галицького Крайового Сейму. Ця тема 
вимагає історичного дослідження.

9 Архиаббатство Бойрон (лат. Archiabbatia Sancti Martini Beuronensis) — монастир бенедиктин-
ців у Німеччині, у федеральній землі Баден-Вюртемберґ. 

10 Земмерінг — місто у Австрії, яке знаходиться в окрузі Нойнкірхен, що приблизно за 100 км 
від Відня.

11 Приміція — Свята Літургія, перша Служба Божа, яку служить нововисвячений священик.
12 На Петра Скарги — вулиці у Львові, яка названа на честь Петра Скарги, а сьогодні це — вули-

ця Озаркевича. У 1909 р. Митрополит Андрей граф Шептицький передав триповерховий будинок 
Дяківської бурси при соборі св. Юра на вулиці Петра Скарги, 2а ченцям-студитам під нову обитель 
— монастир свщмч. Йосафата або «Студіон». 

13 Леон граф Шептицький мав у Львові помешкання за адресою: Міцкевича, 24 (сьогодні це 
вулиця Листопадового Чину).

14 Мова про Софію Марію Броніславу графиню Шептицьку герба Власного (1904–1958), в чер-
нецтві Марію Йосафату. Була дочкою Ядвіги з Шембеків Шептицької (1883–1939) і Леона графа 
Шептицького (1877–1939).

15 Сюля — Мар’яна Ядвіга графиня Шептицька (1907–1922), донька Ядвіги з Шембеків Шепти-
цької (1883–1939) і Леона графа Шептицького (1877–1939).

16 На Зеленій — тут сім’я Леона графа Шептицького мала дім-віллу, побудовану наприкінці XIX 
віку для Адама Замойського. По якомусь часі була куплена Шептицькими. Після 1945 р. міститься 
тут обласна науково-педагогічна бібліотека. Будівля міститься у Львові за адресою: вул. Зелена, 24. 

17 Унів — село у Перемишлянському повіті Львівської области. Тут знаходиться Свято–Успен-
ська Унівська Лавра Студійського уставу.
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працю і джерела утримання. Зимою 1922–1923 років у Львів приїхав Апостоль-
ський Візитатор Дженоккі18. Стрик Митрополит був тоді у Південній Америці, а 
о. Климентій приймав Його і якось на обід до моїх Батьків, на Зелену, привозив.

Щораз частіше обидва Стрики були разом. Щороку приїжджають у Прил-
бичі то на ці, то на ті свята, а також літом — на довші вакації. Разом  їздять 
до Лабунь19, Підлютого20. У зимову пору, яку Батьки проводять на Зеленій, 
Стрики щораз приїжджають на вечерю чи обід, чиїсь іменини, якесь аматор-
ське дійство. Ми їх любили обидвох однаково, хоч, може, інакше. Стрик Казьо 
був нашим справжнім повірником: довше світське життя, глибша знайомість 
із незліченними дріб’язками, які нас переймали, і велика легкість, з якою нас 
слухав, виробили цю довіру в нас усіх. 

Святі Літургії двох Стриків у каплиці в домі чи цвинтарній каплиці на полі, 
якщо сприяла погода, завжди відбувались під час їх перебування у Прилбичах. У 
вечері, сидячи у салоні біля коминка, визначалось годину, але оскільки це було 
у свята і Буня (наша бабуся з Фредрів Шембекова21) не прокидалась рано, то ця 
година, зазвичай, була біля восьмої. Удосвіта приходили Сестри Служебниці22 і 
жінки з села. Стрики сповідали. Отець Климентій, переважно, відправляв пер-
шим. Суворе зосередження, трохи аскетичне, додавало поваги. Було зрозуміло, 
що розмовляє з Господом, нескінченість і могутність Якого бачить. Відчуття 
власної особистої малости домінувало серед вражень, які отримували присутні. 
Фелон завжди був той самий, подарований Бабусею (з Фредрів Шептицькою23) 
з нагоди приміції Стрика Митрополита. Дуже гарно відновлений після Першої 
світової війни, золотисто-білий з червоним підшиттям, з гербами Фредрів і 
Шептицьких. Пізніше я допомагав Стрийцьові Митрополиті одягатись. Зазви-
чай не обходилось без труднощів, коли слід було подати омофор, і завжди Стрик 
рятував мене з цих клопотів, справно його сам одягаючи.  

Коли я ще не знав міністрантури24 Літургії святого Івана Златоустого, Стри-
ки мені підповідали, а, властиво, самі собі відповідали. Робили це так природ-

18 Джованні Дженоккі, італ. Giovanni Genocchi (1860–1926) — католицький духовний, професор 
історії і Святого Письма. Ватиканський дипломат (Апостольський Візитатор), який перебував з 
місією у 20–х рр. у Польщі з метою вияснення причин українсько-польського конфлікту в Галичині 
та здійснення візитації католицьких єпархій східного обряду.  

19 Лабуні — село в Польщі, розташоване в Люблінському воєводстві, в Замойському повіті, у 
ґміні Лабуні. Містечко разом з палацом, збудованим у XVIII столітті Яном Якубом Замойським гер-
ба Єліта (1716–1790), у 1901 р. закупив Олександр Марія Домінік Шептицький (1866–1940), син 
Яна Кантія графа Шептицького герба Власного (1836–1912) і Софії з Фредрів Шептицької (1837–
1904), брат о. Климента Шептицького. Був убитий солдатами німецької армії..

20 Підлюте — село у Рожнятівському повіті, Івано–Франківської області. У Підлютому містила-
ся літня резиденція митрополитів греко–католицької Церкви.

21 Мова про Марію з Фредрів Шембек (1862–1937), матір Ядвіги з Шембеків Шептицької (1883–
1939). 

22 Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії (ССНДМ) — чернече жіноче згромадження, заснова-
не о. Кирилом Селецьким герба Сас (1835–1918).

23 Софія з Фредрів Шептицька (1837–1904) — мати братів Шептицьких та дружина Яна Кантія 
графа Шептицького герба Власного (1836–1912). 

24 Міністрантура — порядок дій та поведінки міністрантом під час прислуговування священи-
кові на Святій Літургії та інших Богослужіннях. В Українській Греко-Католицькій Церкві міністрантів 
ще називають «вівтарними дружинниками». 
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но, так заглиблено у Службу Божу і розмову з Господом, що я ніколи не відчу-
вав себе збентеженим, а розмова ця була променистою, радісною і дуже-дуже 
близькою.

  Стільки разів за стількох різних нагод, веселих і смутних, прислуговував 
я під час Літургії обом Стрикам, сам або з моїм Батьком, що кожна дрібниця 
стоїть мені перед очима, неначе жива. Їхні особливі обличчя, на котрі глядів з 
боку або «en trois quarts»25, кожну дрібницю, навіть укладку волосся — все це 
пам’ятаю. Проте обличчя — чи зосереджені, чи суворі, чи сповнені радістю гли-
бокодумности — однаково променіли, завжди сповнювалися щораз більшим 
блиском, повагою і достоїнством. Ніхто, яких би не був переконань, не міг мати 
«сумнівів», що «Господь є близько» під час цих Богослужінь. 

Прислуговуючи Стрикам, відчував себе малим, непотрібним, придавленим величчю 
того, що діялось навколо мене, але також думним, бо можу до чогось придатись.

 У цей час сходились домочадці. Плетені фотелі, подушки для Буні, Стриків і 
гостей. Завжди натовп біля Святого Причастя. Пізніше сторонні розходились, а 
ми йшли до їдальні. Однак не сідали снідати, а чекали на Стриків. Обидва завжди 
досить довго ще молились, і аж після того нарешті розчинялись двері до салону. 

В Уневі я був тільки кілька разів. І, на жаль, ніколи на довше не зупиняв-
ся. Переступивши поріг, одразу потрапляв у незвичайну атмосферу. Чудовий 
витвір Стрийця Казя. Самостійна, самодостатня країна. У палаці Митрополитів 
— бібліотека, канцелярія, трапезна, а поруч — майстерні: шевська, кравецька, 
ткацька, столярська, римарська, малярська студія, зав’язок учнівської школи. 
Були також добряче рільниче, садове, бджолярське господарства, городництво, 
збудовані в межах літньої резиденції Львівських Митрополитів, яку Стрик, 
зруйновану і пусту, обійняв у 1919 році. Тлум братів, учнів, кандидатів, які по-
гоже працювали на своїх місцях, переміщався навколо безмовно —  і всюди за 
цим тлумом ясніла, як сонячна дорога після мороку, спокійна радість. 

А по цій стежці йшли давні Митрополити: Варлаам26, Атанасій27, Леон28 і 
недавно, перед 1914 роком, — Андрей29. Правдоподібно, що під тією липою 
любив сидіти Атанасій, а Леон ходив так, як 150 років пізніше Ігумен Кли-
ментій по «Чернечій Горі»… Це була гора неподалік, за обійстям, покрита чу-
довою високостовбурною бучиною і трохи подібною до «Морозового Кута»30, 
що у Дев’ятниках. У глибині на її схилі стояла невелика пустельня31 «Скит», де 
раз-по-раз хтось із згромадження закривався, а інші тільки ставили йому на 
поріг збанок води і кавалок хліба.

25 En trois quarts (з фр. «у три четверти») — спосіб зображення у мистецтві, особливо у малярстві, 
коли постать подається в такому ракурсі, що видно три четвертих її обличчя. 

26 Василь (Варлаам) Шептицький (1647–1715) — духовний Української Греко-Католицької 
Церкви, єпископ Галицький.

27Атаназій Шептицький (1686–1746) — Митрополит Київський, Львівський і всієї Руси Україн-
ської Греко-Католицької Церкви. 

28 Леон Людовик (Лев) Шептицький (1717–1779) — церковний та політичний діяч, Митрополит 
Київський, Галицький та всієї Руси Української Греко-Католицької Церкви.

29 Митрополит Андрей — Роман Марія граф Шептицький герба Власного (1865–1944). 
30 Морозів кут – урочище біля сіл Вибранівка і Бринці-Церковні Жидачівського повіту Львівсь-

кої области. 
31 Пустельня — монаша келія у відлюдному місці. Слугувала для усамітнення монахів–пу-

стельників.
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Стрик ходив з Унева до Лагодова32 та Якторова33 з проповідями і реко-
лекційними науками. Високий, худий, підпираючись високою палицею, ходив 
швидко, аж до останньої хвилі, так, як давніше під час риковиська у Перегін-
ську34.   

Вступаючи у монастир у 1911 році, Стрик залишив у Дев’ятниках грубий 
зошит, дрібно списаний олівцем, з різними дорученнями щодо Дев’ятник. Важ-
ливіше було підкреслено червоним олівцем, виділене… Цей зошит зберігся 
після Першої світової війни. Перша частина була про людей: офіціялістів35, 
пенсіонерів, службу. Кожного характеристика, переваги, вади, заробітна пла-
та, про що пам’ятати, чого не забути. Друга — про господарство, де він точ-
но описав сівозміни, якість полів, штучних пасовиськ, реманент, будинки, ліс, 
плани рубки, культури, розсадник. У третій розповідалось про дім: кімната за 
кімнатою, шухляда за шухлядою, і аж захоплювало здивування, скільки ж то 
пам’яток назбиралось упродовж одного покоління. У четвертій йшлось про го-
род, сад, пасіку, пивницю, флігель, де є які вина і мед. Переписи на питний мед, 
сорти овочевих дерев і де саме.

Думаю, що жодна дрібниця цього заможного господарства не залишилась 
поза увагою. Вся ця докладність, порядок, справність були пізніше перенесені 
у метод творення основ Чину св. Теодора Студита. 

Крім засадничого правила, Стрик опрацював для цієї своєї нової родини 
ґрунтовну конституцію36. В ній брати мали знайти вказівки на всі, навіть най-
дрібніші, життєві випадки. Стрик працював на тими конституціями під час од-
ного з літніх перебувань у Прилбичах. Пам’ятаю з того часу розмову на тему 
необхідности простоти у житті, яка є, однак, фундаментом культури. 

У домі моїх Батьків на вулиці Зеленій, 30 мешкали колись кілька місяців 
зимою двоє братів з Унева — їх учили готувати. Русяк, наш прекрасний кухар, 
цим неабияк забавлявся, але і був задоволений роботою. Брати вчилися всьо-
го: «оббирати звірину», і рибу, страв простих і витончених, і старих досконалих 
прилбицьких рецептів. 

Я мав колись у Дев’ятниках дуже доброго римаря-тапіцера. Позичив його до 
Унева як інструктора на довший час.   

Такими малими кроками удосконалювалась і росла вправність родини Сту-
дитів. Кандидати горнулись швидше, ніж можна було їх помістити. Молодь 
швидко входила на більш відповідальні місця, залишаючи щораз більше часу 
Ігуменові. Тепер міг уже спокійніше, з перспективи, дивитись на осягнення, на 
свою справу. Завжди повний енергії, міг віддавати старшому братові Митро-
политу щораз більше часу. Був йому секретарем і капеланом і, в міру прогре-

32 Лагодів — село у Перемишлянському повіті Львівської области, знаходиться неподалік Унева. 
33 Якторів — село у Золочівському повіті Львівської области. Знаходиться за три кілометри від 

Унева. Монастир сестер-студиток тут засновано братами Шептицькими у 1920 р., рік пізніше, після 
відновлення монастиря в Уневі. 

34 Перегінсько — містечко у Рожнятівському повіті Івано-Франківської области.
35 Офіціяліст — службовець в адміністрації приватного маєтку.
36 Мова йде про статут для монахів Студійського Уставу, відомий під назвою «Типікон», який 

отець Климентій уклав спільно з братом Митрополитом Андреєм у 1936–1937 рр. за дорученням 
Конгрегації для Східних Церков. Восени 1937 р. о. Климентій привіз «Типікон» у Рим і за благосло-
венням Папи Пія XI передав на схвалення Конгрегації.
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сування хвороби, щораз більш необхідним асистентом під час Святої Літургії. 
Проте, понад усе, був і повірником. Зі собою забрав більше відомостей про Ми-
трополита, ніж хто інший їх мав. Думаю, що, коли у вересні 1939 року прийшла 
трагічна вістка з Прилбич про вбивство моїх батьків, Стрики разом перше «Віч-
на пам’ять» — «Вічний відпочинок»37 — відмовили за їхні душі. 

І залишився найвірнішим аж до кінця, аж до того дня листопада 1944 року, 
коли йшов за труною, відпроваджуючи на відпочинок тіло брата вулицями 
Львова, які пам’ятав ще за тих інших, давніших часів. 

Думаю, що діло, яке створив, попри те, що мовбито розбите на мак, зали-
шиться живе. Обміркована фізична праця, ремісництво, поєднане з молитвою, 
завжди дають простим людям значно ліпші можливості для прославлення Го-
спода. Творча праця, доконана в поті чола,  здається, найкраще зуміє виявити 
любов. І, напевно, по світі, на вигнанні над Амуром і по далеких преріях Кана-
ди, у пущах Британської Колумбії38, а може, теж у нас, над Дністром, Серетом 
чи Лімницею, довго, з покоління в покоління з шаною люди пам’ятатимуть Ігу-
мена Климентія.  

Після смерти у Відні мого прадіда Петра39 у Дев’ятниках мешкала моя пра-
бабуся Ружа з Косецьких40. Давніше — тут росли мій дідусь Ян41 і Його се-
стра — тітка Михася Коморовська42, моя хресна мама. Стрики, коли ще були 
хлопцями, приїжджали туди на вакації, а старий слуга Роман Тарнавський 
пильнував їх коло млина, коли купались. Стрик Генерал43 на Вапнярці44 вбив 
першого дика. Стрийцьо Казьо посів Дев’ятники у 189545 році й увесь запал, 
організаційний хист і таланти запряг у відбудову трохи занепалого господар-
ства. 

У 1909 році збільшив Дев’ятники, докупивши у Северина Фредри46 фільва-

37 Автор спогадів дає початок молитви за померлих «вічна пам’ять» у лапках і українською мо-
вою, хоч і латинкою. Ці слова не зрозумілі для польського читача, бо молитва за померлих польсь-
кою мовою починається зі слів «вічний відпочинок». Продовжуючи речення, автор після слів «вічна 
пам’ять» також додає слова «вічний відпочинок». 

