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передМова
рости в лЮБові до своЄї Церкви Й оБряду

Східна церква має не тільки дуже давні, глибокі змістом, прегарні й 
величні обряди, але і тільки їй притаманну духовність, своє духовне обличчя, 
питомі риси, свою психіку й ментальність, глибину духа та пребагату символіку, 
які значною мірою відрізняють її від західної церкви.

І Східна, і західна церкви мають свою духовність, яку можна окреслити 
кількома словами: основу духовності західної церкви творить староримський 
легалізм, а основою духовності Східної церкви є євангельський аскетизм. 
західна церква виросла на римському легалізмі, який усе точно визначує, 
математично мірить і важить. А Східна церква від самих початків творилася 
й росла на євангельському аскетизмі, метою якого є обожнення, піднесення 
людини до Бога і з’єднання її у любові з Богом.

Святіший Отець йоан Павло II, перебуваючи в Америці, відвідав 4 
жовтня 1979 року українську католицьку кафедру Непорочного зачаття Божої 
Матері в Філадельфії і там при великому напливі народу у своїй проповіді 
висловив найкращу похвалу для нашої церкви й обряду: «Ви є частиною Божої 
родини, ви, члени українського обряду, – частина будівлі, яка побудована на 
підвалинах апостолів і пророків, наріжним каменем якої є сам Ісус Христос... 
Я хочу також згадати ті речі, які ви зберегли як вашу особливу духовну 
спадщину: слов’янську літургійну мову, церковну музику і численні форми 
побожності, які розвивалися впродовж століть і продовжують живити ваше 
життя. Ваше шанування цих скарбів українського обряду видно і в тому, що ви 
зберегли ваше прив’язання до української церкви і продовжуєте вірити згідно 
з її унікальними традиціями».

Ті похвальні слова Папи для нашої церкви й обряду повинні бути для усіх 
нас великим заохоченням, щоби щораз більше пізнавати церкву й обряд, цінити 
й любити та щоб і ми, й наші діти постійно 
росли у тій любові. У цій святій справі нам 
допомагають засоби, про які згадуємо нижче.

1. Любов до Божого храму
Любов до Божого храму – це 

найважливіший і найкращий спосіб рости в 
любові до нашої церкви й обряду. церква-
дім Божий – це наша духовна батьківщина, 
це духовна колиска нашої св. віри. Тут через 
св. Тайну Хрищеннями народилися для Бога і 
для церкви. Тут ми стали Божими дітьми. Тут 
ми набули право вступу до неба. Тут ми стали 
дітьми нашої Східної церкви й нашого обряду. 
Тут невидимі святі в’язі навіки зв’язали нас з 
нашою церквою, з її святими, ісповідниками, 
мучениками, з її обрядами, історією і цінною 
спадщиною.
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У церкві через св. Тайну Миропомазання ми набули духовне шляхетство, 
через неї ми стали Божими борцями, христовими воїнами і Христовою елітою.

церква-дім Божий – це сторож нашого східного обряду. Тут зберігається 
наш прегарний східний обряд. Тут малими дітьми ми його перший раз у житті 
бачимо. Тут учимося його любити, цінити і зберігати.

Наші Божі храми поза рідним краєм у діаспорі – це також твердині 
нашого східного обряду, наших релігійних звичаїв і нашої християнської 
традиції. Все найкраще, що дала нам традиція християнського Сходу й нашого 
народу, зберігається в нашій церкві і при церкві. Наші найкращі християнські 
звичаї зв’язані з нашим церковним роком і його празниками, такими, як 
Христове Різдво, Богоявління, Великий Піст, Великдень, зелені Свята, різні 
торжества і благословення.

Де духовно народився для нашої церкви й народу митр.Андрей 
шептицький, ЧСВВ? У старенькій дерев’яній греко-католицькій церкві в 
його родинних Прилбичах, адже його батьки, хоча походили з українського 
роду, вже почувалися поляками й належали до римо-католицької церкви. 
А наша старенька похилена церковця на малій дитині чуда доконала. Ту 
дивну душевну переміну сам митр.А.шептицький у своїх споминах описує 
так: «Ще заки я навчився читати й писати, я серцем відчував красу нашої 
старої ікони. Я був, відай, дуже малим хлопчиком, коли в нашій старенькій 
дерев’яній церкві в Прилбичах, стоячи перед іконостасом, відчував я ту якусь 
незбагненну емоцію, що її нині я назвав би артистичною емоцією. Я мусів 
бути маленьким хлопчиком, бо старенький парох, якого я опісля на добру 
голову переріс, видавався мені великаном, як він у святих ризах виходив 
дияконськими дверми на Великий Вхід. Гієратичні постаті в іконостасі, на 
мене звернений зір Христа Спасителя і його Матері, та якась маєстатична 
темрява, в якій світили тільки свічки, і їх відблиск на золотих тлах ікон, дим 
кадила, що зносився до неба разом зі звуками пісні, все те складалося на якесь 
вражіння таке глибоке, яке ледве коли в житті пам’ятаю. А глибоке вражіння 
було тому, бо поза тими зовнішніми проявами відчувало серце якусь таємну 
глибінь, що наче промінчик спливав на душу з-поза світу, неначе з неба»(Мої 
спомини про предмет музейних збірок).

Пізніше, як станіславівський єпископ, він у пастирському листі писатиме 
до своїх вірних такі золоті слова: «Бо я українець з діда-прадіда. А церкву 
нашу та і святий наш обряд полюбив я цілим серцем, присвятивши для Божої 
Справи ціле своє життя» (Пастир.посл., 1899).

2. Свята Літургія і святі Тайни
це ще два могутні засоби, які нам допомагають зростати в любові до 

своєї церкви й обряду. В церкві ми знаходимо джерело Божого світла, сили, 
миру і спокою. Тут є для нас щось найдорожче і найсвятіше, а саме, свята 
Безкровна жертва Служби Божої, в якій ми беремо участь і яка є осередком 
культу у св.церкві. Тут ми одержуємо очищення нашої душі у св.Сповіді. 
Тут ми споживаємо небесну манну – св. Причастя. «Хто їсть моє Тіло, – 
каже Христос, – і Кров мою п’є, той живе життям вічним, і я воскрешу його 
останнього дня» (йо. 6, 54).
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Тут говоримо про Літургію у широкому значенні цього слова, тобто про 
всі наші богослужби включно із св.Безкровною жертвою. Літургія Східних 
церков відзначається багатством богословського елементу. Східні церкви 
вклали у свою Літургію всю глибину науки святого Письма, навчання святих 
Отців, рішень Вселенських Соборів, прегарні догматичного змісту гімни 
і поезію найкращих піснеписців, таких як Роман Сладкоспівець, Андрій 
Критський, йоан Дамаскин і Косма Маюмський. Східні Літургії широко 
оспівують глибокі догми святої віри про Пресв.Трійцю, Воплочення і Божество 
Ісуса Христа, заступництво Пресв. Богородиці та всіх Святих.

Тож слушно каже про Східні Літургії західний богослов і літургіст, 
священик, князь Максиміліян Саксонський: «Догматичний характер є 
особливою і дуже знаменною рисою тих Літургій. Всі ті Літургії творять наче 
богослов’я в поезії. А, навпаки, наша римська Літургія, принаймні оскільки це 
відноситься до давніших часів, є мало догматична чи богословська. Тут рідко 
знаходяться ясно висловлені догмати. зате на Сході майже всі богослужби є 
догматичні... Через те у Східних Літургіях містяться дуже очевидні, пребагаті 
і преясні докази майже щодо всіх правд віри і догматів католицької церкви» 
(Виклади про Східні Літургії 1904).

церква у своїх богослужбах завжди молиться за живих і померлих своїх 
вірних. У церкві через св. Тайну Подружжя народжується родина, і в церкві 
через похорон родина завмирає. Нема жодного богослуження, в якому не було 
б молитви про добро дочасне і вічне вірних. Скільки то разів згадує церква 
своїх вірних під час Служби Божої, вечірні, утрені і інших богослужб! Ми всі 
є учасниками тих молитов. І після нашої смерті церква ніколи нас не забуває. 
Тож природно ми чуємо якийсь святий внутрішній зв’язок з Божим храмом, 
де нас охрищено, де ми прийняли перше св. Причастя, де ми повінчалися, 
де христили своїх дітей, звідки на вічний відпочинок відпроваджували своїх 
найдорожчих.

Існує зв’язок крові, але й існує також зв’язок духа – це зв’язок вірних зі 
своїм Божим храмом і обрядом. Справді, Божа святиня відіграє велику і святу 
роль у нашому житті – як особи, так і родини, народу. Через те вона є частиною 
нашого серця й душі.

Божий храм виховав наш народ у любові до Бога і своєї віри, в пошані 
до Божих і людських законів, в пошані до церковного й цивільного авторитету, 
в любові до жертви й посвяти для добра своєї церкви, свого народу і своєї 
батьківщини.

3. Святе Євангеліє
Св. Письмо – Боже слово – це непохитна основа всієї духовності Східної 

церкви. Тут велика пошана святого Євангелія, яке завжди лежить на престолі 
як символ присутнього Христа-Учителя. його часто цілують священик і вірні. 
Східна церква від самих початків поручала своїм вірним читати святе Письмо 
і дбала про його переклади нанародні мови. Св.йоан золотоуст свідчить, що 
святе Письмо переклали на свої мови сирійці, єгиптяни, ефіопи, перси та 
індійці. Теодор з Киру (IV ст.) до згаданих мов додає переклади на латинську 
мову, мови вірменів, скитів і сарматів. Східна церква мала звичай в храмі на 
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столику ставити св.Письмо народною мовою, щоб вірні перед і після відправ 
могли його читати. Історик Євсевійк подає, що імператор Константан Великий 
часто читав у храмі св. Письмо і розважав над ним. Він поручив Євсевієві 
подбати про переписання 50 біблій для вжитку візантійської церкви.

Святі Отці виростали й освячувалися на читанні й розважанні св. 
Письма. Св.Василій Великий про великий вплив св. Письма на його життя і 
на життя людей взагалі заявляє: «Воно дало мені пізнання правди... ціле св. 
Письмо є Богом натхненне й хосенне. зладжене св. Духом у тій цілі, щоб ми, 
люди, кожний і всі разом, наче у загальній лікарні для душ, могли вибирати 
лікарство повласній потребі».

Св. йоан золотоуст про вартість читання св. Письма так навчає: 
«Старайся читати божественне Письмо і постійно перебувати у святій молитві. 
Скільки разів будеш з Богом через св. Письмо, стільки разів освячується твоє 
тіло, душа й дух».

Улюбленою книгою Старого завіту, яку читали всі, був Псалтир. 
Перші монахи знали весь Псалтир напам’ять. Св.Григорій Нісський про 
любов до Псалтиря своєї сестри Макрини пише: «У призначені години вона 
перечитувала кожну частину з нього; коли вставала з ліжка і бралася до занять 
або відпочивала; коли приймала їду чи відходила від столу; коли йшла до ліжка 
чи вставала на молитву. Всюди вона мала з собою Псалтир, наче доброго друга, 
що ніколи з нею не розставався».

4. Апостольська традиція перших віків
Тут маємо на увазі три перші століття. Східна церква має прямий зв’язок 

з апостольськими часами, тому має первісну й неперервану традицію перших 
віків. Наш обряд творився там, де народився і жив Христос, де проповідували 
св.Апостоли і їхні наступники, перші святі Отці. На Сході утворилися перші 
Христові церкви. На Сході творилися перші святі Літургії і перші християнські 
обряди. На Сході відбулися сім перших Вселенських Соборів, які окреслили 
й пояснили догмати св. віри. Схід видав культ Пресв.Богородиці, головні 
Богородичні празники й ікони. На Сході почалася й розвинулася практика 
чернечого життя. На Сході народилася християнська містика.

Обряди Східних церков творилися на науці св. Письма, науці і традиції 
св.Апостолів і великих Отців церкви, на молитвах й покуті монаших душ, 
на рішеннях Помісних і Вселенських Соборів. Східні обряди відзначаються 
особливим поклонінням Пресв. Трійці, глибоким культом Христа-
Чоловіколюбця і його Пресв. Матері.