38 Британська Колумбія — провінція Канади на узбережжі Тихого океану. Столиця — місто Вік-
торія.

39 Мова про Петра Павла графа Шептицького (1808–1843), батька Яна Кантія Реміґіяна графа 
Шептицького з Прилбич герба Власного (1836–1912), батька о. Климентія (Казимира графа Шепти-
цького).  

40 Ружа Тереза Єва з Косецьких графиня Шептицька (1808–1888), дружина Петра Павла графа 
Шептицького (1808–1843). 

41 Ян Кантія Реміґіян граф Шептицький з Прилбич герба Власного (1836–1912), батько о. Кли-
ментія (Казимира графа Шептицького) та дідусь автора спогадів. 

42 Мова про Михайлину Марію з Шептицьких Коморовську (1835–1911), сестру Яна Кантія гра-
фа Шептицького (1836–1912) та дружину Владислава графа Коморовського з Ліптови і Орави герба 
Корчак (1836–?).

43 Мова про генерала броні Війська Польського Станіслава Яна Теофіла графа Шептицького з 
Прилбич герба Власного (1867–1950), брата о. Климентія.

44 Вапнярка — ліс біля села Вибранівки Жидачівського повіту Львівської области. Вибранівка 
також належала до дібр родини Шептицьких. Ліс Вапнярка згадується у документі 1764 року, в яко-
му йдеться про Вибранівку.  

45 Насправді Казимир граф Шептицький перебрав маєток у Дев’ятниках у 1894 р.
46 Северин граф Фредро з Плешевич герба Боньча (нар. 1882 р.).
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рок і ліс Бриньці-Церковні47 (Морозів Кут). Великою пасією Стрика було мис-
ливство. Дім у Дев’ятниках був повний Його трофеїв, головно оленячих вінців 
(рогів — І. М.) з Перегінська, але була і голова дика з Глибокої та чудові ікла 
дика з Кшешовиць48 (де Стрик відбував лісову практику49). Серед Його паперів 
— мисливські записки з риковиськ у 1904–1911 роках, листи, які отримав від 
мисливців-сусідів у колибі на Котельцю50 чи Ґрофі51. Стрик розповідав мені 
про них трохи, але набагато більше говорив мені про них старий Федор Соро-
чак, який у 1923–1938 роках зі мною вірно ходив у гори. Я знав історію кожного 
грубого оленя, схибленого ведмедя, перебування архикнязя Франциска Фер-
динанда. Стрик Казьо ліпше від інших «чув гори» і розумів запал і гарячковість 
моїх молодих ескапад. У прекрасній тиші перегінських лісів, далеко від людей, 
а дуже близько до Творця, у ритмі одвічної природи, у голосах, запахах, барвах 
осінніх Горганів, дозрівало його покликання.   

В останні роки, які провів у Дев’ятниках, довгими, осінніми вечорами написав 
спогади про мою Бабцю (з Фредрів Шептицьку)52. Властиво, були це витяги з Її 
листів до нього, які пов’язав у цілість. Писав їх хімічним олівцем, своїм швидким, 
некаліграфічним письмом, однак досконало. Не тільки як пам’ятник любови до ко-
ханої Матусі, але і як долю світлої душі, яка у важкі часи доживала до королівського 
кінця — і відійшла «In gaudium, ad Christum Dominum suum»53.

Стрийцьо Казьо промовляв інакше, ніж Стрийцьо Митрополит, але однаково 
красномовно. Коли у 1933 році приїхав у Дев’ятники з моїми Батьками й однією 
з моїх сестер, відправив Богослужіння у дев’ятницькій церкві, якої 25 років тому 
був фундатором і в якій 16 років пізніше відслужив приміційну Святу Літургію. Ка-
зання, яке Стрик виголосив, пам’ятаю як нині: про вічні цінності приязні, передан-
ня їх з покоління у покоління, як скарб, який «злодій не забере, іржа не зжере». 
І ту приязнь, яка єднала його з Дев’ятниками, передавав мені — а я прийняв 
цей найцінніший тестамент цілковито. Його не вдалось знищити варварам зі 
Сходу і нині, після 29 років, як мене вивезли, і, неначе іскорки цієї приязні, отри-
мую ще листи давніх Дев’ятничан. Стрик добре про це знав перед 1939 роком і 
тішився тим як одним з успіхів нашої родини. Ті глибокі узи з кровною родиною 
завжди були визначальними у його починаннях.  

Весною 1939 року Стрик їздив до Риму, щоб скласти «гомагіюм54» від імени 
хворого брата обраному Папі Римському55 і дати на затвердження Конститу-

47 Бринці-Церковні — село в Жидачівському повіті Львівської области. Знаходиться у сусідстві зі 
селами Дев’ятниками і Вибранівкою. 

48 Кшешовіце — місто у південній частині Польщі, неподалік Кракова. 
49 Казимир граф Шептицький (о. Климентій) відбув у Кшешовіцах лісівничу практику. 
50 Котеле́ць — заповідне урочище, який належить до природно–заповідного фонду Івано–

Франківської области. Розташоване в межах Рожнятівського повіту, на південний захід села Осмолоди.
51 Ґрофа — гірська вершина в Українських Карпатах, у масиві Ґорґани, на території Рожнятівсь-

кого повіту Івано–Франківської области.
52 Мова про твір, який написав Казимир граф Шептицький про свою маму Софію з Фредрів 

Шептицьку під назвою «29 років життя Софії з Фредрів Шептицької 1856–1884». Точні роки напи-
сання праці невідомі. Казимир граф Шептицький закінчив твір у 1911 році. 

53 In gaudium, ad Christum Dominum suum (лат.) — в радість, до Христа свого Господа. 
54 Гомагіюм — спеціяльний обряд, під час якого представники різних станів Церкви — духовен-

ства, чернецтва і мирян — складають вияв пошани і підданства новому владиці.
55 Йдеться про Папу Пія XII (світське ім’я — Еудженіо Пачеллі), інтронізація якого відбулася 12-го березня 

1939 р.
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цію Студитів. Повернувся десь у травні. Пам’ятаю, як у салоні на Зеленій, сидя-
чи у глибокому «клубному фотелі», розповідав нам про перебування там. Про 
різні зустрічі, які передували авдієнції, і як Пій ХІІ Його сердечно привітав, не 
позволивши уклякнути, обнімав. І пізніше, після довгої сердечної розмови, все 
ласкаво поладнав.

У соборі св. Юра Стрийцьо Казьо жив завжди на партері, ліворуч, у кімнат-
ці за коридором. Там я бачив Його останній раз літом 1939 року. Як завжди, 
про все жваво випитував, розділяв радість (народився тоді у нас син Андрій), 
і переживання, і неспокій через бурю, яка щораз виразніше наближалась. Як 
завжди, на прощання поблагословив мене хрестом. 

Залишилась по нім горстка листів, велика частина з них написана під час 
війни — зі Львова у Корчину. До піклування про здоров’я Митрополита і Ге-
нерала, які обидва підупали, переживань за свої монастирі, які опинились 
під загрозою, додались і нові турботи, які несподівано звалились на голову. 
Опікувався маєтком моїх замордованих Батьків і моїм (я був тоді у таборах під 
Владивостоком), і старався з них хоч щось витиснути для моєї дружини, дітей, 
сестер, які залишились без жодних засобів. І завжди з тією опікою доброго го-
сподаря ходив по урядах, інтервенював, радив. І хоч часто з невеликим резуль-
татом, але безцінну допомогу приносив.             

Про свою працю, звичайно, мало писав, але, як завжди, виконував її з вели-
кою енергією. Їздив до Унева, навчав Студитів та проводив для них реколек-
ції, переживав щораз важчі рішення і безнадійну працю в моменти, коли все 
навколо розпадалося.

А пізніше — опускається завіса. Тільки якісь неперевірені відомості про 
Його останні хвилини, коли цілковито обдертий з усього, у злиднях, бідності 
й ночі сліпих хвиль думав про те, що залишилось після Нього…  А може, це все 
розсвічувала заграва сонця, до якого нарешті наближався, для якого тільки 
і жив.    

Зимою 1939–1940-их років опікувався Зосею, яка з трьома малими дітьми 
без засобів залишилась після мого арешту. З батьківською опікою та незмірною 
добротою був з тими рештками нашої родини у постійному живому контакті. А 
в квітні 1940-го року, після депортацій, Зося з моєю сестрою і дітьми сховалась 
у соборі св. Юра, гаряче ними зайнявся. У травні залишкам нашої сім’ї вдалось 
отримати перепустки на німецьку сторону й, озброєні благословенням обох 
Стриків, виїхали зі спогадами сердечної опіки, яку Отець Климентій постійно і 
на кожному кроці їм надавав. 

 Мені надійшла у київську в’язницю (спец. корпус) посилка від Нього — 
весною 1941 року. Це останній контакт з ним. 

Однак Його променисті спогади, зрештою, про обох Стриків, живуть зі 
мною, у всіх цих життєвих коліях, якими скитаюсь, і згаснуть лише тоді, коли 
згасну і я.    

Ян Шептицький
Південна Африка, 1968 р.

Переклав з польської д-р Іван Матковський
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Сестра Тереза Шептицька, францисканка
[Teresa Maria (1897–1992) — późniejsza siostra Iza Zofia w Zgromadzeniu Sióstr 

Franciszkanek Misjonarek Maryi]

СПОГАДИ ПРО ОТЦЯ КЛИМЕНТІЯ, СТУДИТА, КАЗИМИРА ШЕПТИЦЬКОГО

Написані Терезою Шептицькою, францисканкою, місіонеркою Марії, доч-
кою Олександра Шептицького. Народжена 4-го серпня 1897 року.

Отець Климентій, Стрийцьо Казьо, як ми його називали, був моїм хресним 
батьком.

Мої спогади про Стрия дуже давні, перший десь із 1902 р., коли мені було 
5 років:

Ми з батьками були у Прилбичах, у гостях у дідуся Яна Шептицького й бабці Зосі 
з дому Фредрів. Стрийцьо Казьо з нами бавився, скільки там було сміху і радости.

Пам’ятаю добре таку сцену: в городі ми бавилися в хованки, Стрийцьо хо-
вався… шукали його повсюди… не могли знайти… раптом якась зозуля див-
но кукає на високому дереві… дивимося вгору… а там… високо на дереві… 
Стрийцьо, весело сміючись, кукає… Що то була за радість!

Іншим разом, а було це кілька років пізніше, у Лащові, нашому родинному 
домі. Стрийцьо Казьо приїхав на Великодні свята, що то за радість була з тим 
очікуванням веселих із ним Свят…

Такі спогади: «обливний»… був такий звичай у Великодній понеділок обли-
вання водою з самого ранку. Тато нас будить обливанням… а далі ми обливає-
мося взаємно, приєднується до нас Стрийцьо Леось, молодший брат, а хресного 
тата ще немає, а, однак, він завжди верховодить… враз з’являється у плащі… 
повернувся вже з церкви! Швидко скидає плащ і хапається за відро води — і 
нагінка починається… скільки галасу, сміху, радости… незабутні спомини! Ми 
з батьками пішли допіру на 11-ту годину на відправу, а Стрийцьо з нами. То 
незабутні спомини.

Ще такі спогади з Лащова, але дати не пригадую. 
На полюванні я стала біля Стрийця… чулося наближення «гонитви»… шум 

серед кущів… сполохана звірина… а я там молюся, щоби швидше втекла і не 
дала себе вбити. Стрийцьо мене питає: «Що ти так шепчеш?». «Молюся, щоби 
не дали себе вбити». Не пам’ятаю докладно слів Стрийця… та він не мав наміру 
вбивати їх, на мою радість… і разом ми дивилися… як зайці пробігли побіч нас…

Я Стрийця дуже любила, сама була страшною витівницею, а Стрийцьо так 
умів з нами бавитися… а тут такий миттєвий спогад: близько 1910 року… 
Стрийцьо з мамою розмовляє так поважно… на тему якоїсь книжки про Матір 
Божу… Що мене так здивувало? Те, що Стрийцьо, котрий «пустував» з нами, міг 
так поважно розмовляти про «святі речі». 

Так мене тоді здивувало це поєднання в одній і тій самій особі веселої погід-
ности духа й незрозумілої тоді для мене поваги та знань.

Рік 1911. Ювілей 75-ліття нашого дідуся Яна Шептицького в Прилбичах: 
багаточисельна родина з’їхалася тоді… Небагато зосталося в мене спогадів із 
тих урочистостей… Служба Божа, урочисто відправлена Митрополитом, усі 
йшли до Святого Причастя… а потім тільки така картина: велика група лю-
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дей із села, які прийшли привітати ювіляра… стоять перед будинком, така весела 
група, Стрийцьо посеред них, очевидно, контакти такі сердечні, прості, свобідні. 
Стрийцьо мав такий євангельський підхід до кожної людини. Так всі його любили.

У 1912 році на похороні дідуся Стрийцьо був уже тоді в монашому вбранні. 
То був листопад, ми йшли процесією з Прилбич до Брухналя, парафії римо-ка-
толицької, і його зосередженість та спокій справили тоді на мене сильне вра-
ження (я тоді думала про монаше життя і так спостерігала за Стриєм). Того дня 
певна розмова, спогади давніх літ… слів точно не пам’ятаю — але що мене зди-
вувало, це його повага до батьків — усі в родині мали повагу до батьків — але 
я якось більше звертала увагу на нього, може, тому, що вперше бачила його в 
монашому одязі — вдячні за християнське виховання, але ні слова про трудно-
щі й тяжкі переживання перед вступом до монастиря, тільки така повага, я би 
навіть сказала, захоплення, захват, — такі погідні, сердечні і глибокі спогади.

Потім Перша світова війна, наше перебування в Росії. Зв’язки повністю ро-
зірвані, у 1918 році наше повернення до краю й тут протягом чотирьох років 
зустрічі зі Стриєм, головним чином, у святого Юра, переважно зустрічі зі Стри-
єм Митрополитом, де Отець Климентій був часто присутній — я би сказала, як 
тінь Стрия Митрополита, Його відбиток. Листів не писав, тільки часом — до-
писок до листів Стрия Митрополита, та, на жаль, десь вони в мене загубилися, 
завжди словечко заохочення у шуканні й виконанні Волі Божої, лагідне та сер-
дечне водночас.

Що в мені лишилося зі спогадів того періоду, це та постава «Слуги Божого», 
повністю відданого на виконання завжди та всюди Його Волі. Оця його щоден-
на ранішня молитва є справжнім відбитком особи Отця Климентія:

Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, 
що принесе мені цей день.

Дай мені цілковито віддатися на волю Твою святу.
На всяк час дня цього в усьому настав і підтримай мене. 

Які б я не дістав вістки сьогодні, навчи мене приймати їх зі спокійною 
душею й твердим переконанням, що на все Твоя свята воля.

У всіх ділах моїх і словах керуй думками моїми і почуттями. 
У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все Ти послав.
Навчи мене просто й мудро ставитися до всіх людей, нікого не обра-

жаючи, ні не засмучуючи.
Господи, дай мені силу перенести втому і всі події цього дня.

Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, 
терпіти, прощати й любити.

Амінь.
У 1922 році я вступаю до Згромадження Францисканок Місіонерок Марії і 

виїжджаю до Франції, а потім на місії. У 1927 році повертаюся до Польщі і того 
ж року Отець Климентій приїжджає до Лабунів. Службу Божу він відправляв у 
нашій каплиці — дуже глибоко відчула її й Святе Причастя з його руки, мого 
хресного батька — може, тому, що в нашому Згромадженні Євхаристія є цен-
тром нашого життя. Наша частка в жертві Христа, що продовжується в Євха-
ристійній адорації, напуває наше життя палкою любов’ю, жертвою, заступниц-
твом, — я відчула ще міцніший Божий зв’язок поміж нами…
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Батьки прийшли до нашого монастиря — і тут ми розмовляли всі разом. 
Розмова дуже сердечна й весела, Отець Климентій дуже зацікавлений моїми 
почуваннями й багато розпитував. Мене охопило бажання порозмовляти з ним 
сам-на-сам. Я запропонувала піти разом до парку, але, на превеликий подив, 
Отець категорично відмовив, не подаючи причини… ми продовжували розмо-
ву вельми сердечно і весело. Це була остання моя з ним зустріч.

У 1931 році я виїхала за кордон, де перебувала 43 роки, у цей час кореспон-
денція з Польщею не була легкою. Вісті доходили з великим запізненням або 
були зовсім неможливі. 

Не знаю, чи мої такі вбогі й переважно дитячі спогади про цього справж-
нього Слугу Божого приспішать його прославу на Престолі, але я перекона-
на, що, коли надійде Божа Година, Бог сам покерує справою. Коли часом про-
ходять хвилі, коли дороги Божі є невидимі, обидва мої Стрики Митрополит 
і Отець Климентій — приходять на поклик із поміччю так, як це робили за 
життя: «Не бійся, коли Бог захоче об’явити тобі ясно Свою волю».

Амінь.

Сестра Тереза Шептицька, францисканка
місіонерка Марії

(підпис)
Лабуні, листопад 1988
Печатка

Вищезазначене свідчення сестра Тереза Шептицька підтвердила прися-
гою, складеною перед кс. Анджеєм Яблонським, Каноніком Замойської Капі-
тули, деканом деканату Замость Нове Місто, уповноваженого 10. ХІ. 1988 р. 
Й. Е. Кс. Єпископом Болеславом Пиляком, Люблінським Ординатором.

Лабуні, 8. ХІІ. 1988 р.

Кс. Анджей Яблонський
(підпис)
Печатка

Єлизавета Вайман 
[Elżbieta Celestyna (1923–2018) z Szeptyckich Weyman]

Я, що підписалася нижче, під присягою заявляю:
Отець Климентій Шептицький був братом мого батька Леона Шептиць-

кого. Я його знала з раннього дитинства по 1943 рік. Востаннє бачила його у 
червні у львівському соборі св. Юра.

Отець Климентій охрестив мене за римо-католицьким обрядом, про що 
свідчить свідоцтво про Хрещення. Я дуже добре пам’ятаю його аскетичний 
силует, грубий шкіряний пояс, великі й важкі чоботи, які не прилягали до-
бре до ноги (наша мати часто повторювала, що до вступу в монастир він 
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завжди виділявся своїм вишуканим й елегантним взуттям). Коли я була ще 
малою, ніколи не мала боязні йти до нього на Сповідь, бо знала, що Отець 
добрий і добре розуміє дітей. Він часто приїжджав до заміського маєтку моїх 
батьків у Прилбичах: на канікули або Різдвяні свята, в Надвечір’я Різдва. У 
нас цей празник святкувався з усіма традиціями, вони нагадували йому ди-
тинство, бо збереглися ще від його батьків. Саме в Прилбичах Отець Климен-
тій складав Устав ордену Студитів. 

Кожного ранку він правив Літургію в нашій домашній каплиці. Йому по-
добалося вставати дуже рано й служити о 6-ій, що, однак, викликало довгі 
дискусії з рештою членів сім’ї, які мали бути на Службі Божій, але не бажали 
підійматися так рано. Врешті-решт, на Його Літургії приходила вся сім’я та 
ще й слуги і деякі мешканці села. Після Служби Божої Отець довго молився. 
Пригадую свою нетерплячість, коли ми чекали його на сніданок. Якраз у той 
час він просив мене назбирати пелюсток троянд та волошок  для ладану до 
Унівського монастиря. Під час канікул він привозив до батьків молодих мона-
хів-студитів (протягом кількох років), одного віддавав до садівника, іншого 
— до кухаря, щоби вони навчилися цього ремесла.

 Коли побутував у соборі св. Юра, в єпископських палатах, то був правою 
рукою Митрополита, займався вирішенням його проблем, так робив аж до 
самої смерти брата. Завжди, і особливо в присутності Митрополита, він був 
смиренним і непомітним, водночас із тим, міг сміятися та жартувати з нами. 
Із задоволенням ходив разом із нами в ліс по гриби. 

Саме він відправляв на всіх родинних похоронах, оскільки вже з 1928 року 
Митрополит хворів. Саме Отець Климентій із монахами-студитами ніс труну, 
щоби поховати моїх батьків, розстріляних у саду в Прилбичах радянськими 
солдатами. Але вартові не дозволили йому увійти до маєтку.

Під час німецької окупації Львова він займався порятунком того, що зали-
шилося з майна моїх батьків, щоби допомогти нам, сестрі Анні й мені, вижити 
в ті скрутні часи. Цікавився навіть моїми планами щодо навчання та щодо 
можливого одруження, бажаючи хоча б трохи замінити наших спочилих 
батьків, незважаючи на величезні проблеми, які постали перед ним і перед 
Митрополитом через війну та окупацію. У 1943 році він мав перенести опера-
цію на катаракту обидвох очей. Він майже нічого не бачив. Його диплом док-
тора юридичних наук знаходиться у Національній бібліотеці в Конюка біля 
Познані).

Єлизавета Вайман
(за народженням Шептицька, 19-го травня 1923)
Підпис
Пані Елізабета Шептицька Вайман, підписана тут, заявила під присягою у 

моїй присутності, що всі факти, які подано вище, є правдивими.
14.11.88
(підпис)
H. Demers ptre

[Подаємо за: Тематичний збірник Святопокровського жіночого монастиря Студійського Уставу 
/ [Наук. ред. схм. Венедикта (Щурат-Глуха) та ін.]. — Львів, 2001. — Вип. 9. — С. 36 – 37]
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МОЇ СПОГАДИ ПРО КАЗИМИРА ШЕПТИЦЬКОГО 
— ОТЦЯ КЛИМЕНТІЯ ШЕПТИЦЬКОГО

Казимир Марія — це його хресне ім’я, а Климентій — то його монаше ім’я в 
Студійському монастирі греко-католицького обряду, а для мене був він молод-
шим братом мого батька Олександра, а називали ми його «Стрийцьо Казьо».

На початку  мушу зазначити, що наша родина Лащівсько-Лабунська — лінія 
Олександра Шептицького — із причини віддаленого проживання від родового 
нашого гнізда, яким були Прилбичі, сама по собі мала обмежені відстанню (а 
давніше й російсько-австрійським кордоном), а через це й рідші контакти зі 
Стрийком Казимиром. Натомість та частина нашої родини, котра мешкала в 
Прилбичах (лінія Леона Шептицького), до котрих, із огляду на наближеність 
до Львова, а також, і то передовсім, з огляду на найближчі зв’язки, що традиці-
єю з’єднують їх із місцем свого народження, дуже часто приїжджали як Стрий-
ко Митрополит Андрей, так і Отець Климентій, — контакти ті мала ближчі й 
частіші. Тому спогади мої матимуть більш загальний характер і містять віднос-
но мало «фактів», чітко окреслених у місці й часі. Однак, попри вищевказані 
застереження, образ особи Стрийка Казимира є мені так досконало видимий і 
пам’ятний, що те, що я про нього нижче написав, не є і не може бути в жодному 
випадку окреслене як однобічно похвальний чи ідеалізований портрет на його 
честь, а є виключно моїм справжнім про Нього спогадом. 

Таким найдавнішим моїм спогадом, хоча ще й дуже туманним, бо мені йшов 
тоді лише 5-ий рік життя, був т. зв. ювілей мого діда, батька мого батька та 
всіх інших його братів, а отже, і Стрика Казимира, — Яна Кантія Шептицького, 
котрий у цей день відзначав своє 75-ліття, що його святкували в жовтні 1911 
року в Прилбичах.

Таким чином, пам’ятаю Стрийця Казя як того дуже високого Стрика, у дов-
гій і темній пелерині, в т. зв. цвікері. На спільній фотографії того дня я сиджу 
недалеко від нього, на сходах ґанку прилбицького дому, і пам’ятаю, що волів би 
сидіти ближче до моєї тітки, дружини Стрика Станіслава (у майбутньому ге-
нерала Війська Польського), тітки Марині, де я чувся безпечніше, ніж, як мені 
тоді здавалося, поруч з грізними, бо такими великими, Стриками.

Друга зустріч зі Стриком Казимиром — щоправда, не особиста, коли до 
моїх батьків у Бершаді на Поділлі, т. зв. «російським», де ми в той час, тобто в 
1915–1918 роках, перебували на вигнанні, дійшла вістка в 1916 році від Стрия 
Митрополита Андрея Шептицького, на той час ув’язненого в Курську, про те, 
що Стрий Казимир отримав єрейські свячення. Пам’ятаю, яка то була для моїх 
батьків радісна вістка та як нею з нами ділилися, але де, коли й чому було то 
таким важливим, я зовсім не здавав собі справи.    

Врешті, третім спогадом із моїх цілком молодих літ життя є те, коли ми з 
батьками та всіма братами й сестрами в 1918 р. поверталися з вигнання з Поді-
лля додому, тобто до Лащова. Зупинилися тоді по дорозі у Львові (де гостинно 
нас прийнято на нічліг у палаці св. Юра), звідки ми доїхали до Прилбич. Там 
відбулась справжня зустріч після стількох років розлуки, спричиненої Першою 
світовою війною, цілої нашої родинної спільноти: зі Стриєм Митрополитом, зі 
Стриєм Леоном Шептицьким із дружиною та дітьми і, врешті, власне, зі Стри-
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єм Казем, тоді вже Отцем Климентієм, монахом у чорній рясі, з параманом і 
каптуром, із сивою довгою бородою, в окулярах із тонкого дроту. До повно-
го родинного комплекту бракувало лише Стрия Станіслава-генерала. І, певно, 
відтоді я вже не відчував жодного страху перед Ним, ані зніяковілости, він ви-
дався мені таким зовсім «своїм», близьким, простим і доступним. Але то була 
дуже коротка з Ним зустріч — ми тут же виїжджали до Лащова. А потім знову 
довга перерва в родинних з’їздах.

Ми мешкали в Лащові, потім у Лабунях, а під час навчання — у Варшаві, а, 
окрім того, спочатку тривала ще війна 1919–1920-х років, отже, і виїзди були 
нелегкі, а навіть неможливі. Але поступово, із бігом часу та років, коли я був у 
старших класах гімназії (1924–26 — це рік моєї матури), а потім на універси-
тетських студіях у Познані та Львові, особливо у період літніх канікулів, я від-
носно часто бував у Прилбичах, і то найчастіше тоді, коли там відбувалися ро-
динні зустрічі або без спеціяльних нагод. І там уже майже завжди зустрічався зі 
Стриєм Казем, котрий, як мені здавалося, був нерозлучним супутником Стрия 
Митрополита. У такі дні день розпочинався Службою Божою, яку відправляв 
Митрополит (я пам’ятаю, що їх відправляли в каплиці вдома, а одного разу  — і 
то в пізніші роки, приблизно у 1938 році — на подвір’ї біля каплички на руїнах 
старого прилбицького дому, що був спалений під час війни в 1915 р.). Отець 
Климентій правив Службу Божу ще раніше, а Стриєві Митрополиту, пам’ятаю, 
як він асистував і прислуговував при вівтарі. Залишилося в моїй пам’яті, що 
в часі мого перебування в Прилбичах десь зо два рази я був на Службі Божій, 
що її відправляв о. Климентій у т. зв. Гробовій каплиці (наша родинна гробо-
ва каплиця у Прилбичах при дорозі до Брухналя, де були поховані наші попе-
редні покоління й наші ровесники, що померли раніше). Маленька капличка 
(гроби-ніші були під землею) ледве вміщала нас усіх близько біля престолу, 
перед яким о. Климентій із найбільшим зосередженням відправляв упівспі-
ву Літургію уніятську, під час якої роздавав нам Святе Причастя у двох видах, 
нахиляючися над кожним із нас, що клячав. Донині пам’ятаю  ті хвилі, котрі, 
одначе, теж, тоді ще молодому, могли забутися. Тут мушу ще підкреслити те, 
що я запам’ятав, як дуже притаманне для Стрия Казя — Отця Климентія — це 
та повна покори молитовна постава, з котрої, здавалося, ніщо не могло його 
вирвати, настільки заглиблений і зосереджений тривав, стоячи із похиленою 
головою й закритими очима. Певно, саме той образ найбільше запам’ятався 
мені, навіть вже із пізніших років (бо аж до 1939 року, коли в серпні-місяці я 
бачив його востаннє), тільки чим пізніше, тим більше він був для мене ніби 
найкращим утіленням його особистости. Тому-то образ-портрет, написаний 
П. М. Водзіцькою десь на початку 30-х років у Львові, — такий дійсно прав-
дивий: із каптуром на голові, із книжкою в руці, незворушний у молитві (цей 
портрет висів у салоні в домі Леона Шептицького по вул. Зеленій, 30, у Львові).

Далі з тих прилбицьких спогадів: ранки, коли після Служби Божої та спіль-
ного сніданку аж до обіду Стриків-священиків не було видно. Казали, що вони у 
своєму покої пишуть «Правила»; пізніше я довідався, що йшлося про Устав мо-
настиря студитів, над яким вони спільно працювали. Із того періоду пам’ятаю 
також, що в часі якоїсь розмови при сніданку про спання в ліжку і про позицію 
під час сну ми дізналися (здається, розповів нам про це стрий Леон Шептиць-
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кий), що Отець Климентій спав тільки сидячи, спираючися на спинку ліжка. Не 
дуже переконувала мене тоді така форма сну, лише пізніше я зрозумів її: це був 
такий спосіб недогоджання собі, попросту, спосіб умертвлення тіла.

Післяобідній час займали нам спільні походи до лісу, до Брухналя, на луки; 
саме тоді Стрийцьо Казьо великими кроками ходив «своїми путями», спираю-
чись на дуже високий ціпок зі світлого дуба, а повертаючися до всіх, завжди мав 
щось до оповідання зі своїх спостережень: чи то про дичину, яку зустрів (сам 
був раніше добрим мисливцем), чи то про помічене дерево або якусь рослину 
(сам був лісником за освітою і з любови), чи то про гриб, який знайшов, або про 
гриби, досконалим знавцем і збирачем яких був. І видно було, що прогулянки 
ці були для нього також незабутнім спогадом молодих літ, коли в Прилбичах ди-
тиною, юнаком і зрілим чоловіком стільки разів ті траси, дороги, околиці сходив. 

До 1939 року я бував якнайчастіше у Дев’ятниках. То був родинний маєток 
Шептицьких, котрий мій дід передав у спадок Стрию Казимирові. Там він аж 
до свого вступу до монастиря (тобто до 1911 р.) жив, господарював, будував, 
писав і збирав різні бібліографічні документи стосовно як нашої родини, так 
і справ Греко-Католицької Церкви, часто дуже старі, писані ще старослов’ян-
ською мовою й алфавітом. Зібрав також гарну бібліотеку художньої літерату-
ри. Збирав він із надзвичайною систематичністю та зберігав усе в найбільшому 
порядку. Також і господарські справи щодо маєтку провадив дуже заплановано, 
розважно й навіть дріб’язково. Були там також матеріяли й публікації, якими 
він користувався для своїх виступів і праць як у Галицькому сеймі, так і Дер-
жавній Раді у Відні. Звичайно, я зустрівся з цим уже пізніше, коли у Дев’ятниках 
оселився син мого Стрика Ян (син Леона Шептицького, наймолодшого з цілої 
сімки братів Шептицьких, синів Яна Кантія з Прилбич і Софії з Фредрів Шеп-
тицьких) і коли ми там разом із ним ті, з пієтизмом збережені, речі оглядали й 
захоплювались. А спогади про Стрия Казя в Дев’ятниках були завжди живими, 
люди шанували та любили його й надалі, незважаючи на те, що минуло багато 
років, як він покинув свій дім. Він вибудував за свій кошт у самому селі Дев’ят-
никах на місці старої та дуже малої й тісної гарну муровану церкву. Туди ж, уже 
як священик, як тільки це стало можливим із огляду на воєнний стан, приїхав 
спеціяльно в 1917 році, щоб у цій церкві відправити свою приміційну Службу 
Божу. Як свідчать спогади, у Дев’ятниках його постава й промова до зібраних 
тут парохіян викликала багато ентузіязму, радости і сліз зворушення. А я під 
керівництвом мого брата Яна ходив слідом за Стриєм-ченцем і разом із ним 
був у захваті, як може одна людина, що живе, як Він, життям не для себе, а ви-
ключно для інших, життям, котре ціле було, властиво, приготуванням до жит-
тя, посвяченого Богові, — залишити такі незатерті спогади й тривалу пам’ять 
про свою особистість. 