Особливою відзнакою тих часів був дух мучеництва. Перші християнські 
письменники Тертуліян і Оріген свідчать, що життя християн було своєрідним 
приготуванням до мучеництва та що кожний християнин покликаний, щоб 
бути Божим воїном. Пролляти кров і віддати життя за Христа для перших 
християн було щось очевидне й бажане. Св. Мученик Ігнатій на арені в Римі 
перед своїми муками заявляє: «Я Божа пшениця і буду змелений зубами звірів, 
щоб бути для Бога чистим хлібом».

Перші віки на Сході породили великих і визначних ієрархів, учителів 
і проповідників. Сюди належать передусім три світлі Отці-Ієрархи: Василій 
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Великий, Григорій Богослов та йоан золотоуст. Вони є справжніми золотими 
колонами Христової церкви, велетнями віри, духа, святості й науки. Вони 
передали нам чисту віру Першого Нікейського Собору. за їхні заслуги наша 
Східна церква називає їх у своїх богослужбах рівноапостольними, органами 
св. Духа та вчителями вселенної.

5. Рілігійна преса, книжка та участь у церковних товариствах.
Християнська преса і книжка у нашій хаті – це постійний місіонер-

проповідник, учитель, приятель, порадник. Релігійна преса вчить нас правд 
св. віри, вчить любити свою церкву й обряд, свій народ, свою мову й культуру. 
Вона переконує тих, що сумніваються. Вона повертає на добру дорогу тих, що 
заблукали. Вона приводить до Богатих, що втратили св. віру. Вона стоїть на 
сторожі християнської моралі, показує велич, красу і заслуги чесноти. Вона 
ставить перед очі геройські приклади любові до Бога, ближніх і свого народу.

В бібліотечці кожної української хати повинні бути наступні книжки: 
святе Письмо, Християнський Катехизм, Молитовник, а також книжки, що 
подають нам історію України, її культуру і традицію.

церковні товариства – це еліта церкви. Вони вчать любити Бога і 
ближнього, молитву, церковний спів. Через них ми наче вростаємо в душу 
нашої церкви й обряду. церковні товариства завжди відігравали велику роль в 
житті нашої церкви й народу.

6. Любов до молитви і містики
На Сході від перших віків розвивається і буйно процвітає аскетично-

містичний елемент, вірним представником якого є чернецтво. Воно виросло 
на розважанні святого Євангелія. з нього воно зачерпнуло духа молитви, 
контемпляції, самозречення, покути. Східне чернецтво своїми духовними 
подвигами високо піднесло й освятило євангельські ради убозтва, чистоти і 
послуху. Тут чуємо про «Богоносних» Отців, тобто наскрізь праведних, святих, 
Божих мужів. з монастирів вийшли такі наші богослужби, як вечірня, утреня 
та інші.

Справді, яка пребагата духовність Східної церкви й обряду! Наш народ 
уже тисячу літ живе і дихає тією священною духовністю Східної церкви і з 
неї, наче з цілющого джерела, черпає духа віри, духа молитви, духа любові і 
жертви.

Яке велике внутрішнє задоволення дає нам усвідомлення, що ми 
поклоняємось Богові у своїй церкві так, як від перших віків християнства вже 
сотні-сотні літ поклоняється йому наша Східна церква і як за її прикладом 
поклонялися йому наші князі, гетьмани і весь наш народ аж по сьогодні.

Тож хай ця пребагата спадщина й духовне багатство Східної церкви 
буде завжди для всіх нас щедрим джерелом нашого духовного життя, джерелом 
любові до своєї церкви, свого обряду і свого народу.

Фрагменти книги о.Юліяна Катрія, ЧСВВ
«Наша християнська традиція» (3-тє видання)

Львів: Місіонер, 2007. – 396 с.
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святиЙ Мученик МаксиМіліан колЬБе
(8.01.1894 – 14.08.1941)

Раймунд Кольбе народився в 
1894 р. в сім`ї власників невеликої 
текстильної майстерні в польському селі 
здуньска-Воля, що перебувало в той час 
на території Російської імперії. Батько 
Кольбе був німцем, мати – полькою. У 
нього було чотири брати: Франтішек, 
Юзеф, Валентин (прожив усього рік) і 
Анджей (прожив чотири роки).

Незабаром після його народження сім’я переїхала в м. 
Паб’яніце, де батьки Раймунда спочатку працювали ткачами. 
Потім його мати працювала акушеркою (часто відмовляючись 
брати гроші за свої послуги) і утримувала крамницю, де торгувала 
бакалією і господарськими товарами. Кольбе-старший працював 
на млині, а також вирощував овочі на орендованій ділянці землі.

У 1907 році Кольбе і його старший брат Франтішек 
вирішили вступити до Францисканського ордену. Вони 
перебралися через російсько-австрійський кордон і звернулися 
у францисканську канцелярію, щоб вступити до семінарії 
францисканців-конвентуалів, що знаходилася у Львові  
(вул.Просвіти - між В.Винниченка та В.Короленка). 

Отак це описує Марія Кончковська у своїй белетризованій 
біографічній книзі  «Святий Максиміліан»: «Увечері, попрощав-
шись із батьком, хлопці сіли в потяг, що їхав до Львова. Всю ніч 
вони тряслися, згорнувшись калачиком на вузьких полицях. за 
вікном пробігали міста і села, ліси і гори, мости над швидкими 
річками... 

У колишньому концтаборі Освенцим 
відбулось Богослужіння і семінар на згадку про 

вбитого тут 70 років тому католицького 
святого Максиміліана Кольбе.
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Святий Максиміліан Марія Кольбе (в миру Раймунд Кольбе,  
8 січня 1894 - 14 серпня 1941) - польський священик-францисканець, 
святий мученик, що загинув в Освенцімі, добровільно пішовши на 

смерть заради незнайомої йому людини.

Нарешті потяг з пронизливим свистом в`їхав на великий 
вокзал. Хлопчики почули голос кондуктора:

– Львів. Потяг далі не йде, виходьте!
Вони вийшли з вагона з важкими клунками й попрямували 

до трамвайної зупинки.
– Нарешті! – Сказав змучений Франек.
Мундек мовчки озирався на всі боки. «Тут для мене почнеться 

нове життя», - подумав він і почав молитися Богородиці, віддаючи 
під Її заступництво своє покликання і своє майбутнє...»

У 1910 році Раймунд отримав чернече вбрання, роком пізніше 
дав перші обітниці, прийнявши при цьому ім’я Максиміліан. У 
1914 році він приніс довічні обітниці і обрав ім`я Максиміліан 
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Марія, бажаючи підкреслити своє глибоке шанування Пресвятої 
Богородиці. 

У 1912 році Максиміліана Марію Кольбе відрядили на 
навчання до Риму, де він вивчав філософію, теологію, математику 
і фізику, намагався проектувати нові моделі літаків. 

У 1915 році він захистив дисертацію і став доктором 
філософії, а 1919-го отримав докторський ступінь з теології. 

У 1918 році Кольбе був 
висвячений на священика, 
а ще через рік повернувся 
до тепер вже незалежної 
Польщі, де став активно 

проповідувати в ім’я 
Непорочної Діви. 

Незабаром неподалік від 
Варшави на абсолютно 

порожньому місці він 
заснував величезний 

монастир Непокалянув, 
тобто монастир 
Непорочної Діви.

Під час навчання в Римі він часто бачив бурхливі антипапські 
демонстрації; це й надихнуло його створити особливу церковну 
організацію – Militia Immaculata (Воїнство Непорочної Діви). 
Метою існування Воїнства стало навернення до Бога грішників 
і ворогів церкви через заступництво Діви Марії. Кольбе вважав, 
що для досягнення цієї мети треба використовувати останні 
досягнення науки і техніки, передусім – технології масових 
комунікацій.

На території заснованого ним неподалік від Варшави 
монастиря Непорочної Діви (монастир Непокалянув) перебували 
редакція журналу «Лицар Непорочної», семінарія, радіостанція, 
друкарня, залізнична станція, автостоянка, пожежна команда, і 
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навіть невеликий аеродром. Кожен монах повинен був оволодіти 
хоча б однією цивільною спеціальністю. У монастирі були 
льотчики, машиністи, журналісти, радисти, водії, столяри, 
слюсарі, кравці тощо. Під час німецької окупації Польщі в 
монастирі працювала нелегальна радіостанція.

Колишній монастир Францисканців

У другий половині 1930-х років до складу величезного 
монастирського комплексу входили редакція журналу «Лицар 
Непорочної» (750 000 примірників щомісяця!), семінарія, 
радіостанція, оснащена новітнім обладнанням друкарня, 
залізнична станція, автостоянка, пожежна команда, склади, 
шевські, столярні, швейні, слюсарні майстерні і навіть невеликий 
аеродром. Сумарний щоденний тираж газет, що видавались в 
монастирі, становив 230 000 примірників, а загальний щомісячний 
тираж журналів – понад один мільйон. 

Масштаби діяльності Максиміліана Кольбе у передвоєнні 
роки вражають. його успіх забезпечували найбільша у світі на 
ті часи релігійна громада з 800 ченців і застосування найновіших 
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передових технологій. Глибока віра Кольбе поєднувалася 
зі здатністю широкого і сучасного мислення, він сміливо 
використовував всі засоби для поширення вчення. 

Тоді ж, у 1930-х рр. Максиміліан Кольбе здійснив низку 
місіонерських подорожей до Китаю і Японії. На околиці 
японського міста Нагасакі він заснував японський монастир 
Непорчної Діви, японськомовну газету й семінарію. У Японії цей 
монастир став одним із найвідоміших католицьких монастирів. 
Всупереч синтоїстським канонам, Кольбе побудував свій монастир 
не в найкращому місці, так, щоб його від міста відділяла гора. 
Але виявилося, що він мав рацію: у серпні 1945 року Нагасакі 
було знищено атомною бомбою, але основний удар припав на той 
бік гори, де було місто, а монастир не постраждав. Дослухався 
б Кольбе до порад японців, то весь підсумок його старань, вся 
монастирська братія загинула б.

Після того, як Німеччина напала на Польщу, монастир 
Непокалянув став притулком для тисяч біженців, зокрема для 
2000 євреїв, яких Кольбе 
ховав від нацистів. Під його 
керівництвом запрацювала 
нелегальна радіостанція, у 
передачах якої викривалися 
звірства німецьких окупантів.

17 лютого 1941 Макси-
міліан Кольбе був заарешто-
ваний гестапо і ув’язнений у 
варшавську в’язницю Павяк. 
25 травня того ж року його 
перевели в Освенцім. Він 
став номером 16670. Есесів-
ці постійно били його кова-
ними чобітьми, примушува-
ли бігом носити непомірні 
тягарі (це при тому, що він 
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був калікою-туберкульозником, у нього була лише одна легеня), 
але він не тільки зберігав силу духу, але й допомагав іншим, як 
міг. Навіть у таких нелюдських умовах о. Максиміліан продовжу-
вав свою пастирську діяльність – заспокоював, хрестив, сповідав, 
пошепки здійснював богослужіння. Він сам попросив відвести 
йому найнезручніше місце – біля дверей, де стояла «параша», 
щоб завжди мати можливість благословляти померлих в’язнів, 
яких виносили з бараку.

У липні 1941 року з блоку №14, в якому жив отець 
Максиміліан, зник ув`язнений. Утікача знайти не вдалося (пізніше 
з’ясувалося, що він потонув у вигрібній ямі). Тоді заступник 
коменданта табору оберштурмфюрер СС Карл Фріцше вирішив 
відібрати 10 осіб, яким було призначено померти голодною 
смертю в блоці №13, аби навести жах на весь табір, щоб більше 
ніхто не намагався втекти. Всіх вишикували, залишили без вечері 
(її у них на очах вилили в канаву), а весь наступний день люди 
знову провели в строю під палючим сонцем. Увечері прийшов 
Фріцше і став відбирати 10 смертників. Один з відібраних ним 
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людей, польський сержант Франтішек Гайовнічек, заплакав і 
сказав: «Невже я більше не побачу дружини і дітей? Що ж тепер з 
ними буде?» І тоді Кольбе вийшов з ряду і запропонував Фріцше 
своє життя в обмін на життя Гайовнічка. Як не дивно, Фріцше 
прийняв його жертву (хоча міг би як мінімум послати на смерть 
обох).

Сидячи в смердючій камері й помираючи від голоду 
та зневоднення, о. Максиміліан продовжував підтримувати 
товаришів по нещастю. Вони проводили час в піснях і молитвах. 
Через три тижні Кольбе і троє інших смертників були ще живі. 
14 серпня 1941, напередодні свята Успіння Пресвятої Богородиці, 
кат Освенціма Бок отримав наказ негайно покінчити з в’язнями. 
Кольбе і його трьом товаришам була зроблена ін’єкція фенолу. 
Наступного дня тіло Максиміліана Кольбе піддали кремації, а 
попіл розвіяли за вітром.

У літургійному календарі Римо-Католицької церкви 14 
серпня є днем пам’яті святого Максиміліана Марії Кольбе.

Вітраж францисканської церкви м.Сомбатхей 
(Угорщина), що зображає св.Максиміліана у табірній робі
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церква по праву визнала героїчний характер чеснот і 
беззавітного служіння Максиміліана Кольбе, і 17 жовтня 1971 р. 
Папа Римський Павло VI зарахував Максиміліана Марію Кольбе 
до сонму блаженних. Пізніше, враховуючи обставини смерті 
Максиміліана, виявлені під час процесу канонізації, Папа Іван 
Павло ІІ проголосив його святим мучеником. Під час канонізації, 
що відбулася 10 жовтня 1982р.  в Римі, у присутності Франтішека 
Гайовнічка, в урочистій обстановці під оплески 200 тисяч вірян, 
офіційно проголошено Кольбе «святим покровителем нашого 
важкого століття».

Орден Францисканців вважає спадщину св.Максиміліана 
Кольбе частиною своєї харизми. 

Св.Максиміліан є святим 
покровителем наркоманів, політичних 
в’язнів, журналістів, рухів на підтримку 
життя. 

В знак пам’яті М. Кольбе побачила  
світ книжка польського автора.

Святий Максиміліан – один з 
десяти святих мучеників ХХ століття, 
на честь яких у Вестмінстерському 
абатстві в Лондоні були споруджені 
статуї.
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отеЦЬ олександр МенЬ
(22.01.1935 – 09.09.1990) 

Отець Олександр Мень – 
священик Російської Православної 
церкви, богослов, проповідник, 
автор численних науково-популярних 
і наукових книг, учасник теле- і 
радіопередач. 

Чи можемо собі уявити сьогодні  
проповідника, який живе поруч з 
нами, ходить у ті самі магазини, 
користується тим самим транспортом? 
Чи не змальовуємо ми таку людину 
як старозавітного старця, який 

проповідував по землі сотні років тому і не сприймаємо наших 
сучасників у такій ролі? Однак історія не зупиняється на місці... 
Минуле століття породило чимало таких велетнів духу і, на жаль, 
ми мало знаємо про них. Один з них – людина колосального 
значення, видатний апологет та біблеїст, неперевершений 
письменник та публіцист Олександр Мень. Він на багато років 
став головним проповідником та пастором для радянської 
інтелігенції. 

Народився Олександр Мень 22 січня 1935 року у Великій 
Молчановці (Москва), навпроти церкви Преподобного Симона 
(сьогодні початок Нового Арбату), в сім’ї єврейського походження. 
Прабабуся отця Олександра – Ганна йосипівна, рано овдовіла, 
проте одна виховала семеро дітей. В молодості, в період свого 
життя в Харкові, вона важко захворіла і її зцілив молитвою 
сам отець Іоанн Кронштадтський (не так давно зарахований 
Православною церквою до лику святих). 

Батько –  Володимир Григорович Мень 1902 року 
народження, працював інженером на текстильній фабриці. Мати – 
Олена Семенівна Мень народилася у 1909 році. з юності тягнулася 
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до християнства. Вивчала 
в Харківській приватній 
гімназії православне 
віровчення.

У віці шести місяців 
він був хрещений разом з 
матір’ю. Хрещення було 
здійснене таємно священиком 
Катакомбної церкви отцем 
Серафимом (Батюковим). 
Таїнство хрещення відбулось 
підпільно у жіночому 

монастирі у Сергієвому Посаді, адже з 30-х років архімандрит 
Серафим перейшов у юрисдикцію Катакомбної церкви, якою 
управляв єпископ Афанасій. Неймовірно, але незадовго до 
його смерті у 1942 році, він з упевненістю передбачив матері 
Олександра, що її син стане великою людиною у Православній 
церкві. Після смерті наставника, духовно опікувались хлопцем 
учні о. Серафима, але на розвиток майбутнього священика великий 
вплив мала настоятелька підпільного монастиря  схимонахиня 
Марія.

У 1943 – 1953 роках Олександр навчається у Московській 
чоловічій школі № 554 на Серпуховці. У шкільному світі його 
здібностям було тісно, ентузіазму до навчання не виявляв і про 
школу у нього не дуже хороші спогади. До речі, серед учнів цієї 
школи було немало видатних людей – поет Андрій Вознесенський, 
режисер Андрій Тарковський.

У молодого юнака були надзвичайно широкі зацікавлення. 
Він багато читав твори святих отців Іоанна златоуста, Григорія 
Богослова, блаженного Августина та Василія Великого. Був 
пристрасно закоханий у природознавство, біологію, астрономію, 
а також любив літературу, поезію. Складав вірші з 8 років, а 
також есе, нариси...  Ще й до того писав ікони, відвідував гуртки 
малювання та досконало знав Музей образотворчих мистецтв. 
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Отець Олександр часто повторював: «Бог дав нам дві книги: 
Біблію та природу».

Після відродження Православної церкви в 40 -х роках 
було організовано в Москві підпільний гурток, який збирався 
в основному на квартирі Бориса Олександровича Васильєва. 
Таємний священик, палеонтолог, етнограф і історик, автор книги 
про Пушкіна (йому належить книга «Духовний шлях Пушкіна». 
М, 1994 р.) ця неабияка людина пройшла через в’язниці, 
табори і заслання. Саме Борис Васильєв заохочував Олександра 
вивчати біблейську історію, стародавній Схід, і завжди закликав 
погоджувати сучасні наукові знання з Вірою.

У підлітковий період читає книги з філософії, богослів’я, 
біології, історії, часто відвідує концерти, ходить в зоопарк 
малювати тварин. Пізніше о. Олександр часто повторював: «Бог 
дав нам дві книги: Біблію і природу».

На ґрунті екуменізму в студентські роки контактував з 
Миколою Євграфовичем Товкачовим (1892—1982). Інтелектуал, 
відкритий світу, професор, доктор хімічних наук, Товкачов допоміг 
Олександру дізнатися про християнство західного обряду.

В 50-х роках Олександр 
познайомився з працями 
Володимира Соловйова, який 
з тих пір став його духовним 
вчителем. Про Соловйова 
говорив, що той «з’єднав 
в ньому віру і спадщину 
Святих отців з філософським 
мисленням». Але софіологію, 
апокаліптичний песимізм і 
утопічні ідеї Соловйова ніколи 
не приймав. У ті ж роки багато 
читав стародавніх філософів: 
Спінозу, Декарта, Лейбніца.
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У 15 років юнак почав співати в хорі та прислужувати у 
церкві Різдва йоана Предтечі. Вирішує стати священиком. Коли 
він закінчив школу 1953 року, то уже самостійно освоїв усю 
програму Духовної семінарії. Але відразу не вступив до семінарії, 
а вирішив навчатись у Московському пушно-хутряному інституті 
у Балашисі. згодом його перевели у Сільськогосподарський 
інститут в Іркутську. Паралельно з навчанням в інституті 
Олександр самостійно пройшов майже увесь курс Духовної 
Академії та працював у єпархіальному управлінні. Про це 
дізнались в інституті і його погляди відобразились на результатах 
державного іспиту з марксизму-ленінізму. А 1958 року його 
відрахували з лав студентів. 

Після того Олександр повертається до Москви. Там 
його представили Митрополиту Миколі (Ярушевичу), який, 
незважаючи на те, що Олександр не закінчив семінарії і був ще 
молодим, благословив його на рукоположення. Так, Олександр 
прийняв дияконські свячення 1 липня 1958 року і його скерували 

у село Акулово, де прослужив два 
роки.  Тоді ж він вступив на заочне 
відділення Ленінградської Духовної 
семінарії, яку закінчив 1960 року. І в 
тому ж 1960 р. його висвятив у чин 
священика 1 вересня в Донському 
монастирі єпископ Стефан (Нікітін) 
Інший священик скерував його у 
храм Покрови Пресвятої Богородиці 
в селі Алабіно (50 км від Москви).

Уже після рукоположення, 
отець Олександр сформував 
свої екуменічні принципи, яких 
дотримувався протягом усього 
пастирського служіння.  Він 
бачив переваги і в інших церквах, 
але залишався православним 
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священиком, вважаючи церкву єдиною. завжди негативно 
ставився до переходів у іншу конфесію. Під час вивчення історії 
становлення церкви цілком перейшов на екуменічні позиції (став 
прихильником єдності християнських церков).

У той час отець Олександр 
не полишав літературної праці і 
в 1959 році написав чудову книгу 
про Христа «Син Людський», 
яка мала неймовірний розголос 
у світі. В цій книзі автор подає 
історію земного служіння 
Ісуса Христа, його життєвий 
шлях через призму тогочасної 
свідомості людства.

А в 1960 році почав писати 
шеститомну «Історію релігій» як 
введення в історію церкви. ця 
унікальна праця є деталізованим 
підручником з історії релігії – від 
найдавніших часів до сьогодення. 
Автор проводить читача з прамонотеїстичного минулого, через 
прадавнє язичництво, грецький і латинський культи, вірування 
Китаю, Індії і Ірану, монотеїстичну релігію Старого заповіту –  
до благовістя Ісуса. Весь цей шлях усвідомлення людства вищої 
реальності автор подає виключно на основі ґрунтовного аналізу 
відповідних джерел. ця титанічна робота отця Олександра 
тривала понад 20 років і результат її – шість томів історії людського 
духу. Роботи о. Олександра перекладені на англійську, литовську, 
польську, українську та французьку мови.

Отець Олександр Мень – один із зачинателів християнського 
«самвидаву» 1960-х років. До середини 1980-х років його праці 
видавалися головним чином за кордоном (під псевдонімами 
Е.Свєтлов,  О.Боголюбов, А.Павлов). Мень був духовним 
наставником, а часто і хресним батьком багатьох дисидентів 1970-х 
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і 80-х років, хоча сам утримувався 
від активної правозахисної 
діяльності, бачачи свою місію 
в духовній освіті. його статті 
з’являються у демократичних 
країнах.

У Алабіно його назначено 
настоятелем храму. жив зі сім’єю 
при парохії – одружився ще в 
інституті з Наталією Григоренко. 
Священика знову переводять в іншу 
парохію біля станції Тарасівки. 
Чимало людей приїздили сюди 
послухати натхненні проповіді 
отця, а кількість охочих поговорити 
з ним неухильно зростала.

У той час, коли режим забороняв вірним організовувати 
будь-які зібрання (чи молитовні, чи з вивчення Біблії), отець 
Олександр починає збирати при парохії так звані «малі групи». ці 
спільнотки християн, об’єднані любов’ю та довірою, допомогли 
багатьом по-справжньому прийти до віри, навчитись молитись. У 
цьому середовищі вірні відчували себе насправді вільними.

Одним із важливих моментів у житті отця Меня було 
переведення його до храму Стрітення Господнього у м. Пушкіно 
під Москвою. У цій парохії він прослужив до 1989 року, коли 
його призначили настоятелем. цікаво, але саме у цей період 
священик формує основні методи і принципи пасторської роботи 
і акумулює їх у визначення: «створювати передумови для способу 
життя, думок і засад християн ХХ ст.». 80-ті роки увінчані його 
працею – унікальним «Бібліологічним словником». цьому 
багатотомному виданню він присвятив 10 років життя. Однак не 
лише така кількість публікацій, праць робить отця Олександра 
неймовірною постаттю. за час служіння у Новому Селі кількість 
прихожан невпинно зростала до декількох тисяч. Щоб послухати 
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його проповіді, люди з’їжджались з інших міст. Книги отця 
Олександра, які розповсюджувались нелегально, навертали до 
віри безліч людей.

О. Олександр вважав, що найважливішими завданнями 
сучасного пастиря повинні бути проповідь і місія, а найбільша 
небезпека для християн – замикатися в «благополучному» 
церковному «гетто». 