Коли я згадую, думка моя затримується на Перегінську-Підлютому, в розта-
шованому біля підніжжя гір селищі над річкою Ясень і Осмолоді в Стрийському 
повіті, де Митрополит Андрей Шептицький провадив свої дні відпочинку. Там, 
як правило, супроводжував його Отець Климентій, а оскільки і я завдяки ласці 
Стрия Митрополита міг там бути, запрошений на індивідуальне полювання, на 
т. зв. риковисько, на оленів у вересні-жовтні, майже щороку (за винятком двох 
років, коли я був на військовій службі у 1929–30 рр.) від 1927 р. я зустрічався зі 
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Стриєм Казимиром. Порядок був такий, що мій приїзд до Підлютого відбувався 
дуже рано, і я встигав на Службу Божу, яку відправляли Стрики, потім розмова 
за сніданком, після якого ми вирушали в гори, щоби, вертаючися за якихось 
10-14 днів із гір, знову з ними провести певний час. Отець Климентій, котрий, 
як я вже згадував, був у свої роки, ще до вступу до монастиря, замилуваним 
лісником, природолюбом і мисливцем (саме він за підтримкою Митрополита 
власне в Перегінську організовував індивідуальне полювання для різних осіб, 
яких туди запрошували), завжди, досконало знаючи місцевості гірських регі-
онів, перед моїм виходом у гори служив багатьма практичними порадами та 
звертав увагу на різні характерні риси для середовища регіонів, куди я йшов, 
а після повернення з полювання казав докладно розповідати про його перебіг, 
про дичину, яка зустрілася, мало не день за днем. І пам’ятаю, як він завжди міг 
так скерувати розмову, щоб я сам побачив те перебування у відповідному ви-
мірі й помітив те, що могло би випасти з уваги, а що було найбільшою окрасою 
тих країв і гір, — це той майже нескінченний простір дикої природи, її краса 
й пошанування її та Того, Хто її створив. А також така характерна для Отця 
Климентія турбота про дрібні справи інших, що стосуються практичного боку 
виправи і турботи про людину, — про мене і тих, що мене супроводжували.

Коли я, буваючи принагідно у Львові, приходив на Святоюрську гору відві-
дати там Стриків, відчиняв мені вхідні двері, ті, що навпроти Катедри, найчас-
тіше брат Атаназій Кольбенко, студит, або Стефан Гаврилюк — шофер-водій (а 
раніше ще брат Я. Гродзький), то я завжди питався, чи є також, крім Стрия Ми-
трополита, й Ігумен Климентій, бо, по правді кажучи, у ставленні до Митропо-
лита Андрея я завжди почував себе трохи несмілим, тоді як при Климентієві — 
набагато вільнішим, ніби не придавленим величчю (не фізичною!!!) й гідністю 
першого, а охопленим якимсь теплом і простотою другого. Обидва були прості 
й доступні надзвичайно, але так, ніби по-родинному й по-домашньому, ближ-
чим і простішим був Стрий Казьо. Цікавився він усім, що йому приносилося з 
особистих, родинних і зовнішніх вісток. Питав і досконало розумів наші родин-
ні, так би мовити, «світські» справи. Розмовляли з ним (а тут треба сказати, «з 
ними», бо розмовляли та приймали найчастіше в робочому кабінеті Стрия Ми-
трополита на першому поверсі) у покої поміж його спальнею й домашньою ка-
плицею. Їх обидвох цікавило все: і родина, і її справи, і наше навчання, і подаль-
ші та найближчі проекти, — розмова така, як із своїми найближчими. Цікавили 
їх обидвох також справи суспільні, міжлюдські стосунки, — і тут мушу сказати, 
що коли така розмова відбувалася в період появи якихось зовнішніх усклад-
нень, політичних чи інших, думка Отця Климентія була в оцінці майже завжди 
суворішою, бо вимагала справедливого осуду чи поводження, аніж думка чи 
погляд Стрия Митрополита, котрому завжди притаманні були вирозумілість і 
ніби вибачення тим, котрі цілили в нього своєю поведінкою або словом. 

Часто я заходив до покою, в котрім Отець Климентій мешкав під час своїх 
перебувань у Львові у святого Юра. Містився він на партері ліворуч від входу 
до Святоюрських палат. Покій із одним вікном, а вмеблювання — залізне ліж-
ко, що вразило мене своєю незручністю (може, натомість відповідне до спан-
ня сидячи?!), великий стіл, завжди закладений різними книгами й паперами, і 
пара простих крісел. От і все!
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Оскільки в період мого навчання я мешкав у Львові в родині Стрия Леона 
Шептицького в їхньому будинку по вул. Зеленій, 30, то там я часто був свідком 
і учасником зустрічей із Отцем Климентієм, котрий приходив туди разом зі 
Стриєм Митрополитом Андреєм. Ті зустрічі були ніби відбитком прилбицьких 
зустрічей, лише не в милому домі або чудовому прилбицькому парку, а в гар-
ному інтер’єрі львівського будинку. Настрій так само родинний, хоча вже тут 
був Отець Климентій радше в тіні Митрополита, був постаттю, що усувається, 
однак завжди залишається значущою й помітною. 

Стрий Митрополит Андрей, за дуже рідкісним винятком, не брав участи в 
численних родинних зустрічах, наприклад, із нагоди шлюбу, річниць і т. п., а 
Отець Климентій ніколи не брав у них участи. Коли був запрошений, а його 
завжди просили на шлюби, відмовлявся від запрошення, бо вважав, що місце 
монаха, як казав, повинно бути не у світському галасі, а в тиші й молитві за 
тих, що побираються. Казав: «Я не дозволяю своїм братам-монахам бувати на 
шлюбах у своїх родинах, то ж і я мушу дотримуватися дисципліни». Так, він не 
був у Лабунях на шлюбах моїх сестер, ані на моїм шлюбі в Заріччі, не був також 
на родинних прилбицьких шлюбах, а завжди на всі запрошений, і відписував: 
«…Буду молитися в той день, особливо під час Служби Божої, за молодих, але 
приїхати не можу». «Душею й серцем із вами», — писав завжди. Просив при 
тому, щоби не приймати його відмови щодо приїзду за брак прив’язання або 
родинних почуттів. Ми добре знали, яким далеким він був від браку почуттів і 
завжди палким у них!

У Лабунях, пригадую, він був двічі (але це не були єдині рази його перебуван-
ня в нас) з нагоди чергових монаших обітів: спочатку в березні 1930 року — Со-
фії, а потім у березні 1932 року — Ванди — обидвох сестер Шептицьких із Прил-
бич, що вступали до Згромадження СС. Францисканок Місіонерок Марії. Знаю, 
що при тій нагоді був запрошений  монахинями з монастиря в Лабунях виголо-
сити їм кілька реколекційних наук. Розповідали нам потім, яке велике враження 
зробив на них своєю поставою простоти, а одночасно глибиною думки й аскези.

Коли ми вдвох із дружиною моєю Анною після нашого шлюбу поїхали до 
Львова, щоби піти «поклонитися» Стриєві Митрополитові у святого Юра й 
представитися як молоде подружжя, був там також Отець Климентій — з якою 
ж відкритою та справжньою радістю вітав нас і показував своє зацікавлення! 
То було у вересні 1936 року.

***
Ось таким залишився в моїй пам’яті Стрий Казьо — Отець Климентій — 

Отець Ігумен — у тих вищеописаних мною обставинах зустрічей із Ним, а 
також у своєму обрисі високого, найдзвичайно щуплого, у чорній, сильно по-
нищеній рясі з каптуром — монаха-аскета. А одночасно особи такої близької, 
особи, котра в колі нашої родини була завжди невід’ємною частиною того гро-
на, особи, врешті, котра, ніколи не висуваючися на перший план, була в нашій 
родині постаттю незамінною, що так досконало своїм характером нашій роди-
ні відповідала.

Таким Його також бачу в кожнім Його листі, в Його коментарях до збірок 
листів Матері, опрацьованих Ним ще перед вступом до монастиря, врешті, у 
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фотографіях, що збереглися. Словом, у всіх архівних збірках моїх, котрі в міру 
сил і можливостей стараюся доповнювати й зберігати, щоби переказати їх на-
ступним поколінням родини, а також зберегти їх уже тепер доступними тим, 
котрі схочуть пізнати Його ближче, так, щоби пам’ять про Отця Климентія — 
Казимира Марію Шептицького — завжди була жива й правдива, так, як я її збе-
рігаю й пам’ятаю.

Ян Казимир Шептицький

***

Варшавська Митрополитальна Курія цим засвідчує автентичність дев’яти 
сторінок спогадів п. Яна Казимира Шептицького про життя Отця Климентія — 
Казимира Шептицького, також автентичність його підпису.

Варшава, 24 листопада 1988 року.

Гербова печатка

Нотаріюс Варшавської Митрополитальної Курії
кс. Ґжеґож Кальварчик (підпис)

Присяга свідка

Я, Ян Казимир Шептицький герба Шептицький, присягаю Господеві Богові 
Всемогутньому в Тройці Святій Єдиній, що все, що написав і подав про Отця 
Климентія — Казимира Шептицького, вчинив згідно з правдою, нічого, що 
пам’ятаю не затаїв, ані не змінив. У тому мені допоможіть, Господи Боже Все-
могутній і Невинне Його Терпіння.

Ян Казимир Шептицький 
(підпис)

Coram nos: 
Генеральний Вікарій 
Варшавський Єпископ-помічник
† Збіґнєв Юзеф Крашевський, бп.

[Подаємо за: Тематичний збірник Святопокровського жіночого монастиря Студійського Уставу 
/ [Наук. ред. схм. Венедикта (Щурат-Глуха) та ін.]. — Львів, 2001. — Вип. 9. — С. 22 – 25]
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Володимир Гординський

СПОГАДИ ПРО ОТЦЯ ЙОАНА ПЕТЕРСА, ОТЦІВ СТУДИТІВ 
І БРАТІВ ШЕПТИЦЬКИХ

Із того часу, як гестапо заарештувало до концентраційного табору о. Йоана 
Петерса, минуло вже 40 літ, а ще ніхто про це не писав і не подав, як то сталося. 
Ми знаємо про близьке пов’язання о. Петерса з Митрополитом Андреєм і його 
братом Климентієм Шептицьким, але ніхто не звернув увагу на того молодого 
студита, який відіграв важливу роль для нашої Церкви за німецької окупації 
Західної України.

Історія о. Петерса — це історія людини, яка захопилася ідеями обох братів 
Шептицьких, реалізувала ті ідеї в житті і за це була покарана.

Отець Йоан Петерс, німецький священик із Вестфалії, зацікавився східним 
обрядом Католицької Церкви — і щоб його пізнати, вибрався 1933-го року до 
Львова, познайомився з проблемами української Церкви й після розмов із обо-
ма братами Шептицькими вступив до монастиря оо. Студитів. Переборовши 
мовні труднощі, він став українським священиком 13-го мая 1934 року. Час 
совєтської окупації між 1939–1941 роками він провів у Кракові. У 1939 році 
Митрополит Шептицький призначив о. Петерса священиком при церкві св. 
Варвари у Відні, а архимандрит о. Климентій іменував його ігуменом оо. Сту-
дитів із усіма правами протоігумена й повноваженнями на Західну Європу. За 
три дні перед початком війни 1939 року о. Петерс останнім поспішним поїздом 
виїхав зі Львова до Відня.

Після заняття Галичини большевиками перемиський єпископ-помічник 
Григорій Лакота й апостольський адміністратор Лемківщини о. Яків Медвець-
кий іменували о. Петерса довіреним українського католицького єпископату 
при уряді генерального губернатора в Кракові. У 1941 році цей уряд затверди-
ли Митрополит Шептицький та єпископ Хомишин зі Станіславова.

У 1941 році, зараз за першими військовими відділами німецької армії, о. Пе-
терс вернувся до Львова і всюди використовував своє німецьке громадянство 
для допомоги українській Церкві та для забезпечення матеріяльної бази для 
монастиря оо. Студитів. Він використав час безвладдя у Львові й перевіз дру-
карню, захоплену «облвиконкомом», із колишнього будинку воєводства до па-
лат св. Юра. Останні складові частини машини треба було витягати через вікна 
підвалу, бо цивільна влада в дуже короткому часі зайняла будинок. Ті машини 
були зародком друкарні й католицького видавництва при церкві св. Юра.

Із о. Петерсом я познайомився пізньої осени 1941-го року. У тому часі я був ке-
рівником з’єднаних фабрик хутра міста Львова, і одного ранку до мого бюра, яке 
знаходилося навпроти Львівського театру, зайшов о. Петерс. Він представився й 
сказав: «Мене прислав до вас Митрополит Шептицький, щоби ви мені допомог-
ли. Я як німець дістав дозвіл на фабрику взуття, але на тому не розуміюся».

Від того часу почалися наше знайомство та співпраця, яка перетворила-
ся в дружбу. Один із будинків, в якому були робітні хутра, ми звільнили для 
фабрики взуття, частину устаткування передав нам дуже добрий економіст і 
прекрасна людина — Омелян Плешкевич, який провадив тоді відділ шкіри у 
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фірмі Ле-Пе-Ґа. І так при вулиці Трибунальській, ч. 16, почали працю «Дойче 
Шуфабрік Золід», яка в дійсності була фабрикою оо. Студитів.

На технічного керівника фабрики ми запросили Володимира Качмарсько-
го, на керівника фінансових справ — Євгена Бирчака, а для справ постачання 
— Івана Саляка. Приділ шкіри й допоміжних матеріялів був дуже скромним, 
але наші спеціялісти вміли так кроїти шкіру, що з кожного приділу залишала-
ся шкіра на потреби монастиря. А ті потреби були великими. У воєнному часі 
шкіра була важніша, ніж золото, —  її вимінювали, і монастир міг забезпечити 
постачання харчів, одежі, ліків для потребуючих, а також паперу для друкарні 
і т. п.

Отець Петерс використовував те, що він німець, але так інтенсивно вклю-
чився в українське життя, що звернув на себе увагу гестапо. Поліція шукала 
претексту — і викрила, що в друкарні оо. Студитів друкувалися антигітлерів-
ські листівки.

Рано, як я ще був у ліжку, прийшов до мене о. Котів, людина, яка заступала 
недужого Митрополита. Він був усюди й виконував волю Митрополита. При-
тишеним голосом він сказав: «Одягайтесь і негайно ходіть зі мною до палати 
Митрополита. Отця Петерса арештували й фабрику взуття гестапо конфіскува-
ло. Треба рішити, що далі робити». Митрополит і архимандрит Климентій вже 
чекали на мене. Розмова була дуже коротка. Це було доручення Митрополита 
для мене — до 24 години видобути фабрику взуття від гестапо. При виході я 
сказав о. Климентієві, що це неможливо і якби я в тій справі пішов до гестапо, 
то звідти вже ніколи не вийшов би. Та о. Климентій дуже рішучим голосом від-
повів, що це воля Митрополита.

Безпосередній зв’язок із гестапо був виключений. Треба було шукати інших 
доріг. Головою господарського відділу дистрикту Галичина був д-р Ґеорґ Ґрі-
зер, віденський адвокат. Його часто можна було бачити на українських мис-
тецьких виставках, і він усе питався, де можна купити старі галицькі ікони. На 
одній із таких виставок він до мене звернувся, щоб я був для нього перекла-
дачем. Він був єдиною особою, яку я знав, що могла би щось помогти. Після 
деяких заходів він прийняв мене у своєму бюрі. Я з’ясував йому цілу справу, але 
д-р Ґрізер обстоював правильність рішення гестапо: о. Петерс німець, фабрика 
німецька, і вам не вільно вмішуватись у німецькі справи. На мій аргумент, що, 
за німецьким правом, монах не має права власности і що єдиним власником є 
монастир, д-р Ґрізер довго не відповідав, ходив по кімнаті, а тоді показав паль-
цем на невеликий старий образ, на 70 % знищений, і запитався, чи я не був 
би зацікавленим той образ купити. Його ціна 30 тисяч марок. Із розмислом я 
погодився на купно. На це д-р Ґрізер сказав, щоби на другий день рано я при-
йшов із о. Климентієм, і він дасть нам ключі до фабрики, але під умовою, що ми 
перевеземо фабрику на «Студіон». Усі умови нашого договору були виконані 
— і на другий день я приніс гроші від Митрополита, а Ґрізер передав ключі до 
фабрики о. Климентію. Негайно після того я пішов на Трибунальську вулицю, 
поздирав печатки й відкрив фабрику. Поволі посходилися робітники — і по-
чалася продукція. Але це не тривало довго, бо нагло влетіли до бюра фабрики 
чотири озброєні гестапівці, брутально зв’язали мені руки, вивели до свого авта 
й повезли до головної квартири гестапо при вулиці Пелчинській. Переслухан-
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ня тривало до самого ранку. За зірвання печаток гестапо карає у воєнний час 
смертю. Я боронився, що господарський відділ наказав мені відкрити фабри-
ку, а я тільки виконав наказ. Після різних погроз револьвером, телефонічних 
розмов та обіцянки зробити кожному з тих, що мене переслуховували, по парі 
чобіт, мене випустили, а п’ять пар чобіт виконано на час.