Історія церкви для о. Олександра – це боротьба справжнього 
християнства з язичницькими нашаруваннями. Мракобісся і 
обскурантизм вважав ганьбою для християн. У своїй шеститомній 
праці з історії релігії о.Олександр ясно сформулював своє 
переконання, що між даними науки і Священним Писанням 
немає суперечностей. Суперечності бачать ті, хто не знає історії і 
літературних жанрів Стародавнього Сходу, не вміє читати Біблію. 
Тому так багато сил він віддав тому, щоб навчити сучасників 
розуміти Біблію. його знання біблеїста отримали міжнародне 
визнання вже в 70-і роки, коли він був запрошений взяти участь у 
виданні Брюссельської Біблії (у ній йому належать коментарі до 
П’ятикнижжя Мойсея і книг Пророків). за кордон він в ті роки не 
виїжджав, вся робота відбувалася в Москві.

У своїх літературних роботах о. Олександр ставив перед 
собою, окрім пастирської роботи, такі завдання: 1) проводити 
синтез Біблії і науки, зокрема історичної, 2) розповідати про 
церковну історію і життя в церкві у світлі Євангелія.

його широка місіонерська діяльність розпочалась 11 травня 
1988 року, коли він вперше виступив з публічною лекцією у 
Московському інституті сталі та сплавів. за два з половиною 
роки він прочитав більше двохсот лекцій на різноманітні теми: 
історія релігії, життя і смерть, обряди та таїнства, культура та 
християнство тощо.

9 жовтня 1988 року о. Меня запросили виступити в одній з 
московських шкіл. це вперше за роки радянської влади священик 
відвідав школу і про цю подію розповіли навіть на шпальтах 
газети «Известия».
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Спільно з іншими католиками та православними отець 
Олександр взяв участь у створенні Біблійного Товариства. А 
1990 року його парохіяни за активної підтримки свого пастиря 
взяли опіку над тяжкохворими дітьми з Республіканської дитячої 
клінічної лікарні у Москві. У цей самий час отець Олександр стає 
першим священиком, який починає регулярно виступати на радіо 
та на телебаченні.

Але така бурхлива діяльність у Радянській атеїстичній 
державі не могла не залишитись непоміченою. КДБ не давав 
йому спокою ніколи. Декілька разів арешт його оминав. Коли 
вже здавалось, що ув’язнення не уникнути, то в країні почалась 
«перебудова». У ті роки у нього не було ні хвилини відпочинку. 
Він вважав, що не має права відмовлятись від нових можливостей 
сказати людям живе слово про Христа. Настав час свідчити про 
свою віру на повен голос.

Для певних кіл його активна християнська та суспільна 
діяльність стала нестерпна. На о. Меня посипались погрози, 
яким він не надавав значення. Але одного ранку 9 вересня 1990 
року його життєву дорогу обірвала рука вбивці. Він поспішав 
до церкви: треба було вчасно встигнути до Літургії. Імовірно 
відбулося наступне: до нього підбіг якийсь чоловік і простягнув 
записку. Мень вийняв з кишені окуляри і почав читати. У цей 
час із кущів вискочив хтось інший і з силою вдарив його ззаду 
сокирою (саперною лопаткою). Обливаючись кров’ю, священик 
попрямував до станції. По дорозі жінка запитала: «Хто вас так, 
отець Олександр?». «Та ні, ніхто, я сам!» – відповів він. Потім, 
втрачаючи сили, повернув назад, до будинку, дійшов до хвіртки і 
впав. Незважаючи на особисті розпорядження Президентів СРСР 
та Росії вбивство залишилось нерозкритим.

Але слово проповідника не обірвалось. жива, відкрита і 
яскрава особистість отця Олександра – як сплав дійсної діяльної 
любові до Христа і чесної інтелектуальної праці на користь 
ближнього — яскраво втілилася в його літературному доробку і 
знаходить свого читача по всьому світу.
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його книги уже перекладені багатьма мовами і вийшли 
великим тиражем. його голос, що записаний на магнітофонну 
плівку, звучить по радіо, його обличчя зафіксовано як на 
фотографіях, так і на відеоплівках. Він продовжує християнську 
проповідь.

Отець Олександр вірив у майбутнє християнської церкви. 
Він вважав, що «Євангеліє досі не реалізоване і не зрозуміле, що 
його здійснення тільки починається, і попереду у людства ще 
довга історія».
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БлаЖенниЙ отеЦЬ оМелян ковч
(20.08.1884 - 25.03.1944)

Отець Омелян Ковч народився 
20 серпня 1884 р. у c.Космач 
Косівського повіту на Гуцульщині, 
у священичій сім’ї. Підготовку до 
священства пройшов у римській Колегії 
святих Сергія і Вакха, студіюючи 
богослов’я в Урбаніянському 
університеті. У 1911р. прийняв 
єрейські свячення з рук єпископа 
Григорія Хомишина. Спочатку 
працював в Галичині, пізніше у 
Боснії, куди зголосився поїхати, щоби 
душпастирювати серед українських 

греко-католиків в окрузі Прієдор. Нелегка була праця молодого 
священика в країні, де абсолютну більшість становили 
слов’яномовні мусульмани. Але о.Омелян 4 роки служив 
боснійським українцям далеко від Батьківщини. 

В середині Першої світової війни о.Омелян повернувся 
до своєї Галичини і, коли на розвалинах імперій бездержавні 
тоді народи, надіючись на політичне визволення, почали 
формувати свої збройні сили, у 1919 р. вступив до Української 
Галицької Армії. Омелян Ковч кілька разів дивом рятувався від 
смерті. Уперше – 1919 року. Був тоді капеланом — військовим 
священиком – в Українській галицькій армії. загін, якому надавав 
духовну опіку, потрапив у полон до більшовиків. У вагонах для 
худоби бранців повезли на схід. Час від часу ешелон зупиняли, 
щоб скинути померлих. На одній зі станцій священик попросив 
вартового випустити його – набрати води.

– Мушу жити й молитися за вмираючих, а сам гину від 
спраги та задухи, – пояснив.

Той дозволив вийти, а коли отець за хвилину повернувся, 
гримнув дверима вагона просто перед його носом.
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– Батюшка, пам’ятай молитися за Луку, – тільки крикнув, 
коли поїзд рушив.

Потім був іще один полон – польський. Ковч двічі 
перехворів на тиф. Вижив.  Як військовий духівник (капелан) 
пройшов через усі негаразди разом зі стрільцями Бережанського 
коша аж до кінця існування УГА. В тих бурхливих роках в 
житті Слуги Божого Омеляна було багато, на перший погляд, 
безнадійних ситуацій, порятунок з яких можна вважати чудом. У 
1922 р. о. Ковча призначено парохом Перемишлян. 

Між двома світовими війнами тут жили десь п’ять тисяч 
осіб: три тисячі євреїв і приблизно по тисячі українців та поляків.

Із польською владою стосунки у священика відразу не 
склалися. Вивішене на дереві оповіщення, що Галичину включили 
до складу Польщі, отець Омелян зірвав і подер. І вже за кілька 
днів отримав перший виклик до суду – за антидержавний вчинок. 
Лише із 1925-го до 1934 року в помешканні Ковчів польські 
поліціянти провели 40 обшуків. Тобто, щотри місяці. Половина з 
тих відвідин закінчувалася тимчасовим арештом отця. 

Він активно почав організовувати релігійне і суспільно-
культурне життя греко-католицької спільноти. Опікувався 
бідними, пригортав сиріт, хоча й мав шестеро своїх дітей. «Над 
тією хатою ангели кружляють» – так говорили перемишлянські 
парафіяни про скромний будинок сім’ї Ковчів. це був винятковий 
дім, відкритий для потребуючих. Члени родини Ковчів настільки 
присвячували себе потребуючим, що іноді, здавалося, занедбували 
свої власні потреби.

А жити довелося йому у виняткові часи і на території зі 
складною національно-конфесійною ситуацією, де спільно жили, 
щоденно зустрічалися, частенько мали взаємні претензії, а навіть 
і не любилися, може, й ненавиділи одні одних представники 
трьох конфесій, трьох різних національних груп – візантійсько-
української, латинсько-польської та юдаїстично-єврейської 
культурних тотожностей. Чи в таких обставинах, де національні 
інтереси розходяться, де є сварки між сусідами, можна було 
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зберегти справді християнські ідеї, принципи, які вимагають 
безмежної любові до ближнього, що нас переслідує і зло нам 
чинить? Блаженний отець Омелян Ковч своїм життям і діяннями 
показав, що можна бути вірним ідеалам.

Отець Омелян був патріотом, відданим своєму народові й 
церкві. Він був завжди серед тих, хто пробуджував національну 
свідомість українців, дбав про його просвіту, видавав газети, 
книжки, заснував українську книгарню. Він виявляв ініціативу у 
сфері поліпшення умов життя своєї громади, зокрема організував 
кооперативи. Він сам жив у дуже складних обставинах, але знаходив 
силу в молитві, у своєму великому довір’ї до Всевишнього. 
Отець Омелян завжди старався бути собою, навіть якщо це 
загрожувало його життю чи життю його родини. за польської влади 
він декілька разів був ув’язнений, інтернований до Унівського 
монастиря за суспільну діяльність, за участь в «українських 
справах». за більшовиків непублічно організовував євхаристійні 
конгреси, йорданські процесії.

Один зі знайомих згадує: «Отця Ковча всі любили - 
українці, поляки, євреї. Отець Омелян не дбав про себе, робив 
добро всім, хто до нього звертався».
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Набагато важче стало 1939 року, коли Галичину окупували 
совєтські війська, а згодом – 1941 року – німці. Але й у тих 
екстремальних умовах о. Омелян незмінно залишався собою, 
відважно й відкрито відстоював права людей, боронив своїх сусідів, 
наскільки це було можливо й потрібно, коли це було потрібно в 
інтересах людей, народу, церкви. Старався залагоджувати усякі 
найскладніші проблеми, яких було немало під час двох окупацій. 
Чудом його оминула смерть від рук енкаведистів, але не тішився з 
приходу інших окупантів. «На місце одного «добродія» приходить 
другий, – говорив, – тільки їхні ґудзики на мундирах змінилися».

Особливої гостроти набрала після приходу німців 
проблема євреїв, яких у Перемишлянах було чимало. І тут о. 
Омелян показав свою людяність та відвагу. його дочка Анна 
Марія Ковч-Баран розповідає про такий епізод після того, як німці 
прибули до Перемишлян: «Батько завважив дим поблизу церкви 
і водночас почув розпачливі крики. До хати вбігли кілька євреїв 
у великій паніці і стали благати в батька порятунку. В синагогу, 
де вірні саме зійшлися на молитву, німці кинули запалювальні 
бомби, зачинили двері й нікого не випускали. Не замислившись 
ні на мить, батько побіг туди (...). В голові не було іншої думки, 
крім тієї, що люди горять і просять рятунку. Він вбіг між юрбу 
біля синагоги й німецькою мовою, яку знав досконало, крикнув 
до вояків, щоби покинули її. На диво,  здезорієнтовані  вояки сіли 
в свої мотоцикли і від’їхали в бік своєї станції».

А брат отця Омеляна Мирон розказував: «Мені волосся 
дибом стало від думки, що тепер з ним станеться. Кинувся 
його шукати серед юрби, вогню і несамовитих криків. А він, з 
допомогою інших, відчинив підперті важким стовпом двері 
синагоги, вбіг усередину і став просто витягати напівпритомних, 
раз-у-раз різко викрикуючи: «Тікайте, хто куди може, німці зараз 
сюди повернуться!»

Багато євреїв тоді загинуло, але й багато врятувалося. 
Пізніше о. Омелян теж рятував місцевих євреїв різними способами. 
з великим ризиком для свого життя хрестив їх, коли вони того 
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бажали. Є свідчення, що відбулося 
близько 2000 таких хрещень.

Бажання євреїв прийняти 
таїнство Хрещення було не тільки 
виявом інстинкту самозбереження. 
Політика тодішньої влади не 
передбачала, що хрещення може 
звільнити представників єврейської 
громади від ув’язнення чи смерті. 
Отець Омелян знав, що шансів на 
порятунок або нема, або вони є 
мінімальні. Бажання хреститися 

не могло також бути виявом розпачу. Євреї справді вбачали 
в блаженному Омелянові близьку людину. Ще до приходу 
фашистської влади він мав великий авторитет у єврейської 
громади , яка становила більшість населення Перемишлян.

Такі діяння священика стали причиною того, що його 
ув’язнили, спочатку у львівській в’язниці. завдяки Митрополитові 
Андрею шептицькому його звільнили, але з умовою, що той 
відмовиться від подальшої допомоги євреям. Такої заяви він 
не підписав, через що його ув’язнили удруге і після великих 
фізичних і духовних знущань, його було перевезено до концтабору 
«Майданек» біля Любліна.

Тут, в нелюдських умовах, о. Омелян довершив міру 
свого героїзму. Концтабір – це місце організованих вбивств. У 
важких умовах концентраційного табору блаженний Омелян 
Ковч не забував про своє покликання. Священик служив там 
людям духовною потіхою, усім, незалежно від походження та 
конфесійної приналежності.

Незважаючи на те, що адміністрація концтабору негативно 
ставилася до духовних осіб, отець Ковч не приховував свого 
священства. Він підпільно відправляв там Святу Літургію, 
сповідав в’язнів, благословляв свяченою водою останки в’язнів, 
які мали спалювати. за короткий час він здобув собі велику 
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пошану і авторитет. У таких трагічних обставинах він зумів 
зберегти людяність і свою священицьку гідність.

Отець Омелян був настільки жертовним і безкорисливим, 
що коштом власного життя виявляв солідарність з тими людьми, 
які були позбавлені прав, людської гідності.

Про його стан духа, його думки в таких обставинах нехай 
свідчить лист звідти, що дістався з-поза грат, поза табірних дротів. 
Отець Омелян пише до своїх рідних:

«Я розумію, що стараєтеся про моє визволення. Але я 
прошу вас не робити нічого в цій справі Учора вони вбили тут 
50 чоловік. Якщо я не буду тут, то хто допоможе їм перейти ці 
страждання?... Я дякую Богові за його доброту до мене. Окрім неба, 
це єдине місце, де я хотів би перебувати. Тут ми всі рівні – поляки, 
євреї, українці, росіяни, латиші, естонці. з усіх присутніх я тут 
одинокий священик...Тут я бачу Бога, Який єдиний та однаковий 
для всіх, незалежно від релігійних відмінностей, що існують між 
нами. Можливо, наші церкви різні, але в усіх них царює той же 
великий Всемогутній Бог. Коли я відправляю Службу Божу, всі 
вони разом моляться. Моляться різними мовами, але чи Бог не 
розуміє усіх мов? Вони вмирають по-різному, а я допомагаю їм 
переходити цей місток у вічність. Хіба це не благословення? Хіба 
це не є найвеличніший вінець, який Господь міг покласти на мою 
голову? Саме так! Дякую Богові тисячу разів на день за те, що 
Він послав мене сюди. Я не смію просити його про щось більше. 
Не турбуйтеся про мене – 
радійте зі мною!»

К о н ц т а б і р 
«Майданек» був для 
багатьох людей пеклом 
на землі. Натомість для 
о. Ковча це було місце, в 
якому він народився для 
неба і в якому відчував 
присутність Бога.
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У лютому 1944 р. отець 
Омелян попав у табірний шпиталь і 
там помер, а його тіло було спалено 
в крематорії 25 березня 1944 р.  
В одному з листів до близьких 
він написав: «Моліться за тих, 
хто створив цей концтабір та цю 
систему. Вони є одинокими, хто 
потребує молитов... Неxай Господь 
помилує їх».

Про отця Омеляна широкий 
світ довідався недавно, коли Папа 
Іван Павло ІІ, колишній професор 
Люблінського католицького 

університету, проголосив його блаженним мучеником у Львові 
під час своєї подорожі в Україну. А в 1970-х роках, коли родина  
о.Омеляна Ковча хотіла щось довідатися про його перебування в 
концтаборі, в бюро Музею-пам’ятника мучеництва «Майданека» 
отримала коротку відповідь, що там не було ніяких українців, 
ані священиків. 9 вересня 1999 р. Єврейською Радою України 
йому присвоєно звання «Праведник України».

Беатифікація відбулася 27 червня 2001 року у м.Львові 
під час Божественної Літургії у візантійському обряді за участю 
Папи Івана Павла ІІ.

Омеляну Ковчу присвячено документальний фільм «Парох 
Майданека».

25 березня 2009 року з нагоди 65-річниці з дня смерті 
Блаженного священномученика Омеляна Ковча, на місці 
колишнього нацистського концтабору «Майданек» в Польщі його 
проголосили Покровителем душпастирів УГКц.

У Любліні (Польща) досі бережуть пам’ять про цю людину, 
а жителі міста вирішили назвати його ім’ям одну із вулиць - кільце 
блаженного отця Омеляна Ковча на перехресті вулиць Армії 
Крайової та Івана Павла II.
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Урочистості, які відбулися 24 квітня 2009 року на місці 
будівництва Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКц 
у Києві мають величне історичне та духовне значення. Блаженний 
священномученик Омелян Ковч був вдруге (тепер вже в Україні)  
проголошений покровителем душпастирів УГКц, було посвячено 
ікону бл. свщмч. Омеляна, яка тепер буде зберігатися у Києві, а 
також відбулося вручення відзнак ім. бл. свщмч. Омеляна Ковча 
тим особам, чи групам осіб, які у своєму житті якнайбільше 
наслідують приклад життя священномученика Омеляна. 

8 червня 2011 року 
журі та організаційний 
комітет на спільному засіданні 
визначили переможця другого 
конкурсу на кращий проект 
пам’ятника Блаженному 
Омелянові Ковчу. Ним став 
колектив під керівництвом 
скульптора Володимира 
Одрехівського у співавторстві 
із архітекторами Олександром 
Яремою, Олександрою 
Лібич, Денисом Белюхом та 
Олександром Матушковим. 
Депутати Львівської обласної 
ради оголосили збір коштів на 
пам’ятник.

11 травня 2012 року на Львівщині у Перемишлянах за 
участю Глави УГКц Святослава шевчука відбулася Всеукраїн-
ська проща духовенства УГКц та Архиєрейська Божественна 
літургія, присвячена відкриттю пам’ятника блаженному свя-
щенномученику Омеляну Ковчу.

ця подія зібрала близько тисячі священиків УГКц, а також 
представників перемишлянської влади і громади, учнів Омеляна 
Ковча, його родичів.
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До початку духовної церемонії освячення пам’ятника 
під урочисті дзвони зачитали лист Омеляна Ковча з концтабору 
до рідних, у якому він просить не визволяти його звідти, аби й 
надалі допомагати ув’язненим. А потім Глава УГКц Святослав 
шевчук провів чин освячення пам’ятника Омеляну Ковчу. Він 
подякував родині о. Омеляна, що вона «видала такого великого і 
святого мужа, героя християнської віри і світоча для духовенства 
УГКц», а також усім, хто брав участь в організації спорудження 
та відкриття пам’ятника.

Щодо самого пам’ятника (2,5м висоти), то він розташований 
у центральному сквері Перемишлян. Отець Омелян Ковч, з 
хрестом у руці, босоніж стоїть на гранітній плиті, яка символізує 
землю, зокрема, концтабору.

27 квітня 2009 року о.Володимир ждан, канцлер 
Одесько-Кримського екзархату УГКц, привіз в Одесу прах 
священомученика Омеляна Ковча. Оскільки о.Ковч був спалений 
в печі фашистського концтабору «Майданек» разом з іншими 
в’язням, то мощі отця отримати неможливо. Тому керівництво 
УГКц прийняло рішення зібрати попіл від усіх спалених 
нацистами людей, серед яких був і блаженний Омелян. Прах 
священомученика Омеляна буде зберігатися в Одесі в храмі 
святого апостола Андрія Первозванного.  

Священик, суспільно-культурний діяч, патріот свого 
народу, о. Омелян Ковч жив згідно з етичними нормами 
найвищого рівня. Як священик і Слуга Божий зумів погодити 
Боже з людським, служачи людям – служив Богові.

життя отця Омеляна може служити прикладом людини, 
яка до кінця свого земного існування не зрадила моральних 
принципів, глибоко гуманних та справді християнських. його 
життя є прикладом справжнього екуменізму, толерантності, про 
що так багато і залюбки тепер говоримо. за свою людяність він 
заплатив найвищу ціну - життя. життя блаженного Омеляна 
Ковча постає перед нами як модерне «житіє святого ХХ 
століття», століття жорстокого, сповненого терпінь, ненависті і 
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беззаконня. Наслідувати життя святого – нелегко, але це потрібно 
робити , щоби світ ставав щораз ліпшим.

«Для нас дуже важливо, щоб наші священники з огляду 
людської культури, людяності, науки, душпастирства були високої 
якості. Ми стараємося виховувати наших священників у тому 
дусі. Тут важливо мати живий приклад людини, душпастиря, яка 
жила не 1000 років тому, а є ще свіжою у людській пам’яті. Тому 
для нас пам’ять про о.Ковча, про священномученика Омеляна є 
надзвичайно важлива. Передусім як виховний момент доброго 
прикладу для усіх наших душпастирів, але таким важливим є 
його покровительство, молитва перед Господом Богом за усіх нас 
священників», - сказав Блаженніший Любомир Гузар.
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Митрополит ілларіон (в миру – іван огієнко) 
(2 (14).01.1882 – 29.03.1972)

14 січня 2012 р. виповнилося 
130 років від дня народження Івана 
Огієнка – видатного українця, який 
залишив помітний слід у багатьох 
сферах діяльності. Навіть в історію Іван 
Іванович увійшов під двома іменами: 
як світська особа – професор Огієнко, 
а як духовна особа – Митрополит 
Іларіон. його з рівним правом можна 
назвати вченим, мовознавцем, 
істориком церкви, державним діячем, 
культурним діячем, релігійним діячем, 
педагогом, поетом, перекладачем. 

Справжнім подвигом став здійснений Іваном Огієнком повний 
переклад Біблії українською мовою.

Радянська влада викреслила Івана Огієнка з історії України, 
з пам’яті радянських українців. І тільки на початку 1990-х років 
почалося повернення Івана Огієнка на рідну Україну.

Іван Огієнко народився 2(14) січня 1882 р. у містечку 
Брусилів Радомишльського повіту Київської губернії (нині це 
селище міського типу, районний центр житомирської області). 
Іван був шостою дитиною в бідній селянській родині Івана та 
Єфросинії Огієнків. Батько Івана походив із давнього козацького 
роду з Полтавщини. його предок – козак Максим Огієнко – в часи 
Коліївщини був одним з організаторів Кліщинського повстання 
поблизу Лубен. згодом Огієнки переселилися на Київщину. 
Коли Івану ще не виповнилося трьох років, унаслідок нещасного 
випадку загинув батько: пізно восени він заготовляв у лісі дрова, 
а коні, запряжені в завантажену підводу, чогось злякалися, 
зірвалися – і розтоптали батька.

Іванові брати й сестри розбрелися по світу. Найстарші 
Федір та Одарка вже жили самостійно, молодші Палажка, 
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Василь і Михайло навчалися кушнірству, наймитували. 
Біля матері залишився тільки найменший – Іван. Аби якось 
прогодувати себе та сина, мати бере його із собою на роботу в 
місцеву економію, а згодом – на бурякові та хмелеві плантації. 
У Брусилові була чотирирічна початкова школа. Івану вже 
виповнилося 10 років, коли він став її учнем. Проте взимку 
науку доводилося переривати  – ні в чому було ходити до 
школи. Іван багато чого пізнавав самотужки, ще й селянських 
дітей навчав грамоти й молитов, за що одержував незначні 
кошти. Підробляв також, прислуговуючи в церкві. У 1896 
році закінчив початкову чотирирічну школу, далі навчався у 
Київській військово-фельдшерській школі, по закінченню якої 
працював у Київському військовому шпиталі.

На цей період припадає, за словами самого Огієнка, його 
«перше пробудження української свідомості». цьому сприяють 
часті відвідини вистав українського театру. 1903  р. Іван Огієнко 
стає студентом Київського університету Святого Володимира. В 
університеті Іван Огієнко стає одним із найулюбленіших учнів 
відомого академіка Володимира Перетца. Всі студентські роки він 
безперервно підробляв, щоб допомогти бездомній матері (1897 р. 
у Брусилові повністю згоріло обійстя Огієнків).

1905 р., після вимушеного проголошення конституційних 
свобод, починається бурхливе відродження українського друку, 
утворення українських громад, клубів, громадсько-політичних 
організацій. Від 1905 р. Огієнко починає писати українською 
мовою. Він активно співпрацює з київськими виданнями 
«Громадська думка», «Рада», бере активну участь у діяльності 
«Просвіти», в Українському науковому товаристві, заснованому в 
травні 1907 р. Михайлом Грушевським.