Я знав, що Митрополит і оо. Студити переховують Жидів, але я не знав, що в 
той час у пивниці фабрики було 16 Жидів і їх викриття було б закінчилося тра-
гічно для нас усіх. Від тих, що виїхали зі Львова після приходу Червоної армії, 
ми довідалися, що всі ті, які переховувалися на фабриці взуття та якими безпо-
середньо опікувався брат Теодозій, щасливо врятувалися. Про це також загаль-
но згадує Курт Левін у своїх споминах у «Анналах Української Академії Наук» 
(том 7, ч. 1 і 2, С. 1656–1667). Він потверджує також подію, яку зі зворушенням 
оповідав мені о. Котів. Щоби не наражувати цілого монастиря й Церкви, о. Ни-
канор, наставник оо. Студитів, зібрав юнаків та братів і з’ясував їм акцію охоро-
ни Жидів, яку очолив Митрополит. Він запропонував, щоб один студит взяв на 
себе всю відповідальність за переховування Жидів як доброволець. І яке було 
здивування о. Никанора, коли всі монахи й брати встали, готові перейняти той 
добровільний пост.

Але про долю о. Петерса ми нічого не знали. Доходили відірвані вістки від 
тих, що були арештовані, що над о. Петерсом знущалися гестапівці Вурм і Мюл-
лер. Тільки 10 липня 1943 року прийшла відомість, що о. Петерса перевезли до 
концентраційного табору в Дахау.

Після війни в одному з листів до мене о. Петерс писав: «Я був тоді дирек-
тором української друкарні й католицького видавництва при церкві св. Юра. 
Того дня арештували директорів друкарні за антинацистську пропаганду, їх 
усього було 11-го або 12-го. Я сидів у в’язниці при вул. Лонцького до початку 
липня 1943 року. Мене вічно переслуховували, але мені вдалося за допомогою 
різних спритностей не виявити ніякого імени. Вишуканими хитростями мені 
вдалося на допитах відвернути увагу СС-манів. Але під кінець червня 1943 
року мою справу перебрав Мюллер із Державного Уряду Безпеки у Берліні. Він 
дав наказ перевезти з Кракова на вул. Лонцького мого співробітника, студита 
о. Олександра, а мене засудив за державну зраду до концентраційного табору 
в Дахау до кінця війни. Я був засудженим ч. 49641 і перебував там у бльоці ч. 
26 до 26 квітня 1945 року». (На Нюрнберзькому процесі Мюллера засудили на 
кару смерти).

У своєму бюрі в Кракові о. Петерс полагоджував справи пенсій українського 
духовенства та духовних семінарій, заступався за українських в’язнів, розв’я-
зував дієцезіяльні проблеми та був зв’язковим між українськими єпископами 
й Папським Нунцієм Орсеніґо в Берліні. Сюди приходила поміч для засланих на 
примусові роботи українців та для священиків. Мав часті поїздки до Відня, так 
що та діяльність була небезпечна і запальна.

А тим часом праця на фабриці взуття, в друкарні та в католицькому ви-
давництві продовжується. Раз на тиждень я здавав звіти з праці о. Архиман-
дритові Климентієві і час до часу Митрополитові. Пригадую скромну келію о. 
Климентія, столик і «клячник» перед чудовим образом Розп’яття. Одного дня 
взимку ми вийшли з о. Климентієм з кімнати Митрополита і о. Климентій по-
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чав скаржитися, що не можуть вивести Митрополита надвір на свіже повітря, 
бо він не має плаща. Усе, що він мав, роздав потребуючим людям, а як хтось 
йому щось принесе, то він і те роздає. Я обіцяв о. Архимандритові, що на фабри-
ці хутра виготовимо плащ із баранів — і за пару днів я приніс великих розмірів 
хутро та передав о. Климентієві. Отець Климентій сказав, що дасть це хутро 
Митрополитові, але під умовою, що він далі нікому не подарує. На це дістав я 
від Митрополита листа такого змісту: 

Ч. 530/43
Львів, 14 грудня 1943 року

Високоповажний і Дорогий Пане Директоре!

Мій брат о. ігумен віддав мені Ваш княжий дарунок у формі прегарного ко-
жуха. Спішу за нього цілим серцем подякувати. До дару додаєте умову, що того 
кожуха нікому не дарую. Зі згляду на сердечну приязнь із Вашим батьком, не 
можу відмовити прийняття й умов, але, зі згляду саме на ту приязнь, мушу її 
прийняти не в стислому правничому значінні слів, в якому була би, може, й не 
до виконання, а як застереження приятеля, що свідчить про Вашу зичливість, 
та умова мені незвичайно мила, а тому і в части сприємлива. Прийміть мою 
найщирішу подяку і вискази моєї найсердечнішої зичливости.

† Андрей
Митрополит

Після дуже довгих клопотань 1943 року із допомогою Українського видав-
ництва вдалося видобути приділ паперу на видання молитвенника «Господи, 
воззвах к Тебі», якого автором був сам Митрополит. У молитвеннику перший 
раз було стверджено, що де немає Католицької Церкви, можна йти до Право-
славної, бо там є правдива Служба Божа й правдиві Святі Тайни. Видання почав 
ще о. Петерс, але тільки з ранньою весною 1944 року можна було його завер-
шити. У 1947 році о. Петерс перевидав цей молитвенник в Буке біля Падеборну 
в Німеччині. 

Заломлення німецьких фронтів на сході створювало непевну атмосферу у 
Львові, головно для людей, які вже раз пережили «звільнення» Західної Укра-
їни Червоною армією. Почалися масові виїзди на захід, якнайдальше від схід-
ного фронту. Кінець війни 1945 року пережив я в містечку Юберлінґен над Бо-
денським озером, у французькій зоні. Комунікація була перервана, постачання 
не наладнане і пошта не працювала, так що не було зв’язку із зовнішнім світом.

І якою несподіванкою було для мене те, що одного дня о. Петерс зайшов до 
мене. І це дослівно «зайшов», бо залізна дорога не була ще наладнана, і він 20 
кілометрів ішов пішки, щоби добратися до Юберлінґену. Він оповів мені, що 
Митрополит Шептицький передбачував еміграцію й закупив у Німеччині кіль-
ка посілостей, щоб українська Церква мала там матеріальну підставу існуван-
ня. Він сам, о. Петерс, після звільнення з концентраційного табору осів у місце-
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вості Буке у Вестфалії і з кількома монахами хотів створити економічну базу 
для монастиря оо. Студитів. Але моя поїздка до Буке не була успішною. Там не 
було можливим зорганізувати будь-яке промислове підприємство через брак 
людей взагалі, а тим більше кваліфікованих. Монахи почали виробляти копії 
ікон, але це не давало великого збуту. Щоби створити матеріяльну основу для 
монастиря, він почав організовувати дім для старців, церкву й монастир у Кре-
фельді недалеко Падеборну. Для обслуги дому старців о. Петерс створив при 
нашій церкві молитовне об’єднання німецьких жінок. Це забезпечило мате-
ріяльну базу монастиря — і Крефельд почав бути важливою одиницею нашої 
Церкви у західному світі.

Але тоді сталося щось несподіване. Преосвященний Кир Іван Бучко, апо-
стольський візитатор українців у Західній Європі, вислав о. Петерса на візита-
цію оо. Студитів до Канади, а монастир, церкву й дім для старців у Крефельді 
передав німецькому єпископові міста Аахен. Після повороту з Канади о. Петер-
са навіть не допустили до келії в монастирі. Хоч о. Петерс виграв справу в ци-
вільному суді, але після того випадку він побачив, що його можливості обмеже-
ні і що найкраще для нього буде відсунутися від активного життя в українській 
Церкві. Він перебрав малу парафію в єпархії міста Ессену і 10 літ обслуговував 
українських вірних. Сьогодні о. Петерс на пенсії, на малій парафії римо-като-
лицької Церкви в полудневій Баварії. 

Усі заломання й неприємності, які перейшов о. Петерс, не захитали його за-
хоплення й вірности ідеям обох братів Шептицьких.

На моє запитання, чи о. Петерс не чує жалю за втрачені роки, він відповів: 
«Мої найщасливіші роки я пережив на службі у обох братів — Андрея й Кли-
ментія Шептицьких, яких я цінив понад усе. Я знаю їх екуменічну поставу, яку 
вже тоді мав Митрополит, тепер Слуга Божий Андрей, якого духова настанова 
вже тоді діяла далі від ідей Другого Ватиканського Собору. Обидва Шептицькі 
були віддані ідеї церковної єдности й реалізували ту ідею в житті. Щоби збе-
регти справжню форму східного чернецтва, вони перебрали Типікон св. Тео-
дора Студита, який помер 826 року в Константинополі, бо цей Типікон творив 
духову підставу монастиря Печерської Лаври в Києві».

Наше життя на еміграції повинно бути тільки приготуванням до повороту 
на Батьківщину зі збереженням незрівнянно дорогої спадщини, яку залишили 
нам герої духа, свідки віри Андрей і Климентій. Це ті духові вартості, за які в 
єдності із Східною Україною одиноко доцільно змагатися.

Я ще раз підкреслюю, що мої роки в оточенні ченців-студитів були найщас-
ливішими, і я тужу за тим, щоб одного дня тих, що ще живі, побачити вільними.

За заслуги у пропагуванні ідей Східної Церкви Єрусалимський Патріярх 
Максімос V Гакім у жовтні 1981 року іменував о. Петерса Архимандритом Мел-
хітської Католицької Церкви у Єрусалимі…

[Подаємо за: Тематичний збірник Святопокровського жіночого монастиря Студійського Уста-
ву / [Наук. ред. схм. Венедикта (Щурат-Глуха) та ін.]. — Львів, 2001. — Вип. 9. — С. 64 – 66]
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Адам Даніель Ротфельд
 

ПРО РОЛЬ ШЕПТИЦЬКИХ У НОВІТНІЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

І. Щодо формування української ідентичності у Східній Галичині

Брати Шептицькі — Митрополит Андрей та Архимандрит Климентій — ві-
діграли в Україні під час війни (мова про Другу світову війну — перекл. І. М.) та 
після її закінчення надзвичайно важливу роль. Діяльність і роль Андрея Шеп-
тицького, Митрополита Греко-Католицької Церкви у Львові, вже багато років 
є предметом зацікавлень дослідників. Його особі присвячено багато моногра-
фій та збірників статей. Деякі з них мають надзвичайно високий рівень. Важко 
було б додати до цієї теми щось нове, хоча це неможливим не є. Воно вимагало 
б поглибленого дослідження в архівах. Адже Андрей Шептицький був не тіль-
ки величавим священиком і духовним учителем — але, по суті, одним із Бать-
ків-засновників сучасної української нації.  

У цьому місці коротка дигресія щодо загальних понять: у сьогоднішньому 
розумінні поняття «нації» — так, як це нині є загальновживаним, — виражає 
цілковито іншу сферу застосування значення, ніж 100 чи 150 років тому. Тоді 
ж, як і раніше, протягом тисячоліть не було на нашому континенті кордонів, 
подібних нинішнім загородам колючого дроту та мінних полів. Не було також 
паспортів. Поняття «нація» є новим окресленням. Було сформульоване як таке 
у другій половині ХІХ століття в об’єднавчих процесах в Італії та Німеччині. 
Найважливіші праці на тему поняття «нації» у ІІ пол. ХІХ ст. були наслідком 
поширення філософської думки італійських та німецьких теоретиків. На прак-
тиці її застосували в Італії Джузеппе Гарібальді, а в Німеччині — Отто фон Бі-
смарк. Інакше ця справа виглядала в Австро-Угорському цісарстві, яке, мабуть, 
перше виробило модель багатокультурности (т. зв. multi-kulti). Авторами цієї 
концепції були відомі австрійські соціял-демократи Кароль Реннер та Отто Ба-
уер. Непорозумінням є досить поширена думка про те, що нібито концепція 
«multi-kulti» була плодом суспільних рухів 60-х рр. ХХ століття. 

Історія родини Шептицьких є своєрідним дзеркалом, в якому концепція 
мультикультуралізму знайшла своє відображення, хоча були вони якнайдаль-
шими від ідей австромарксизму, з якого ця концепція виростала. Шептицькі 
були аристократами — у найкращому значенні цього слова — не тільки за по-
ходженням, але й аристократами духу. 

Мама й тато братів Шептицьких походили з графських родів. Мама — Со-
фія — була дочкою Александра графа Фредра, а їхній батько Ян Кантій Шеп-
тицький належав до роду, генеалогія якого сягала ХІІІ ст., часів Галицького 
Князівства. Перші спогади про родину Шептицьких з’явились у період, коли 
Галицькою Руссю правив Данило, єдиний коронований король на землях пізні-
шої України. Це власне король Данило збудував для свого сина Лева град, який 
мав латинську назву Леополіс, польську — Львув, українську — Львів, а в часи 
австрійського завоювання столиця Східної Галичини отримала німецьку назву 
Лемберг. 
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Софія та Ян Кантій мали семеро синів (двоє померли в дитинстві). Митро-
полит Андрей Шептицький, охрещений як Роман, складаючи чернечі обіти в 
монастирі чину св. Василія Великого, прийняв ім’я Андрей. Його молодший 
брат Казимир, після закінчення вищої школи, розпочав блискучу політичну 
кар’єру у Відні: був не тільки членом австрійського парламенту — нижньої па-
лати, але й верхньої (Herrenhaus)  Палати Панів Державної Ради, яку скликав 
цісар (насправді Казимир граф Шептицький не був членом верхньої Палати 
Панів — пер. І. М.). У віці понад сорок років вступив до монастиря та прибрав 
собі монаше ім’я Климентій. Третій брат — Станіслав — обрав у Австрії вій-
ськову кар’єру, а по здобуттю Польщею незалежности став генералом Війська 
Польського. Врешті, Олександр і Леон були землевласниками, які разом із чис-
ленними сім’ями мешкали у Лащові й Лабунях (Олександр), а також у Прилби-
чах (Леон), в домі, який протягом віків, та і в наш час до 1939 р., був своєрідним 
родинним гніздом. Там усі зустрічалися під час різноманітних урочистостей, 
там теж спільно проводили свята. 

Роман і Казимир вчились у Кракові у найкращій та найстарішій краківській 
Гімназії святої Анни (сьогодні ліцей Новодворського), пізніше здобували вищу 
освіту на правничому факультеті Ягеллонського університету. Навчалися та-
кож у Вроцлаві, Відні, Мюнхені, Парижі й інших містах. Із найменших літ вели-
ку увагу приділяли своєму духовному й інтелектуальному розвиткові. Безза-
перечно, належали до польської еліти, в кожному розумінні цього слова — з 
огляду на аристократичну покревність, матеріяльне становище, старанне ви-
ховання в сім’ї та високий рівень знань, які здобули у найкращих європейських 
школах. 

Їхні рішення про вступ до монастиря, а особливо — греко-католицького 
обряду, не знайшли розуміння в родині. Навпаки — зустріли опір, особливо з 
боку батька, який не міг згодитися з тим, що його сини прийняли не тільки 
рішення стати монахами, але й зв’язатись з русинами, простим народом, тобто 
галицьким хлопами. 

Андрей і Климентій Шептицький написали Студійський Устав, який виокре-
мили у першій декаді ХХ ст. з Чину св. Василія Великого. Як відомо, у XVIII сто-
літті — після поділу Польщі — цей монаший Чин був ліквідований австрійця-
ми. Монастирі ці повинні були відігравати і з часом відіграли роль осередків, 
які променіли освітою, духовною та матеріяльною культурою, сучасними спо-
собами обробітку землі та ведення господарства, які б у своїй сутності були 
автаркічними (із власними майстернями й верстатами, січкарнею, млином, 
гарбарнею, де оброблялися шкури, власним виробництвом полотна, олії, соків 
та зільництвом).