Ще будучи студентом, Іван Огієнко одружився. його 
обраницею стала вчителька з Брусилова Домініка Литвинчук. 
Вінчання відбулося 11 червня 1907 р. у Вознесенській церкві 
Брусилова. До речі, в цій церкві за 25 років до того Івана було 
охрещено.
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У листопаді 1908 р. помирає мати, 
виснажена працею та злиднями. До речі, за 
місяць до цього, в жовтні 1908 р., в Івана 
та Домініки Огієнків народився син Євген. 
На жаль, йому судилося недовге життя: 
він помер півторарічним – у липні 1910 р. 
Через місяць дружина народжує другого 
сина – Анатолія, а в грудні 1911 р. – Юрія.

У квітні 1910 р. влада закриває 
київську «Просвіту», активним членом 
якої був Огієнко. А в червні 1910 р. 
помирає його побратим за духом – Борис 
Грінченко. Упродовж 1914 - на початку 
1915 років Огієнко успішно складає 
всі магістерські іспити – з церковнослов’янської, російської, 
польської, сербської мов, історії російської та європейської 
літератур (усі на «відмінно»). Він нарешті здобуває високе звання 
приват-доцента кафедри російської мови та літератури Київського 
університету Святого Володимира. Перші самостійні лекції Іван 
Іванович прочитав у квітні 1915 р. Лютнева революція 1917 р. 
мала би викликати зміни і в університетському житті. Проте 
більшість викладачів перебуває в очікуванні: а що ж далі? А ось 
Іван Огієнко зважується на рішучий громадянський крок. Уже в 
квітні 1917 р. він одним із перших серед викладачів Київського 
університету переходить на викладання українською мовою і 
практично розпочинає, без дозволу на те Вченої ради, читати для 
своїх студентів новий курс – «Курс української мови». Однак така 
ініціатива наштовхнулася на шалений спротив значної частини 
викладачів. зазвучали «аргументовані наукові доводи» про 
«штучно створену українську мову», про її «непрестижність» для 
науки. На жаль, знайома пісенька і для наших днів.

Університет Святого Володимира не вдалося українізувати: 
він зберіг російськомовний статус. з ініціативи Івана Огієнка в 
Києві було засновано Український народний університет. Проте 
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через нестабільне фінансування він ледве зводив кінці з кінцями. 
Уряд гетьмана Павла Скоропадського ухвалив з 1 липня 1918 р. 
реорганізувати Український народний університет в Київський 
державний український університет. У 1917-1918 рр. І.Огієнко 
відіграв значну роль в українізації вищих навчальних закладів і 
шкільництва. з 1918 р. – професор кафедри історії української 
культури Київського Українського Державного Університету. 14 
січня 1918 р. І.Огієнко виступив на Всеукраїнському церковному 
Соборі у Києві з доповіддю «Відродження Української церкви», в 
якій аргументовано довів право Української церкви на самостійне 
існування. А тим часом у січні 1918 р. міська дума Кам’янця-
Подільського просить центральну Раду відкрити в місті над 
Смотричем якщо не університет, то принаймні філію Київського 
університету Святого Володимира. Щоб вивчити це питання на 
місці, за дорученням Міністерства освіти УНР 22 березня 1918 
р. до Кам’янця прибула делегація з Києва. В її складі був і Іван 
Огієнко. Влітку 1918 р. виступив засновником і став першим 
ректором Кам’янець-Подільського Українського Державного 
Університету (відкритий 22.10.1918).

Для Кам’янця-Подільського Іван Огієнко є знаковою 
постаттю. Виплекане ним у найскладніших умовах 1918-
1920рр. дитя – Кам’янець-Подільський державний український 

університет – стало першим на 
Поділлі вогнищем української освіти, 
науки, культури. І якщо сьогодні 
Кам’янець-Подільський з повним 
правом називають університетським 
містом, то першочергова заслуга в 
цьому одного з фундаторів і першого 
ректора Кам’янець-Подільського 
державного українського 
університету Івана Огієнка.

На початку 1919р. Огієнко 
призначався Міністром освіти УНР 
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в урядах В.Чехівського та С.Остапенка. В 1919-1920 pp. – Міністр 
віросповідань УНР в урядах Іс. Мазепи та В.Прокоповича.

16 листопада 1919, після 
від’їзду Директорії УНР з Кам’янця-
Подільського, І.Огієнко став 
головноуповноваженим уряду. 
захоплення Кам’янця-Подільського 
більшовицькими військами 
(16.11.1920) змусило його емігрувати 
до Польщі. з 1920 р. він жив у Тарнові, 
де заснував видавництво «Українська 
автокефальна церква», видавав 
брошури, книги, автором яких був сам 
Огієнко. У 1921 р. був членом Ради 
Республіки і до 1924 р. – міністром у 

справах віровизнання уряду УНР в екзилі.
У 1922р. переїхав до м.Винники, що під Львовом. з 1924 

р. викладав українську мову у Львівській учительській семінарії 
(тепер-Педагогічний коледж ЛНУ ім. І.Франка).У 1922р. у 
Львові надрукований переклад Літургії Св. Івана золотоустого з 
грецької на українську мову, здійснений І. Огієнком, а у 1926р. 
у Преображенській церкві вперше прозвучала ця Літургія 
українською мовою.здійснював описи стародруків українською 
мовою у Львові. Переосмислив ідеї шевченкових творів та 
опрацював власну шевченкіану, згодом стає продовжувачем і 
популяризатором Галицького шевченкознавства. Екуменічні 
відносини завдяки Огієнкові процвітали. Понад 20 років 
листувався з А.шептицьким, завдяки якому протягом 1926-1932 
pp. був професором церковнослов’янської мови на богословському 
факультеті Варшавського університету. Був звільнений польською 
владою як активний захисник українізації православної 
церкви. Також вів переписку з й.Сліпим, Папою Іваном ХХІV, 
о.І.Боберським(греко-католицький священик, користувався 
требником відправ «Вечірня і утреня» Митрополита Іларіона). 
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заснував і редагував у Варшаві журнал “Рідна мова” (1933-1939 
pp.) і “Наша культура” (1935-1937 рр.), які сприяли популяризації 
української культури, норм єдиної літературної мови серед 
українців за межами УРСР, виступав проти русифікаторської 
політики тогочасного керівництва радянської України.

з 1931-1938р. працював над повним перекладом Біблії з 
оригінальних древньоєврейських і грецьких текстів на українську 
літературну мову, – це була головна праця всього життя вченого, 
він поставив перед собою завдання якомога точніше передати 
зміст оригіналу. цій праці він посвятив 21 рік свого життя, 
вдосконалюючи текст Біблії для нових видань. Повністю 
фундаментальний переклад (містив і неканонічні книги) вийшов 
в Лондоні у 1962р. на 1529 сторінках. Оповідали, що коли 
Митрополиту Іларіону доставили від Британського Біблійного 
Товариства перший примірник Біблії його перекладу, він 
зворушено оглянув його і повільно, але поважно сказав: «Тепер 
треба починати працю над новим перекладом...». 

У жовтні 1940 р. 
на Соборі українських 
православних єпископів 
був висвячений (під ім’ям 
Іларіона) архієпископом 
Холмським і Підляським. 
здійснював українізацію 
церкви на Холмщині шляхом 
запровадження української 
мови у богослужіння. 
з березня 1944 р. – 
Митрополит Холмсько-
Підляський. Говорячи про 
богословську ерудицію 
Івана Огієнка, треба мати на увазі його виняткове обізнання з 
Книгами Священного Писання, зі змістом Літургійних Богослужб 
і різних молитов, які Огієнко перекладав на українську мову. Без 
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детального вивчення змісту тексту – перекласти його на іншу 
мову просто неможливо. це дуже добре знав Іван Огієнко, тому і  
заохочував: «Навчайтеся богослов’я з молитов, з Богослужбових 
текстів! Там багато глибокої богословської думки». Певна річ, що 
людина пересічного інтелектуального обдарування таких речей 
не добачає, не знає. Такі речі прозріває тільки людина – справжній 
богослов.

Митрополит Іларіон називав себе постійним богомольцем 
за свою паству, але й пригадував, що «Я молюсь найбільше – 
працею». Він був обложений різними словниками, літературою, 
першоджерелами, перед ним завжди схема-план праці – 
Митрополит Іларіон працював тільки методологічно. 

Влітку 1944 р. Огієнко змушений був емігрувати до 
швейцарії (жив у Лозанні), а у вересні 1947 р. – до Канади 
(м.Вінніпег). У серпні 1951 р. на Надзвичайному Соборі УГПц 
у Вінніпезі був обраний главою Української Греко-Православної 
церкви у Канаді та митрополитом Вінніпегу. І.Огієнко доклав 
чимало зусиль для організації та розбудови українського 
національно-культурного та релігійного життя в Канаді. заснував 
Теологічне Товариство (нині Теологічне Товариство Митрополита 
Іларіона), здійснив реорганізацію богословського факультету 
Манітобського університету, перетворивши його в Колегію ім. 

св.Апостола Андрія (готує 
православних священиків для 
українських громад в усьому 
світі), очолював Науково-
Богословське товариство, 
розгорнув велику науково-
дослідницьку та видавничу 
діяльність, відновив видання 
та продовжував редагування 
науково-популярного журналу 
“Наша культура” (1951-
1953 pp., з 1954 р. – “Віра і 
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культура”). за І.Огієнка було проголошено Акт об’єднання трьох 
українських автокефалій за кордоном

Взагалі, 50-60-ті роки, з оцінки сьогоднішнього дня, були 
максимальним життєвим піднесенням як для Митрополита 
Іларіона, так і для Української Православної церкви в Канаді. за 
той час, як наголошував Іларіон, Українська Православна церква 
в Канаді росла і розросталася. Той час для Митрополита Іларіона 
був даром Божественного Провидіння. То була людина прикладної 
віри, повна обдарувань до праці для свого народу. Митрополит 
Іларіон глибоко вірив, що працею для народу він служить Самому 
Богові, – такою динамічною й активною була його віра в Бога.

Багато того, до чого прагнув і для чого тяжко працював 
Митрополит Іларіон – було здійснене. Але не про все він говорив; 
проте, він не раз висловлювався, що дуже бажав би, щоб у час його 
похорону над ним могли заспівати воскресну пісню «Христос 
воскрес!» 

Митрополит Іларіон упокоївся в Бозі на 90 році життя –  
29 березня 1972 року. це була середа п’ятого тижня Великого 
Посту, що стало ускладненням встановлення часу похорону. 
Похорон відбувся у вівторок і середу Світлого Тижня не тільки 
у супроводі пасхальної пісні «Христос воскрес!», але й інших 
великодніх пісноспівів. Так було здійснене останнє бажання 
Митрополита Іларіона. 

Ось таким вбачається феномен Івана Огієнка, Митрополита 
Іларіона, Людини-Велетня ще в повній мірі не усвідомлений і не 
визнаний в історії українського народу. 

І.Огієнко – автор багатьох наукових праць з українського 
мовознавства, історії церкви, культури, канонічного права. Сто 
величезних коробок з архівом Митрополита Іларіона (Івана 
Огієнка) зберігаються за кордоном – у канадському Вінніпезі. 
В архіві – рукописи, листування, документи про українську 
еміграцію. В останнє десятиліття свого життя Митрополит 
звозив до Колегії св. Андрія у Вінніпезі архіви українських діячів, 
які помирали в діаспорі, цінні рукописи, стародруки. Таким 



44

чином безцінні пам’ятки української еміграції були врятовані й 
збереглися.

Незважаючи на своє 
селянське походження та 
на те, що він виростав без 
батьківської опіки, Іван 
Огієнко був людиною 
високої культури й любові до 
науки і праці. Він також був 
людиною багатьох талантів. 
його природні обдарування 
бачили інші й спрямовували 
його у світ наук. Серед 
видатних діячів ХХ століття 
ним написано надзвичайно 
багато праць як науковцем-
професором Іваном Огієнко, 

так і пізніше  духівником Митрополитом Іларіоном. В нього був 
своєрідний огієнківський стиль: його мова – чиста, думка – ясна, 
речення – короткі, все грунтується на першоджерелах. І все, 
написане Огієнком-Іларіоном, читається і розуміється легко.

14 грудня 2007р. у видавництві «Підручники і посібники» 
вийшов бібліографічний покажчик  «Іван Огієнко: «Я все зробив, 
що міг зробити…»», підготовлений працівниками Тернопільської 
обласної бібліотеки.

Огієнко прожив 90 років, і кожен день з його довгого життя, 
за висловом богослова й мистецтвознавця Дмитра Степовика, 
«був днем бджоли, що від світання до смеркання носить по 
краплині мед до свого вулика». загалом Огієнко створив понад 
1000 праць із різних галузей знань. Серед них енциклопедичні 
«Історія української культури», «Українська церква», «Історія 
української літературної мови», «Дохристиянські вірування 
українського народу», за якими сьогодні полюбляють писати 
реферати студенти.
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В Україні вже понад 
16 років присуджується 
багатогалузева премія 
імені Івана Огієнка 
– діячам літератури і 
мистецтва, науки і освіти, 
громадської, політичної 
та церковної сфери. 
У 2003 році в Києві 
створено Фундацію імені 
Митрополита Іларіона, 
яку очолив знаний 
дослідник спадщини 
Огієнка професор Київського національного університету імені 
Тараса шевченка Микола Тимошик. згідно з заповітом владики, 
юридично оформленим 15 квітня 1967 року, його надбання мають 
обов’язково передати на Батьківщину за двох умов: коли Україна 
буде вільною і коли буде вільною її церква. Фундація насамперед 
намагається повернути в Україну величезну творчу спадщину 
мислителя та його подвижників
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17 квітня 1992 р. на установчих зборах було створено 
Всеукраїнське товариство Івана Огієнка з центром у Кам’янці-
Подільському. 1 червня 1992 р. вулицю Московську, на якій 
розташовано університет, очолюваний у 1918-1920 рр. Огієнком, 
названо його іменем.

23 березня 2001 р. у  
К а м ’ я н е ц ь - П о д і л ь с ь к о м у 
педагогічному університеті 
відбулася презентація книги 
доктора філологічних наук Миколи 
Тимошика «Лишусь навіки з 
чужиною...». 548-сторінкову 
монографію присвячено життю та 
діяльності Івана Огієнка.

17 вересня 2003 р. при вході 
до головного корпусу університету 
відкрито пам’ятну дошку Іванові 
Огієнку.

20 серпня 2008р. Кабінет 
Міністрів України прийняв рішення «Про присвоєння імені Івана 
Огієнка Кам’янець-Подільському Національному університету».

 Депутати Львівської міської ради на сесії 26 квітня 2012 
року подали звернення до голови ВРУ В. Литвина з вимогою 
повторно внести на розгляд парламенту проект постанови «Про 
відзначення 130-річчя від дня народження Митрополита Іларіона 
(Івана Івановича Огієнка)».... На жаль, рішення не було прийняте.

28 березня 2012 року у приміщенні актової зали 
Львівського обласного Будинку учителя відбулася регіональна 
науково-практична конференція «Культурно-освітня діяльність і 
педагогічні погляди Івана Огієнка» (до 130-річчя з Дня народження 
видатного українського вченого, педагога, культурно-освітнього і 
церковного діяча Івана Огієнка). 
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андреЙ ШептиЦЬкиЙ - 
 дуХовниЙ БудівничиЙ українсЬкої наЦії

(29.07.1865 – 01.11.1944)

Процеси національного 
відродження України спричинили 
переосмислення ролі релігії в духовному 
житті українського народу. Важливим 
лишається виважене осмислення 
постатей ієрархів українських церков, їх 
духовної спадщини. 

Гніздом шляхетського роду шептицьких були маєтності в 
Перемиському князівстві, коло Угерська і Самбора. Рід походив 
від однієї з найстаріших боярських родин,  якій ще у 1284 році 
галицько-волинський князь Лев Данилович дарував грамоту на 
право земельного володіння. Прізвище “шептицький” отримав 
від родового маєтку села шептиці (шептич). У ХVІ столітті 
шептицькі активно підтримували Берестейську унію, багато з 
них служили своєму народові. Маючи великий вплив на галицьке 
боярство і обіймаючи державні посади, Сенько та Федір шептицькі 
домагалися привілеїв для Української церкви. Дехто з їх роду став 
фундатором українських монастирів. з кінця ХVІІ і протягом 
усього ХVІІІ століття з роду шептицьких вийшла ціла плеяда 
високих діячів Української греко-католицької та Римо-католицької 
церков. Так, Варлаам шептицький був єпископом, Никифор – 
архімандритом, Анатасій та Лев – спочатку єпископами, пізніше 
– митрополитами. Всі вони залишили яскравий слід в історії 
українського греко-католицизму. Саме Атанасій шептицький 

“Християнин має 
любити всіх людей…

Християнин може і 
повинен бути патріотом…” 
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розпочав будову Святоюрського храму у Львові, дбав про освіту 
духовенства, про народну освіту та переорганізував Василіянський 
чин. Справу свого брата продовжив Лев шептицький – предтеча 
великого Митрополита Андрея, на свій час – муж провидіння для 
української церкви і українського народу. Як тільки Галичину 
прилучено до Австрії, він почав робити заходи, щоб відкрити 
українську Духовну Семінарію і ввести українські виклади 
на богословському і філософському факультетах Львівського 
університету.

Не один з роду шептицьких постригся в ченці у 
Василіянському чині. Варлаам був архімандритом Унівського 
монастиря, а Никифор – Лаврівського. Ще дід Митрополита 
Андрея, Петро був вірним Української церкви та українського 
народу. В середині ХIХ століття за певних суспільно-політичних 
обставин український рід шептицьких поглинула, піддержувана 
австрійським урядом, польська шляхта. 

29 липня 1865 року в селі 
Прилбичі Яворівського повіту 
на Львівщині у сім’ї графа 
Івана шептицького і графині 
Софії з роду Фредро народився 
Андрей шептицький. Він був  
третій з ряду й один з сімох (в 
родині не було сестер), якому 
на хрещенні дано ім’я: Роман 
Марія Олександр.

Іван граф шептицький 
був власником земельних 
посілостей Прилбичі-
Брухналь Яворівського повіту, 
і Дев’ятники-Кологури, 
Бібрецького повіту, довгі роки 
був Яворівським повітовим 
маршалком, послом до Родинний герб шляхетного 

роду Шептицьких
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Віденського парламенту і до 
Галицького сейму. Софія гр. 
шептицька, дружина Івана, 
дочка видатного польського 
письменника Олександра 
Фредра була жінкою 
високих талантів і рідкісних 
духовних прикмет та зразком 
християнської матері.

Роман Олександр був 
першим і головним спадкоємцем великих духовних чеснот своєї 
матері, зокрема її глибокої і щирої побожності. Вже на третьому 
році життя він знав короткі молитви. Він вивчав польську, 
французьку та старовинні мови (латинську, грецьку, єврейську), 
і багато новітніх мов, а навіть відважувався говорити діалектами 
(віденським, гуцульським). Але в батьківському домі малого 
Романа Олександра ще живими були родинні традиції. Там жив 
дух славних предків родини, а довкруги дому гомоніла українська 
мова.  

У посланні до духовенства „Наша програма” Андрей 
шептицький писав: «Я українець з діда-прадіда. А церкву нашу та й 
святий наш обряд полюбив я цілим серцем, присвятивши для Божої 
справи ціле життя. Отже, знаю що під цим оглядом не міг би бути 
чужий для людей, що віддані серцем і душею тій самій справі». 

Майбутній митрополит закінчив Краківську гімназію, 
студіював право в Ягеллонському університеті, теологію та 
філософію – у Вроцлаві, вдосконалював правничі знання у 
Мюнхені та Відні. 

«Я українець з діда-прадіда. 
А церкву нашу та й святий 
наш обряд полюбив я цілим 
серцем, присвятивши для 

Божої справи ціле життя» 
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Дух славних предків передався шептицькому і в його 
серці горів вогонь любові до Бога, рідного обряду і розп’ятої 
України. Дізнавшись, що його предки були українцями, рішуче 
повертається до свого роду-племені, залучивши до цього свого 
брата Казимира – разом ідуть в монастир. Молодий чернець, але 
вже доктор права з прибраним іменем Андрей, на честь апостола 
Андрія Первозванного, був висвячений на священика в 1892 
році. згодом одержав ступінь доктора богослов’я і філософії, з 
1899 року став єпископом Станіславським. Вступив на владичий 
престол Митрополита Галицького, архієпископа Львівського і 
єпископа Кам’янця-Подільського у віці 35 років.

17 січня 1901 р. відбулася торжественна інтронізація 
новоіменованого Митрополита Андрея у Львівському 
архикатедральному храмі св. Юра, побудованому Львівськими 
владиками з його роду. В умовах тодішньої української дійсності, 
Галицький митрополит був найкращим українським церковним 
і народним представником. 
Весь український народ 
визнав Митрополита Андрея 
Князем своєї церкви і своїм 
духовним провідником. 
Видатний ієрарх, мислитель 
і богослов Вселенської і 
греко-католицької церкви, 
один з найвизначніших діячів 
української історії і культури 
ХХ століття. 

„Тільки для Вас маю жити,– 
для Вас цілим серцем і 
душею працювати, для Вас 
усе посвятити, – ба, навіть 
за Вас, як цього треба буде, 
й життя своє віддати».



51

Нині тільки увиразнюється усвідомлення ролі Митрополита 
в історії нашого народу. Він постає в нашій уяві як символ 
нескореного духу нації, її працелюбності, толерантності, 
незламності, мудрості.

Український народ назвав Митрополита своїм Мойсеєм, 
покликаним на те, щоб його вивести з дому неволі на свободу. 
Своєю всебічною і невтомною працею він піднімав український 
народ до рівня зрілості і гідності бути самостійним державним 
народом, робив для нього те все, чого не міг зробити ніхто інший. 
Перед широким світом мав український народ у величній особі 
Митрополита шептицького свого найкращого представника і 
речника.

захоплення своїм народом, що проніс Андрей шептицький 
ціле своє життя, його самобутньою культурою яскраво виражене 
в одинадцятому листі сина до матері під назвою «Не хочемо 
чужої культури, хочемо жити своєю»: «Моя кохана Мамо, для 
мене довго-довго було своєрідною загадкою, як це можливо, 
щоб упродовж століть український нарід, цей убогий сільський 
люд, наражений на безнастанні напади турків чи татар, на 
фізичне і моральне нищення чужих мовою і вірою окупантів, 
наражений на страшні наслідки частих воєн, без керма і вітрил 
зміг зберегти свою, йому тільки притаманну духовність, виявом 
якої є український іконопис, українське мистецтво, своїх мистців-
артистів, свої цілі школи іконописців, про які Європа нічого не 
знала й про які досі не знає і ще довго не хотітиме знати, хоч буде 
примушена обставинами пізнати Україну». 

Андрей шептицький бачив майбутню Україну незалежною, 
вільною державою з політичним представництвом в Європі і рівно 
з патріархальним представництвом у Римі. його ідеї екуменізму 
почув світ, Європа зробила велетенський поступ до єднання, а 
Україна, що в центрі Європи, тих ідей ще не засвоїла.

Сьогодні, як ніколи потрібним є створення правдивого 
історичного портрету визначної особистості Митрополита 
Андрея шептицького в контексті національно-визвольних 
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змагань українського народу, націєтворчих і державотворчих 
процесів, зокрема – в царині консолідації української нації. 

Проявом глибокого патріотизму Митрополита Андрея, було 
те, що Україну він називав «Рідною Хатою». Саме українська 
хата – праматір пристанку людського – була тією колискою 
нашого народу, в якій від покоління до покоління передавалися 
його традиції, художні смаки, мораль, світобачення. Андрея 
шептицького турбувало й те, що ця Хата хоч і рідна, але поділена 
ворогуючими братами. Проте, зауважував він, український народ 
є одним народом і йому належить стати монолітом.

Для Андрея шептицького Батьківщина, нація – були 
поняттями насамперед духовними і моральними, що мають 
перебувати в єдності як «тіло» і «душа» і творити єдиний живий 
організм. «Єдність хати опреться на національну єдність , – 
говорив він. Український нарід є одним народом, дехто схоче 
навіть сказати: одним організмом, тому й належиться йому стати 
і суцільним національним твором» .

Владика Андрей невтомно трудився, щоб примирити різні 
етнічні групи, залишивши по собі багату спадщину листів і 
публіцистичних творів на тему суспільних проблем і духовності. 
Не дивно, що Він як учений-енциклопедист, історик, мовознавець, 
філософ, суспільник і мистець відзначився у тих ділянках 
поважними працями.