Батьки обох братів були свідомі, що їхні сини вибирають дорогу, яка неми-
нуче вестиме до їхнього відокремлення. У середовищах польської еліти будуть 
названі зрадниками «польської справи», не знайдуть також розуміння серед 
українських хлопів, навіть хоч би через свій високий статус, аристократичне 
походження, та й через те, що були поляками й римо-католиками. Всупереч 
усім і всьому прийняли рішення про перехід на греко-католицький обряд. Уже 
дорослими вивчили українську мову — хоча ніколи не позбулися свого силь-
ного польського акценту й до кінця життя вставляли у розмові польські слова 
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(що старанно зазначив офіцер НКВС, який склав детальний рапорт зі своєї роз-
мови з архимандритом Климентієм, незадовго перед його ув’язненням). 

Шептицькі опанували українську мову вже у дорослому віці. Учинили це не 
тільки з потреби серця, але теж для того, щоб мати контакт з вірними і укра-
їнським духовенством. І — хоча зберегли польський акцент — стали істинни-
ми духовними провідниками русинів. На переломі ХІХ і ХХ століть окреслення 
«русини» було більш поширене, ніж «українці». Шептицькі стали речниками 
ідентичности української спільноти у Східній Галичині, яка щойно формувала-
ся. Здобули беззаперечний авторитет і пошану однаково як серед українських 
політичних еліт, так і польських та юдейських, а навіть і окупантів — спочатку 
радянських, а пізніше німецьких. Частина крайніх фашизуючих українських 
націоналістів трактувала їх як чужих — засланих з Польщі чи Риму, щоби ре-
алізовувати інтереси Ватикану. Негативне ставлення стосувалось тільки Ми-
трополита, адже його брат не був публічною особою.    

Не означало це, що Андрей Шептицький не робив помилок. Однак часто 
критичні оцінки, які формулюють нинішні дослідники, мають презентистич-
ний характер — цілковито відірваний від тодішніх реалій.   

ІІ. Про поставу Андрея та Климентія Шептицьких щодо загибелі юдеїв 
під час Шоа

У міжвоєнний період Андрей Шептицький підтримував добрі стосунки з 
юдейською спільнотою. Під час святочних зустрічей звертався до зібраних ів-
ритом. [Por. Peter Galadza, (editor) Archbishop Andrei Sheptytsky and the Ukrainian 
Jewish Bond. Published by the Metropolitan Andrey Sheptytsky Institute of Eastern 
Christian Studies and the Ukrainian Jewish Encounter, 2015]. Це були контакти з різ-
ними юдейськими середовищами — правниками, економістами, але також — а 
можливо, і передовсім — із рабинами. Маю на думці, особливо, його взаємини з 
рабином Прогресивної Синагоги, ким став у 1928 р. д-р Єзекіїль Левін, а також 
із Кальманом Хамейдесом, великим рабином Катовіц, який потрапив до Львова 
після німецької агресії щодо Польщі та включення Східної Галичини до СРСР. 

Сини обох цих духовних порятувались у монастирі студитів завдяки особи-
стому ангажуванню братів Шептицьких. Вони дали свідчення правди в опублі-
кованих спогадах, які мають велику документаційну вартість. Їхні публікації 
стали виразом поваги та вдячности Андрею та Климентію Шептицьким. Тут 
вартує згадати про дві публікації: Курта Левіна (Przeżyłem. Saga Świętego Jura 
spisana w roku 1946 przez syna rabina Lwowa. Wyd. «Zeszyty Literackie». — Вар-
шава. — 2006.) (українською мовою спогади були опубліковані у 2007 році у 
видавництві «Свічадо» під назвою «Курт Левін. Мандрівка крізь ілюзії» — пер. 
І. М.) й Леона Хамейдеса (Strangers in Many Lands. The Story of Jewish Family in 
Turbulent Times. Printed in the USA, 2012). Видатний краківський гематолог 
проф. Александр Скотницький дав мені можливість ознайомитись із записом 
розмови з Лілі Польман, проведеної у її лондонському помешканні 20 років 
тому. Її переховувала разом із мамою та трьома іншими особами (а це були 
фармацевт Подошин зі своєю дружиною та малою донечкою) — німецька чи-
новниця пані Ірмґард Віт (Irmgard Wieth). Подошин перед війною постачав Ми-
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трополитові ліки. Нав’язав контакти з людьми з його оточення. Лілі Польман 
розповідала: «Митрополит цієї Церкви, архиєпископ Андрей граф Шептиць-
кий, прийняв нас у своєму палаці, сидячи на інвалідному ліжку». Притулив Лілі, 
погладив по голові й сказав: «Не бійся, дитино, жодної кривди тобі не буде». 

Мама й дочка потрапили до монастиря в Убочі, за личаківською рогаткою. 
Лікар із Закопаного, Лешек Аллерганд, син видатного вченого, професора пра-
ва в Університеті Яна Казимира у Львові, присвятив своєму батькові книгу, з 
якої хочу процитувати один фрагмент: «У моменті вступу німецької армії до 
Львова в місті проживало 165 тис. євреїв». В іншому місці автор сухо відзначає: 
«У місті Львові вижили 874 євреї, серед яких чотири подружжя з дітьми. Од-
нією з тих сімей були мої батьки і я» (Leszek Allerhand: Żydzi Lwowa. Opowieść. 
Instytut Allerhanda. — Краків-Варшава, 2010.). Ці статистичні дані змальовують 
більш правдивий образ того, що відбулось у Львові від червня 1941 до червня 
1944 року, ніж різні описи, аналізи та оцінки. Шептицькі в цьому часі активно 
ангажувалися в організований процес рятування євреїв. В окупованій Східній 
Галичині переслідували всіх мешканців цієї землі — не тільки євреїв — також 
поляків і українців. Із тією різницею, як це спостеріг проф. Владислав Барто-
шевський, що «кожний поляк міг загинути, але кожний єврей загинути мусив».

 Брати Шептицькі надавали допомогу, ризикуючи власним життям. Одним 
із врятованих ними був пізніший головний рабин Військово-повітряних сил 
Ізраїлю, а пізніше головний рабин Аргентини Давид Кагане, який під час війни, 
в монашому габіті згромадження чину св. Теодора Студита, працював як брат 
Матеуш у бібліотеці Митрополита. Крім обов’язків бібліотекаря, Шептицький 
довірив йому переклад псалмів та інших фрагментів Біблії з гебрайської мови, 
чи теж арамейської, українською, оскільки попереднє видання Біблії було пе-
рекладом староцерковною з Вульґати. Своєю ініціятивою Андрей Шептицький 
ніби торував дорогу до рішення, прийнятого Вселенською Церквою аж після 
Другого Ватиканського Собору. У Греко-Католицькій Церкві — подібно, як і в 
православній, — однаково Літургія, як і Святе Письмо, здавна були доступні 
староцерковною мовою — мовою, зрозумілою для вірних. Однак із розумінням 
передання Святого Письма різне бувало…   

Століття тому в Церквах східного обряду Святе Письмо було перекладене 
мовою, яку нині розуміє небагато осіб. Щодо цієї теми, то маю певний особи-
стий досвід. Дитиною я потрапив під час війни до монастиря студитів в Уневі, 
біля Перемишлян. Настоятелем цієї обителі в той час був Климентій Шептиць-
кий — пізніший Архимандрит всього монашого чину. Мені тоді було неповних 
чотири роки. Я розвивався природно швидше, але до школи ще не міг ходити. 
Мій опікун, отець Данило, мав помисел, щоб я щоденно опановував п’ять слів 
зі староцерковної мови. Із часом я дійшов до думки, що це полегшило мені спо-
чатку вільно читати українською й російською мовами, а пізніше розмовляти 
— без польського акценту — обома мовами.

ІІІ. Про взаємини Митрополита Андрея з православ’ям 

На основі прочитаних мною неопублікованих листів та інших документів, а 
також спогадів мами Софії Шептицької (з Фредрів), припускаю, що головним мо-
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тивом активности обох братів була щира віра й почуття місії. Так само Андрей, 
як і Климентій, самостійно прийняли свої рішення — всупереч оточенню, а не 
через намову чи з політичних побуджень. Були свідомі спротиву й труднощів, 
які дорогою зустрінуть, а також того, що стануть «чужими серед своїх».

Климентій Шептицький зростав і довгі роки залишався в тіні Андрея. У віці 
42-ох років, на піку політичної кар’єри, прийняв у 1911-му році рішення про 
вступ до монастиря. Внаслідок духовного, організаційного і матеріяльного за-
ангажування обох братів Шептицьких виникла мережа монастирів св. Теодора 
Студита, які — поряд із Василіянами — стали найбільш впливовими осередка-
ми формування духовности русинів у Галичині. Безсумнівно, найважливіший 
монастир був в Уневі. Це є одне з найстаріших монаших згромаджень в Захід-
ній Україні, початки якого сягають ХІІ ст. Із 1596-го року це був головний уні-
ятський осередок на галицько-руському просторі. У XVIII ст. у монастирських 
помешканнях знаходилися монахи Чину св. Василія Великого — до моменту 
ліквідації Чину австрійцями (після першого поділу Польщі). 

У 1919 році Андрей Шептицький передав монастир студитам, а ігуменом 
призначив свого брата Климентія. Вважаю, що головною життєвою ціллю обох 
братів Шептицьких була не тільки просвітницька діяльність, але започатку-
вання процесу відновлення в Україні єдности християн — католиків і право-
славних. Їх роль і значення стосовно цього не є оцінені належним чином. Своїм 
мисленням випереджували епоху. Вважали, що Греко-Католицька Церква не 
може бути розцінювана як підступно вбита Ватиканом у православ’я тернина. 
Були переконані, що їхня Церква покликана виконувати роль посередника у 
наверненні християн до єдности.  

Архиєпископ Андрей Шептицький ставився до православ’я із шаною та вів 
богословський діялог з ієрархами Православної Церкви. У свою чергу, Климен-
тій Шептицький — після смерти Андрея, а також радикальної зміни політичної 
ситуації після повторного приходу Червоної армії на терени Східної Галичини, 
спромігся знайти modus vivendi, який дозволив би берегти Греко-Католиць-
ку Церкву та її автономію у своєрідній коекзистенції з домінуючим у Росії та 
Україні православ’ям. Однак радянська влада мала в цій ситуації інші цілі: 
вона не сприймала Греко-Католицької Церкви в самій основі, навіть хоча б для 
того, що підлягала вона Папі Римському. Але також тому, що була пов’язана 
й духовно спомагала через своїх священиків підпільний український визволь-
ний рух. Звідси також і те, що після смерти Андрея Шептицького в листопаді 
1944-го року радянські спецслужби отримали завдання домогтися скасування 
Берестейської унії та підпорядкування Греко-Католицької Церкви Російській 
Православній Церкві. Новий Митрополит Йосиф Сліпий, а також Климентій 
Шептицький і багато інших єпископів Греко-Католицької Церкви відмовили-
ся співпрацювати з режимом в реалізації цих планів. У кінцевому результаті 
багатьох духовних арештовано. У 1946-му році радянська влада формально 
делегалізувала Греко-Католицьку Церкву, а святині передала Російській Пра-
вославній Церкві.

Одним із перших актів незалежної України стало відновлення законних під-
став діяльности Греко-Католицької Церкви та визнання своєї віри у східному 
обряді. Це обґрунтовувалося також тим, що Церква ця існувала у підпіллі про-
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тягом усіх цих років (1946-1991). Визнанням ролі, яку відіграв Климентій Шеп-
тицький у новітній історії цієї Церкви, була його беатифікація Іваном Павлом 
ІІ, оголошена під час історичного паломництва в Україну в 2001-му році. Це 
була коронація довгої та важкої дороги, яку обрали брати Шептицькі. 

Їхня жертва торувала шлях для майбутніх поколінь незалежної України. Як 
результат, Греко-Католицька Церква відіграє нині важливу роль не тільки в 
Західній Україні, але і в державі зокрема. Я б не виключав, що в майбутньому 
вона буде трактована не як перешкода на шляху до об’єднання східного хри-
стиянства (православ’я) із західним (латинським), але як поміст і доказ того, 
що те, що ділить християн Східної Європи й Західної, не виникає з відміннос-
тей у розумінні догматів віри, але, великою мірою, є наслідком суперечок, дик-
тованих амбіціями, які часто мають небагато спільного з вірою та релігією.    

У дослідженнях щодо постави Митрополита Шептицького цій справі не 
приділено належної уваги. Особі Андрея Шептицького присвячено багато мо-
нографій. Зазначу тут дві праці, які вважаю особливо цінними: Morality and 
Reality. The Life and Times of Andrei Sheptyts’kyi (публікація видана стараннями 
Canadian Institute of Ukrainian Studies у Едмонтоні в 1989 році), а також опублі-
кована у Львові рік тому (інтерв’ю взяте у 2016 році, через рік після того, як 
у 2015 р. праця побачила світ — пер. І. М.) монографія української дослідниці 
Ліліяни Гентош: Митрополит Шептицький: 1923-1939. Випробування ідеалів 
(видана завдяки інспіраціям Інституту історичних досліджень Львівського 
національного університету імени І. Франка. — Львів: ВНТЛ-Класика, 2015). У 
цих обох працях, як і в багатьох інших книгах, присвячених особі Митрополита 
Андрея, ключовими є роздуми на тему ідеалів та цінностей, з одного боку, і ре-
алій, тобто «прози життя» та вимог часу, в яких доводилося Шептицьким жити 
й діяти. Із цих причин, визнаю також, вартувало би присвятити більше уваги 
отцю Климентію, який був менш знаним і протягом десятиліть залишався в 
тіні свого брата. Для ширшої спільноти він залишався, по суті, незнаним. Але 
це, власне, його беатифікував Іван Павло ІІ під час свого паломництва в Укра-
їну. Виніс його на вівтар разом з іншим українським священиком Омеляном 
Ковчем, який під час війни рятував однаково поляків, як і євреїв, перед україн-
цями та німцями. Через це був засланий до німецького концентраційного та-
бору Майданеку коло Любліна. І хоча внаслідок старань німецьких духовних та 
монахів міг залишити концтабір за умови, що не буде займатися політичними 
справами, — він рішуче відмовив. Написав відомий лист до тих, хто старався 
про його звільнення, в якому роз’яснив, що в’язні потребують його в таборі 
більше, ніж ті, які залишилися за колючим дротом. Сенсом життя Омеляна Ков-
ча була допомога тим, які її потребували. Помер від виснаження й хвороби за 
кілька тижнів перед визволенням із табору. Папа визнав отця Климентія Шеп-
тицького й отця Омеляна Ковча мучениками за віру.

Радянська влада пропонувала Климентію, щоби після смерти брата Андрея 
став на чолі Греко-Католицької Церкви, відмовився від Унії та допровадив до 
злиття Київської митрополії з російським православ’ям. Климентій Шептиць-
кий відмовив. Був заарештований. У 1951 році помер у в’язниці в місті Владі-
мірі над Клязьмою. Це місце ізоляції, «утриманці» якого були важливими по-
літичними постатями з різних країн. Залишався в тіні свого брата не тільки 
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за життя, але і після смерти. Лише беатифікація частково відновила належну 
пам’ять про Архимандрита Климентія Шептицького і настоятеля парафії у Пе-
ремишлянах о. Омеляна Ковча. 

IV. Про контроверсії в оцінках Митрополита Андрея

Шептицькі почали діяти у першій декаді минулого століття. Перша поло-
вина ХХ століття була надзвичайно бурхливою: дві світові війни змінили по-
літичний краєвид до невпізнання. Зникли Австро-Угорщина й царська Росія, 
на місці якої прокламовано спочатку Російську Федерацію, а на поч. 1923-го 
року — СРСР. На теренах давнього цісарства з’явилось багато нових держав. Не 
обійшлось і без братовбивчої боротьби — хоч би польсько-української війни 
за Львів. У Східній Галичині змінювалися уряди, а потім окупанти, як у калей-
доскопі: після Першої світової війни — після австрійців — Львів став частиною 
Речі Посполитої, претензії на Львів заявляла також Західноукраїнська Народна 
Республіка. Згідно з домовленостями таємного протоколу, до Пакту Молото-
ва-Ріббентропа (23-го серпня 1939 р.) — Східну Галичину інкорпоровано до 
складу СРСР. Після німецької агресії на СРСР у червні 1941 року Львів потрапив 
у руки ІІІ Рейху. Після Другої світової війни Польща втратила разом зі Львовом 
і Вільном 48% передвоєнних територій; надбання на півночі й заході коштом 
Пруссії були своєрідною «компенсацією» за землі, втрачені на Сході. 

Східні терени Польщі були заселені у містах здебільшого поляками і євре-
ями; малі містечка переважно населяли євреї. Мешканцями сіл в основному 
було українське населення. Однак у Східній Галичині це власне мешканці сіл 
становили більшість!  

Радянська влада — інтернаціоналістична у своїй ідеологічній основі — ви-
користовувала український націоналізм, здебільша проти поляків. Свідомо й 
прагматично пробуджували антипольські та антисемітські настрої, що довело 
до широкомасштабних погромів, яких жертвами стали однаковою мірою євреї, 
як і поляки. До цього додавалися, під’юджувані радянською владою, конфлік-
ти хлопів із землевласниками. НКВС замордувало Леона Шептицького і його 
дружину — власників двору Шептицьких у Прилбичах, а місцеві хлопи весь 
тиждень навіть не мали відваги забрати їхні тіла з парку біля двору і похоро-
нити вбитих. Для інших, ще живих, братів — Андрея та Климентія — це було 
психічним потрясінням, проявом крайнього варварства, якому — здавалось би 
— вже нічого не може дорівнювати.

Позиція Митрополита Андрея у червні 1941-го року щодо німців — після 
їхнього вступу до Львова — була своєрідною реакцією на те, що пережили під 
радянською окупацією. Андрей Шептицький вітав Вермахт як армію, що — як 
вважав — буде репрезентувати європейську цивілізацію. Обидва брати Шеп-
тицькі знали Австрію та Німеччину. Вчилися в тодішньому Бреслау (нині Вро-
цлаві), Мюнхені й Відні. Мали німецьких і австрійських приятелів. Не могли 
собі й уявити, що після большевизму може прийти щось гірше. Прихід німців 
до Львова супроводжувала надія, що ІІІ Рейх визнає самостійну Україну.     

Митрополитові випоминають — і це зрозуміло — те, що літом 1941-го року 
вітав прихід до Львова військ Вермахту. Натомість тільки небагато дослідни-
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ків відзначає факт, що він єдиний серед значних католицьких ієрархів написав 
у 1942 році лист до Пія ХІІ, в якому інформував Папу про те, що «німецька влада 
є злою, неначе диявольська, і, здається, на порядок гірша, ніж большевицька 
(…) Щонайменше вже рік немає дня, в якому б не виконувалися найогидніші 
злочини, вбивства, крадіжки й грабежі, конфіскації та здирства. Першими жер-
твами стали євреї. Кількість замордованих євреїв у нашому малому краї, без 
перебільшення, вже перевищила двісті тисяч. У міру просування армії на Схід 
кількість жертв росте. У Києві, протягом кількох днів, знищено до ста тридця-
ти тисяч чоловіків, жінок і дітей. Усі малі містечка в Україні були свідками 
подібних кровопролить, а триває це вже рік» (цитата з тексту листа, опу-
блікованого у виданні Metropolita Andrzej Szeptycki. Pisma wybrane. За ред. 
Maria H. Szeptycka, o. Marek Skórka OSBM. — Краків, 2000.— С. 399-400).

Канадська дослідниця Іродіяда Винницька провела у 1981 році розмову з 
фіртянином (фіртянин — монах, якому доручали ключі від вхідних дверей у 
монастир, ключник, сторож — пер. І. М.) унівського монастиря Лаврентієм Ку-
зиком. (Це є розмова з циклу Жива історія українських політичних емігрантів 
в Канаді — доступна на веб-сторінці Львівського національного університету 
імени Івана Франка — http://www.franko.lviv.ua). Співрозмовник пані Винниць-
кої був бодай першою особою, яку я побачив, коли потрапив у монастир. Був 
це простий селянин, який — як це виникає з документа — мав вроджену враз-
ливість на людську кривду. Я звернув увагу, що коли розповідає про своє бурх-
ливе та важке життя, Лаврентій найбільше місця присвячує розповіді про по-
рятунок єврейських дітей в часи Другої світової війни. В одному з моментів 
розповідає про зустріч монахів, під час якої отець Климентій Шептицький — 
тоді ще ігумен — запитав: «Хто поможе євреям?». «Там було 120 монахів, — пе-
редає брат Кузик. — Усі встали». Про цю реакцію монахів згадує також Давид 
Кагане (Lvov Ghetto Diary. The University of Massachusetts Press. — Amherst,1990, 
p.136). Те, що всі встали, не означало, що всі були заангажовані в допомогу. Од-
нак це свідчило про те, які були настрої й атмосфера. Оскільки людина, яку 
вони так надзвичайно шанують, яку вважають за найвищий авторитет, очікує 
від них допомоги, то всі декларують свою готовність. Напевно, були серед них і 
такі, які відчували до євреїв негативні почуття — адже монахи не відрізнялися 
від свого оточення, як правило, були синами з бідних галицьких сіл. Серед тих, 
які висловили свою готовність надати допомогу, о. Климентій вибрав тільки 
найбільш довірених. Деякі з них, як, напр., о. Марко Стек чи мій вихователь 
брат Даниїл Тимчина, подібно, як і о. Климентій, — були посмертно відзначені 
медаллю Праведника народів світу. 

Навіть не можна було би собі уявити порятунок людей без особистої участи, 
духовного підґрунтя й матеріяльної підтримки, які були надані Митрополитом. 
Та, попри те, у цьому чині Андрей Шептицький не знайшов жодного визнання 
— навіть 70 років після своєї смерти. У пошуках відповіді на питання, чому так 
сталось і чому визнання його заслуг і далі викликає однаковою мірою опір у 
беатифікаційному процесі, як і в справі проголошення його Праведником на-
родів світу, слід би зверифікувати різноманітні документи, які підкидали Апо-
стольській Столиці й Інститутові Яд Вашем радянські спецслужби — НКВС і 
КДБ, а також служби інших комуністичних держав.
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Як і будь-яка непересічна особистість, Андрей Шептицький також до-
пускався помилок. Проте, якщо можна визнати заслуги Оскара Шиндлера, 
який був нагороджений Золотим партійним знаком НСДАП [золотий партій-
ний знак НСДАП (нім. Goldenes Parteiabzeichen der NSDAP) — нагорода Наці-
онал-соціялістичної робітничої партії Німеччини (НСДАП), яка існувала в ІІІ 
Рейху для відзначення найстаріших за партійним стажем членів — пер. І. М.], 
що, безсумнівно, полегшило йому отримання дозволів на заснування фабрик, 
де працювали євреї, і таким чином вирятовувало їх від неминучої смерти, 
— то принциповим є питання: чому відмовляють у такому визнанні Андреє-
ві Шептицькому? Мундир і відзнака НСДАП берегли Шиндлера, давали йому 
своєрідний охоронний ґлейт. Митрополит наражав на небезпеку своє життя і 
своїх помічників, яких можна було вбити без суду, як це пережили тисячі лю-
дей, які керувалися християнськими цінностями, — співчуттям і милосердям. 
Андрей і Климентій Шептицькі ризикували значно більше, ніж Шиндлер. Ря-
тували невинних людей за власні гроші, з власної волі і чинили це безкорисли-
во [аргументи Яд Вашем надзвичайно компетентно заперечив  Юліян Бусґанґ 
у есе «Митрополит Шептицький» (Julian J.Bussgang. Metropolitan Sheptytsky: A 
Reassessment // Polin 21 (2008) 401– 435. Праця вийшла також у Польщі: Julian 
J. Bussgang. Ponovna ocenа Metropolity Szeptyckiego. — Warszawa, 2009. Передмо-
ву до польського перекладу статті Бусґанґа, на замовлення видавців, оо. Васи-
ліян, написав Мирослав Маринович. Оригінальний текст її вміщено і в україн-
ському виданні: Юліян Бусґанґ. Митрополит Шептицький. Ще один погляд на 
життя й діяльність / перекл. з англ. Роман Скакун. — Львів: Друкарські куншти, 
2009. — 52 с. — І. М.). Цей спротив визнанню заслуг Митрополита, безперечно, 
мине. У майбутньому приймати рішення щодо оцінок суспільних справ мину-
лого будуть нові покоління. Нові генерації, нові дослідники поглянуть на ці-
лісну справу з відстані та будуть судити людей і справи без озлоблення, більш 
об’єктивно. Польський письменник Євстахій Рильський колись написав: «До-
бра пам’ять від себе не залежить. Гине без підтримки, у протилежності, напри-
клад, до злої слави, інфамії, які живляться, чим попадеться, самі. Добра пам’ять 
буває вибаглива. Із нею є подібно, як із вродою. Без догляду проминає, перш ніж 
оглянешся. А потворність триває незворушно, як кам’яна брила» (Євстахій Риль-
ський, Warunek. — Варшава, 2005. — С. 246.). Подекуди люди мають потребу, щоби 
чутись кращими, морально вищими, і не дбають про те, що сфабриковані «факти» 
про когось можуть бути цілковито видумані. Мали служити злій справі — зганьби-
ти й знеславити. І далі їх повторюють — безрефлексійно та безкритично.

V. Про поставу стосовно українського націоналізму 

Націоналізми формують групи людей, які мають подібну історію, мову та 
прагнення. Як правило, націоналізми європейських народів зміцнюються в 
опозиції до когось. Український націоналізм не був створений росіянами, але 
був ними використаний. На польсько-українському пограниччі націоналізм, 
значною мірою, творився в опозиції до поляків. В українській національній мі-
тології й традиції поляки були народом панів. У певному сенсі, це був не міт, а 
реальність. Під Києвом поляків було небагато, але польських дворів — чимало. 
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Національна ідентичність українців формувалася теж в опозиції до Росій-
ської імперії. Тарас Шевченко не був гноблений поляками, але засланий на 
каторгу царським режимом за те, що свою поезію творив українською мовою. 
У 1876-му році цар, який перебував на лікуванні на курорті в Емсі (Бад-Емсі), 
видав указ (декрет), який не тільки забороняв вживати «малорусскоє нарєчіє», 
тобто українську мову, але навіть згадувати назву «Україна». Допускав тільки 
вживання цього «нарєчія» у старих релігійних творах, тобто у староцерковній 
мові, що парадоксально свідчило — всупереч намірам царя — про те, яким є 
коріння руської культури, православ’я та східнослов’янських мов.      

Український націоналізм пробуджувався в той самий час, коли проки-
дались у Європі інші націоналізми — у Німеччині й Італії, в Чехії і в Польщі, 
в Литві й Латвії, а також у багатьох інших регіонах нашої частини Європи. 
Оскільки цар заборонив вживання української мови, а видатна поезія Шев-
ченка й інших творців була написана українською, то література, поети і пись-
менники були піднесені в Україні до рангу пророків — духовних провідників 
сучасного народу, який формувався. Як наслідок, українська поезія друкува-
лась у ХІХ ст. у Женеві й поширювалася конспіраційними методами — в пач-
ках для бібулок на сигарети марки «Awadi», а їхній малий формат (55x85 мм) 
полегшував пачкарство до Києва й дальше розповсюдження по всій Україні. 
Після революції большевицька влада скасувала ці декрети. Після короткого 
періоду українізації Сталін, який себе вважав за визначного знавця національ-
них справ, спостеріг у відродженні української культури загрозу для своєї ім-
перії та вкотре впровадив русифікацію. Українську еліту розстрілювали або 
висилали у Сибір.     

Однак поміж пробудженням національної свідомости та націоналізмом і 
шовінізмом є фундаментальна різниця. Націоналізм всюди й завжди шукає во-
рогів: зовнішніх і внутрішніх, є орієнтованим проти чужих. В Україні зовнішнім 
ворогом були Росія і Польща, внутрішнім — євреї.

Митрополит Андрей Шептицький, у своєму казанні від 1942 року, котре 
наказав відчитати у всіх греко-католицьких церквах, представив екзегезу V 
заповіді «Не вбий!». У часах, коли потоптано всілякі закони, людські і Божі, 
Андрей Шептицький говорив: «Дивним способом обманюють себе і людей ті, 
що політичне вбивство не уважають гріхом, наче би політика звільняла чоло-
віка від обов’язку Божого закону та оправдувала злочин, противний людській 
природі. Так не є (…)». Митрополит остеріг українських вбивць перед карою 
прокляття. Мав відвагу вголос засудити зло, яке поширювалося, злочини і 
злочинців, тоді, коли інші від страху мовчали. Прагнув рятувати й рятував не-
винних людей, засуджував вбивць, не щадив також гірких слів, які адресував 
суспільству.

Від цих листопадових днів 1942-го року, коли писав листи й виголошував 
свої відважні гомілії, коли протиставлявся геноциду і наражав власне життя 
та всієї спільноти, рятуючи невинних людей, минуло 75 років. Багато поля-
ків — і, як думаю, теж українців — ставить собі питання, чому його волання 
не було результативним? Чому, попри його гнівні слова, дійшло до масових 
вбивств на Поділлі й Волині? Не маю однозначної відповіді в цій справі. Од-
нією з причини є, очевидно, те, що авторитетів, у загальному, слухають тоді, 
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коли вони говорять те, що люди прагнуть почути. Коли б тоді виступив із за-
пальною націоналістичною відозвою, був би визнаний за національного героя. 
Очевидним, однак, є те, що в часі війни говорив непопулярні речі.    

Климентій визнавав авторитет свого брата, був його помічником, виконав-
цем його волі — однак не претендував на роль духовного провідника греко-ка-
толицької спільноти. Після смерти Андрея не прийняв сугестії радянської вла-
ди, щоби зайняти Митрополичий престол у Львові, й однозначно підтримав 
кандидатуру Йосифа Сліпого, на якого Андрей вказав як на свого наступника 
ще перед Другою світовою війною і отримав у зв’язку з цим схвалення Папи 
Римського у формі спеціяльної булли.

Видатний російський письменник Борис Стругацький опублікував понад 
20 років тому есей на тему Увага, зараза (йдеться про статтю Бориса Стругаць-
кого під назвою Фашизм — это очень просто, опубліковану у виданні «Невское 
время» (Санкт-Петербург). Під назвою Uwaga, zaraza стаття Стругацького була 
передрукована у «Gazeta Wyborcza». — Лютий. — № 3. — 2017 р. — пер. І. М.), 
в якому остерігав: «Ми живемо в небезпечний час. Чума в нашому домі (…). Чи 
можна повернути історію назад? Напевно, можна — якщо цього захочуть міль-
йони». Брати Шептицькі робили спроби, щоби вплинути на мільйони. Мали 
відвагу протиставлятись злу, яке паношилось не тільки серед окупантів. За 
вірність своїм переконанням платили високу ціну — за життя і після смерти. 
В сучасній Україні їхні життя, сповнені самопосвяти, ставлять як приклад і взі-
рець для наслідування, як свідчення, що навіть у важких та драматичних часах 
можна і вартує бути доброчесним.

Дякую п. Петру Кубасякові за розмову, яка відбулася зі мною у грудні 2016 
р. у Віденському інституті науки про людину ((IWM). Запис цієї розмови став 
підставою до нинішнього есе. Прагну виразити свою вдячність о. др. Стефано-
ві Батруху з Любліну, братам Генріхові (який нині зветься Цві) з Мельбурну і 
Леонові з Вест-Гартфорду (США) Хамейдесам, а також Матвію Шептицькому, 
голові Фундації роду Шептицьких, за зауваження, поради й уточнення, які були 
взяті до уваги в остаточній редакції опублікованого есею. АДР.

[Спогади проф. Адама Ротфельда були опубліковані англійською мовою в Інтернет-мережі. Ре-
жим доступу 17-го листопада 2018 року: https://www.eurozine.com/an-example-of-decency/

Спогади також було опубліковано польською мовою у: Adam Daniel Rotfeld. Obcy wśród swoich. 
— «Znak». — № 749. — 2017. — С. 40 – 50]
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Церква свщмч. Климентія Шептицького у Львові (символічно, колишній костел святого Казимира)



657

На фото зліва направо: Ігор Возьняк (нар. 1952) — у цей час отець, а нині Архиєпископ і Митропо-
лит Львівський, владика Софрон Дмитерко (1917–2008), владика Филимон Курчаба (1913–1995), 

владика Павло Василик (1926–2004), Володимир Війтишин (нар. 1959) — у кінці 80-х отець, а у 
наші часи Архиєпископ і Митрополит Івано-Франківський та отець Миколай Сімкайло (1952–

2013) — пізніший єпископ Коломийсько-Чернівецький
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ПІСЛЯСЛОВО

Зі смертю братів Шептицьких, здавалось би, Греко-Католицька Церква була 
знищеною. Із тогочасного єпископату врятувався лише владика Іван Бучко 
(1891–1974), який ще у 1939 році покинув Галичину. Із грона арештованих єпи-
скопів вижив тільки Митрополит Йосиф Сліпий, який, після довгих років поне-
вірянь по концентраційних таборах, 9-го лютого 1963 прибув до Риму. 

Однак у підпіллі Церква продовжувала не тільки існувати, але й діяти. Жит-
тєздатність католиків східного обряду була також наслідком багатолітньої 
плідної діяльности її проводирів: Митрополита Андрея та його брата Архиман-
дрита Климентія. Доказом цього є те, що низка священиків і монахів, прина-
лежних до студитської чернечої традиції, провадили небезпечні місії по селах 
Галичини, під час яких уділяли Святі Тайни та проповідували Слово Боже. І саме 
зв’язок студитів із вірними, у порівнянні з діяльністю інших груп духовенства, 
був домінуючим.  

Як тільки почав слабнути більшовицький режим СРСР, греко-католики що-
раз більше стали виходити з підпілля та відверто декларувати свою єдність із 
Апостольським Престолом. Перший раз це відбулося ще у 1987 році. А двома 
роками пізніше мав місце справжній героїчний чин, ідентичний до того, який 
спробував реалізувати у 1944 році о. Климентій із групою духовенства — поїзд-
ка до Москви з метою зустрічі з керівництвом СРСР. І якщо місія у 1944 році по-
лягала у спробах зберегти структури католиків східного обряду, то у 1989 році 
ці католики поставили владі ультиматум відновити Церкву. Коротко передамо 
події з цих часів — як ілюстрацію до твердження про те, що у пізнішому часі 
була збережена тяглість боротьби за східну Католицьку Церкву, започаткована 
ще братами Шептицькими. 

16-го травня 1989, напередодні З’їзду народних депутатів СРСР, до Москви 
прибула делегація, до якої входили владика Филимон Курчаба (1913–1995), 
владика Софрон Дмитерко (1917–2008) і владика Павло Василик (1926–2004), 
а також три священики, які пізніше були піднесені до гідности єпископів УГКЦ: 
Володимир Війтишин (нар. 1959) — Архиєпископ і Митрополит Івано-Франків-
ський, Миколай Сімкайло (1952–2013) — до смерти єпископ Коломийсько-Чер-
нівецький та Ігор Возьняк (нар. 1952) — Архиєпископ і Митрополит Львівський. 
Оскільки католиків із Галичини владою було проігноровано, то у відповідь 
владики оголосили акцію голодування на московському Арбаті, аж до момен-
ту, поки не буде легалізована Українська Греко-Католицька Церква. Молитовне 
голодування, як це було названо через те, що весь протест супроводжувався 
молитвою, тривало до пізньої осени. 5-го жовтня 1989 року на Синоді єписко-
пів Української Католицької Церкви в Римі нині вже святий Папа Іван Павло ІІ 
заявив, що радянська демократизація не буде повною без легалізації УКЦ.

У кінці листопада більшовики піддалися на вимоги і 1-го грудня 1989 року, 
за кілька годин перед зустріччю Папи з Михайлом Горбачовим у Ватикані, го-
лова Ради у справах релігій при уряді УРСР Микола Колесник повідомив, що 
«громади греко-католиків можуть реєструватися так само, як і інші релігійні 
групи». Рішення про це було прийняте у Москві ще 24-го листопада. 
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Кілька осіб з оточення о. Климентія Шептицького дожили до цього історич-
ного часу. Одним із них був студит о. Герман Будзінський, який входив до складу 
делегації у 1944 році. Із 1982 року о. Будзінський був одним із засновників Комітету 
захисту прав УГКЦ. Увесь час підпілля він формував майбутні ряди духовенства.

У Воркуті ще був живим студит брат Віталій (Володимир Матковський), 
лікар і аптекар Святоуспенської Лаври в Уневі, якому влада забороняла посе-
лятись в Україні. Звільнений зі сталінських таборів, він жив там, де був ув’яз-
нений. Старанням ігумена Севастьяна (Дмитруха) студита Матковського було 
перевезено до Львова. 

У 1990 році розпочалися Богослужіння в першому офіційно повернутому 
монастирі св. пророка Іллі в Дорі-Яремчі, де активно весь час діяв ще один 
із сподвижників о. Климентія — монах Петро (Порфирій Чучман). У підпіллі 
студит Петро отримав священичі свячення і став одним із тих, хто згуртував 
навколо себе молоде покоління відданих справі людей.

Окремо хочемо згадати про студитів братів Вороновських: о. Василя і вла-
дику Юліяна, які долучилися до підпільної Церкви у повоєнний період та з гід-
ністю пройшли через усі етапи боротьби, ставши на чолі процесів із її легаліза-
ції. Таких осіб із числа монашества й духовенства було значно більше.

На Святвечір 1991 року в Унівській Лаврі після майже півстолітнього мов-
чання залунали урочисті дзвони: розпочато відновлення монастиря. У Львові 
студитам повернуто Свято-Іванівську обитель на Чернечій горі. У 1992 році 
влада передала студійським ченцям приміщення та храм кармелітського мо-
настиря, в якому започатковано Свято-Михайлівський монастир Студійського 
Уставу. Студитському Святопокровському жіночому монастиреві були переда-
ні церква та приміщення колишнього бенедиктинського жіночого монастиря 
на пл. Вічевій у Львові. 

До кінця 80-х років ХХ ст. історіографія не володіла точними даними щодо 
дати смерти та місця поховання о. Климентія Шептицького. Висловлювалися 
тільки певні припущення, а дата смерти коливалась між 1951 і 1958 роками. У 
липні 1989 р. відповідна комісія ЦК КПРС, за додаткового вивчення матеріялів, 
пов’язаних із політичними репресіями, розглянула запит та заяву громадянина 
Польської Народної Республіки Яна Казимира Шептицького, племінника отця 
Климентія. У заяві висловлювалося прохання повідомити дату, місце смерти та 
захоронення Казимира Шептицького. 26-го липня 1989 р. комісія відповіла на 
запит, констатуючи дату смерти, яка настала 1-го травня 1951 року. 

29-го травня 1991 р. була прийнята постанова, у якій зазначалося, що «ма-
теріали додаткової перевірки будь-яких доказів винуватості Шептицького К. І. 
у здійсненні злочинів, передбачених стт. 54 – 1А, 54 – 11 КПК УРСР, не добуто. 
Отже, матеріалами справи встановлено, що в діях Шептицького К. І. немає скла-
ду злочину, передбаченого статтями 54 – 1А, 54 – 2 КК УРСР, і він був ув’язнений 
необґрунтовано». На підставі цього Архимандрита Климентія (Казимира графа 
Шептицького) було посмертно реабілітовано.

1996 року о. Климентій Шептицький за порятунок євреїв у період Голокосту 
отримав звання «Праведник народів світу». Слід зазначити, що у наданні цього 
почесного звання було відмовлено блаженної пам’яти Митрополитові Андрею. 
Дискусія з цього приводу точиться до нинішнього дня. 
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У вересні 2000 року на Владімірському цвинтарі в Росії монахи-студити 
Унівської Свято-Успенської Лаври встановили кам’яний хрест із пам’ятним на-
писом та світлиною свого Архимандрита.  

Роком пізніше отця Климентія Шептицького беатифікував Папа Римський 
Іван Павло ІІ. Це відбулося 27-го  червня 2001 року у Львові, під час офіцій-
ного візиту Святішого Отця в Україну. Серед беатифікованих мучеників з-по-
між українського духовенства забракло, знову ж, Митрополита Андрея. Лише 
16-го липня 2015 року Папа Франциск потвердив декрет Конгрегації в справах 
Святих про проголошення «героїчности чеснот» Слуги Божого Митрополита 
Андрея Шептицького, яким прискорив закінчення процесу беатифікації та на-
близив час, про який сказав нині святий Іван Павло ІІ у Львові: «Одного дня 
побачимо Його серед сонму Святих!».

У 2005 році в Унівській Свято-Успенській Лаврі було відкрито меморіяль-
ну дошку на честь Митрополита Андрея та блаженного священномученика о. 
Климентія  за порятунок єврейських, українських та польських дітей у роки 
Другої світової війни.

12-го листопада 2008 р. Президент Польщі Лех Качинський у Варшаві вру-
чив ієрм. Венедиктові (Алексійчуку), тодішньому ігуменові Святоуспенської 
Лаври в Уневі, посмертну державну нагороду блаженному священномучени-
кові о. Климентію Шептицькому — Орден Відродження Польщі (пол. Order 
Odrodzenia Polski), або «Polonia Restituta». 

У жовтні 2010 р. монахи Студійського Уставу привезли з України до Владі-
міра ще один пам’ятний хрест, виготовлений із червоного каменю, з написом 
та фотографією блаженного священномученика Климентія (Шептицького) та 
встановили його біля тюремної стіни, на місці поховання в’язнів. 

Могили блаженного священномученика Климентія Шептицького не знай-
дено досі.

1-го грудня 2016 року Музеєві народної архітектури та побуту у Львові, 
утвореному радянською владою на місці заснованої братами Шептицькими 
Свято-Іванівської Лаври, присвоєно ім’я блаженного Климентія Шептицького. 

У лоні Греко-Католицької Церкви є також три парафії блаженного Кли-
ментія Шептицького. Одна з них знаходиться у Львові і в її володінні — храм 
священномученика Климентія Шептицького, настоятелем якого є студит ієрм. 
Севастьян (Дмитрух). За збігом обставин, храм о. Климентія Шептицького до 
1939 року своїм патроном мав святого Казимира Ягеллончика (1458 – 1484), 
покровителя Польщі й Литви. Дві інші парафії — у Німеччині: у містах Франк-
фурті-на-Майні та Дармстадті. 

Прагнемо також наголосити, що на початку нашого століття у збірниках 
Святопокровського жіночого монастиря Студійського Уставу було чи не впер-
ше опубліковано праці авторства о. Климентія Шептицького. На цей час пер-
шим дослідником його спадщини став ієрм. Севастьян (Дмитрух). Пізніше, у 
2014 році, праці о. Климентія було опубліковано в окремій збірці, упорядником 
якої став ієрм. Юстин (Юрій Бойко). Окремо згадаємо дослідження ієрм. Вене-
дикта (Валерія Алексійчука), ієрм. Теодора (Тараса Мартинюка), яких згодом 
піднесено до гідности єпископів. Слід згадати й про працю студита схм. Іринея 
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(Івана Волошина), який великою мірою причинився до збирання інформації 
про діяльність студитів. Ці матеріяли ще чекають свого дослідника. 

Архимандрит Климентій Шептицький у 1940 році (в останньому, як тоді 
вважав, слові до студитів) зазначав, що, «на превеликий жаль, не лишаю Вам 
спомину святости мого життя». І як настанову в цій праці подає таку вказівку:

«Робіть те, що тут пишу, але не жийте, як я, тільки жийте краще, із більшою 
ревністю й самозреченням, із горячішою постійнішою молитвою, з більшою 
любов’ю до Бога та ближнього, а не пожалуєте короткого труду. Превеликою 
нагородою буде Вам Преподобний Бог уже тут, за земського Вашого життя. 
Час змагання короткий, а осягнений успіх превеликий. Біжіть, не оглядаючися 
взад, щоб якнайскоріше дійняти мети».

Скромний спомин Його святости ми описали у цій невеличкій праці. Дарем-
но вважати, що чин, доконаний видатним сином роду Шептицьких з Драго-Са-
сів, може вміститись у нашому дослідженні. З одного боку, пишучи біографію, 
ми мали на меті лише зафіксувати спомин святости блаженного священному-
ченика Климентія графа Шептицького, а з іншого — нагадати про цю особи-
стість і про героїчний чин його життя. Маємо надію, що народ, якому стільки 
пожертвував польський аристократ Казимир граф Шептицький, звернеться до 
Його заповіту й житиме з такою ревністю, самозреченням, із горячішою мо-
литвою та з більшою любов’ю до Бога й ближнього, ніж він сам. А можливо, 
що з цього «бідного українського народу», як писав о. Климентій у листі до о. 
Королевського, будуть покликані ті, що за взірець візьмуть собі постать Ар-
химандрита Студитів і, намагаючись жити, як він, дадуть ще кращий приклад 
земного життя.

Маємо надію, що ця праця наблизить людей до моменту, коли будуть ого-
лошені святими брати Шептицькі та їхня мати Софія з Фредрів. Бо для Госпо-
да Бога, за прикладом їхнього життя, такими вони є, а ким стануть для нас — 
слушне питання на завтрашній день.  
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Відомості про автора

Перша біографія блаженного священномученика Климентія (Казимира 
графа Шептицького) написана д-ром Іваном Матковським. Народився 8 берез-
ня 1982 р. у с. Матків на Турківщині. У 1999 р. з відзнакою закінчив Тухольську 
середню школу Сколівського повіту, Львівської области та вступив на філо-
логічний факультет Дрогобицького державного університету ім. Івана Фран-
ка. З 2004 року викладач кафедри світової літератури ДДПУ ім. Івана Франка. 
У 2006 році вступив у докторантуру Вармінсько-мазурського університеу в 
м. Ольштин (Польща), яку закінчив у 2010 році та здобув науковий титул док-
тора філософії (PhD). Автор кількох десятків наукових статей на тему твор-
чости Юзефа Лободовського та українсько-польських літературних взаємин. 
Співупорядник двох томів з польськомовної спадщини Івана Франка.

Автор кількох сотень публіцистичних та аналітичних статей у вітчизняних 
та закордонних ЗМІ на тему економічної та політичної ситуації у країнах Цен-
трально-Східної Європи.

Член Національної спілки журналістів України.
З дружиною Іванною з Новаківських є авторами та організаторами громад-

ських акцій спрямованих на популяризацію пам’яті родини Шептицьких, Івана 
Франка, Олекси Новаківського, о. Кирила Селецького. 

У 2017 році переклав з польської та спільно з о. Юстином (Юрієм Бойком) 
видав листи бл. свщмч. Климентія Шептицького до брата генерала Станіслава 
Шептицького (Блаженний архімандрит Климентій (Казимир граф Шептиць-
кий). Листи до рідного брата Станіслава графа Шептицького та родини» / за 
ред. І. Матковського, Ю. Бойка. — Львів, 2017. — 224 с.). Цю працю автор по-
свячує своїй дружині та дітям, хресним дітям, а також дітям всіх тих, хто до-
лучився до пошанування пам’яті родини Шептицьких. Біографія бл. свщмч. 
Климентія також написана з надією, що Його величава постать стане взірцем 
для наступних поколінь монахів, клиру, громадських діячів, бізнесменів та під-
приємців, політиків.

17 листопада, 2018 р. автор, д-р Іван Матковський
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Фото: колекція «Archiwum Szeptyckich», о. Юстин (Юрій Бойко), Іван Матковський, Леся Квик, Ро-
ман Метельський, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Muzeum Narodowe w Warszawie, Cyfrowa Biblioteka 
Narodowa Polona (CBN), з приватних збірок Андрія Олійника і Юрія Завербного

На обкладинці: світлина бл. свщмч. Климентія Шептицького, яку Блаженний дав синові Олекси 
Новаківського — Жданові-Олексі (збережена в родині Новаківських як цінна пам’ятка, що супро-
воджувала сім’ю в роки поневірянь у Сибіру).

Партнери проекту: 
Постуляційний центр монастирів Студійського Уставу

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy (PWIN) у Перемишлі (Польща)
Релігійне видавництво «Покрова»
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