Митрополит Андрей 
між студентами 

Богословської Академії в 
час посвячення маєтку 

«Андріївка» для Духовної 
Семінарії у Львові в червні 

1937 року
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Програмовим у царині культурно-національного 
відродження є послання Митрополита до духовенства «Як 
будувати Рідну Хату?». «Положення виглядає таке, що Боже 
Провидіння дасть українському народові виконати його природне 
право, – вибрати собі й установити форму управи своєї Рідної 
Хати. Тому треба над ним так працювати, щоб того свого права 
ужив він мудро і по-християнськи».

Те, про що говорив Митрополит Андрей тоді, можна 
адаптовувати під сьогодення, адже міняються часи, міняються 
люди, але фундаментальними залишаються речі, які стосуються 
нашого християнського життя. Культурно-просвітницька 
діяльність Митрополита була спрямована на піднесення моралі 
й духовності народу до того рівня, на якому з’являється свідома 
масова готовність до практичної роботи заради національного 
державного будівництва. 

«Що ж робить якесь число людей народом? – запитує 
Провідник. – Передовсім мова. Всі, що по українськи говорять, 
або що вважають українську мову за рідну, будуть становити 
український нарід». Отже, для Митрополита мова є одним із 
чинників (поряд з волею), що творять народ. Адже рідна мова 
закладена в людині на рівні національного генетичного коду. Таке 
розуміння особливо актуальне для теперішньої України, оскільки 
воно єдине спроможне погодити проблему мовно зрусифікованого 
Сходу з ідеєю національного відродження.

Розтривожений долею України, її майбуттям, глибоко 
проникнувши у психологію українця, лихою долею поневоленого 
і розділеного різними культурами, Андрей шептицький заклав 
основи екуменізму, що нині став вимогою часу. Релігійно-
церковна діяльність Митрополита Андрея спрямовувалася на 
розширення сфери впливу греко-католицької церкви. Для неї він і 
горів, і палав, жив і страждав, і вона займала у всьому його житті 
найчільніше місце. 

У всій його многогранній діяльності та подвигах 
висувається на перше місце ідея з’єднання церкви. Вже як 
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студент права вибрався він і на 
Велику Україну, і до Москви, 
щоб пізнати терен майбутньої 
праці. Тоді він познайомився 
із видатними громадянами: 
професором Антоновичем у 
Києві, філософом Соловйовим 
у Москві. Ні суша, ні моря не 
спиняли його в починаннях і 
трудах. Петроград, Київ, Вільно, 
Лондон, Париж, Америка, 
Канада, Аргентина, Бразилія 
і Палестина – усюди він хотів 
бути, усюди щось здобути і 
придбати для Унії. 

шептицький був взірцем справжнього українця –
християнина. Як писали Львівські архієпархіальні відомості 
«Всюди, де ступив, він зазначив свої сліди жемчугами нестертих 
дій, який злучив в одну прекрасну гармонію духовну і суспільну 
працю, бо він сам гармонія душі і тіла, бо він Муж провидіння».

Митрополит Андрей невпинно повторював, що роль греко-
католицької церкви в Україні є особливою, бо саме через цю церкву 
має бути покладено початок з’єднання заходу і Сходу. Ідеї єднання 
на базі одного віровизначення Митрополит протиставив ідею 
єднання не в релігійному обряді, не в ім’я нації, а в ім’я моральних 
чеснот нації, назвавши її програмою релігійного примирення.

шлях до єдності Андрей шептицький вбачав в екуменізмі, 
в поглибленні релігійного життя – на площину життя політичного 
він переніс такі потрібні і святі Христові слова «возлюби 
ближнього» і заакцентував їх на тому, що «при відновленні 

«Ми не поділені на католиків, 
православних, протестантів, 
англікан; ми поділені на тих, 
хто хоче і не хоче Єдності».
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Київської Митрополії та при майбутньому піднесенні київського 
престолу до достоїнства патріархату, ми також будемо канонічно 
підчинені тому патріархатові, який признає власть Вселенського 
Архієрея, навіть коли цим патріархом буде хтось із їхніх 
єпископів, а не з наших. ...Із будови Одної, Святої, Вселенської, 
Апостольської церкви будемо могти вчитися і досвідчати, яка 
повинна бути суверенна, провідна, могутня єдність Українського 
Народу».

Не тільки українські, а й зарубіжні дослідники оцінюють 
Митрополита шептицького як діяча, що «вимагав поєднати 
церковні інтереси з національними», мав великі заслуги в 
зміцненні українських шкіл у Галичині, турбувався про утворення 
українського університету, був патроном української культури. 
його міжнародний престиж ще більше зріс після арешту й 
вислання царським урядом Росії в часи окупації Галичини у 
1914р.

Після повернення із трирічного заслання, Митрополит і 
далі активно займався церковними справами. На проголошення 
західно-Української Народної Республіки шептицький відповів 
пастирським листом, в якому закликав віруючих жертвувати 
всім, навіть життям, для захисту і будівництва української 
держави. Митрополит заохочував священиків до «єдності і 
лучності з народом. Будемо домагатись, щоби...не ставив ніхто 
ніякої перепони у всестороннім розвитку національного життя і 
культури українського народу, а, навпаки, служив йому і зичливо 
відносився до всіх його справ...» 

В умовах польської окупації Галичини Митрополит 
Андрей постійно залишався оборонцем українського населення. 
засуджуючи насильницьку полонізацію краю, дискримінацію 
українського шкільництва, антиукраїнську національну політику 
польського уряду, шептицький намагався консолідувати політичні 
сили українського суспільства. Найжорсткішого переслідування 
зазнавали православні українці. Вони були об’єктом окатоличення, 
а потім і ополячення. Підставою для репресій було спілкування 
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українською мовою, 
відмова від використання в 
полонізованій формі прізвищ 
своїх парафіян-українців. за 
вживання слів «українець», 
«Україна» Митрополиту 
робили зауваження. Проте 
до цієї рекомендації він 
не дуже прислухався і 
неодноразово звертався 
до керівників польської 
держави, добиваючись 
припинення «Пацифікації». 

Андрей шептицький 
зазначав, що й Російська 
імперія, і Річ Посполита 
завжди використовували 

свої церкви для асиміляції українців. Нова церковна унія, за якої 
збереглася б православна обрядовість, на думку шептицького, 
могла дати значний поштовх для України. У листі до українських 
православних архієреїв Митрополит писав: «Серед незгод, що 
розділяють українців, не останнє місце займають релігійні справи, 
в яких ми поділені. Безперечно, релігійна єдність була б могутнім 
поштовхом до національної єдності». Проте задум Митрополита 
на той час не знайшов розуміння ні в ієрархів обох церков, ані у 
представників інтелігенції.

Доля Митрополита шептицького була нелегкою, він зазнав 
багатьох страждань від різних політичних режимів, за яких 
людина не вважалася цінністю. за всіх обставин завжди ставав на 

«Не потоком шумних 
галасливих фраз, а тихою 

невтомною працею  
любіть Україну»
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захист людей - незалежно від їх національності чи віровизнання. 
шовіністичний польський, імперський російський, радянський, 
нацистський режими ув’язнювали Митрополита, грабували майно 
його церкви. Але завжди знаходилися люди різних віровизнань, 
які захищали цю видатну людину і допомагали повернутися до 
праці.

Саме Андрей шептицький, своєю піввіковою працею 
спричинився до відродження самосвідомості українського народу 
цієї доби. Він став помостом між західною і східною церквами, 
підтримував відновлення Української державності та піклувався 
про розвиток української культури. Сорок чотири роки вести 
церкву на вирішення нових завдань, зробити її фактором 
уже не тільки національного відродження, а й національного 
державотворення, що, власне, вінчає процес національного 
відродження – усе це судилося йому виконати.

«Від виховної сили церкви, – писав Митрополит Андрей, 
– від напружености виховної праці духовенства над молоддю та 
в проповіданні Євангелія і поясненні християнських чеснот у 
великій мірі залежить могутність батьківщини». «У християнських 
народах нема більш виховної сили, – говорив Митрополит, – над 
силу церкви. Вона то виховує народи, то вщіплює в душу дитини ті 
християнські чесноти, які роблять з неї доброго патріота і мудрого 
громадянина, то безнастанно пригадує батькам їх обов’язки і 
різні сторінки їх праці супроти дітей. Та праця батьків і церкви 
безконечно важка, вона вимагає довгих змагань, безлічі жертв, 
прикладу цілого життя, безнастанної дбайливості і чуйної уваги на 
великі прояви життя дитини, заки дитина виросте на громадянина, 
свідомого всіх своїх обов’язків супроти Бога, родини, ближніх і 
батьківщини, заки з дитини зробиться повнолітній, повноправний 
і повноумний громадянин, треба безмірної праці. Скільки ж 
її треба до того, щоб виховати цілу суспільність, увесь нарід? 
заки весь нарід перейметься наукою Євангелія і кожна одиниця 
в народі буде таким повноправним і повноумним громадянином, 
треба праці церкви і родини впродовж довгі століття».
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Про всебічну працю Митрополита 
для українського народу, церковну, 
національну, культурну, економічну і 
філантропійну, можна сміливо сказати: 
не було української людини, яка не 
користувалася б, безпосередньо, чи 
бодай посередньо, ділами Великого 
Митрополита, не було української 
установи, яка постала і діяла би без 
підтримки Митрополита. Великий 
Митрополит робив для українського 
народу те, чого не міг зробити ніхто 
інший. Він один мав усі дані бути 

Провідником народу – і був ним.
«Я дуже хотів би обтерти сльози з очей тих, хто 

плачуть, потішити кожного, хто сумує, покріпити кожного, 
хто слабкий чи немічний, уздоровити кожного, хто хворий, 
просвітити кожного, хто темний! Я хотів би стати всім для 
усіх, щоби всіх спасти...» – писав у одному з численних листів 
Митрополит Андрей шептицький. 

Проживаючи на Святоюрській горі за своєю щоденною 
працею, Великий Митрополит Андрей полагоджував всі 
біжучі справи архиєпархії, приймав і вислуховував довгі ряди 
представників різних установ і приватних громадян, які товпилися 
в його почекальні щоденно, не переставали видзвонювати до 
його палати, – та при цьому відбував засідання, конференції, 
полагоджував велику кореспонденцію, читав, займався науковою 
працею і багато та щиро молився.

Як євангельський пастир, Митрополит Андрей дбав не 
тільки про своє стадо на рідній землі, але теж шукав ягнят, що 
відбивалися від стада, покидали рідну землю і на чужині скиталися 
серед небезпек для їхніх душ, залишившись без проводу і опіки. 
школи, лікарні, притулки для сиріт, храми та музеї, засновані й 
фінансовані шептицьким, його праця на ниві просвітництва та 
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захисту прав людини стали прекрасним зразком утілення добрих 
намірів у конкретні справи.

Меценатство Шептицького.
душпастирська діяльність.

писемницька діяльність Митрополита
це була, в першу чергу, меценатська діяльність, допомога 

здібній молоді, консолідація творчих сил, виховна робота через 
шкільництво, просвітні й спортивні товариства, часописи і книги, 
масові заходи з обов’язковим поєднанням двох засад – національної 
і релігійної. Вся ця діяльність Митрополита спрямовувалась на 
творення культурно-національного, релігійного середовища, яке 
забезпечує умови для прояву природної обдарованості особи, 
реалізації її творчого потенціалу. 

Митрополит Андрей шептицький був електричним струмом 
для всієї тодішньої української молоді. Він заряджав її силою 
поборювати важкі перепони на майбутній хресній дорозі України. 
Як добрий пастир він вказував молоді правильний шлях на Божих 
основах, вимагав мурашиної 
праці в усіх ділянках життя, був 
незрівнянним меценатом усієї 
молоді, від ясел до повноліття, 
проте спонукав усіх до самостійної 
ініціативи та підприємливості.

Митрополит неодноразово 
звертав увагу священиків і мирян на 
велике значення виховання дитини. 
«...Від першого зерна, засіяного 
в невинному серці дитини, буде 
залежати часто не тільки вартість 
тієї одиниці, але може навіть ціла 
її дочасна й вічна доля». У його 
розпорядженні зазначалося, що 
священики повинні роз’яснювати 
своїм парафіянам величезне 
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значення виховання підростаючого покоління: «...У низці 
проповідей потрібно пояснювати, що коли йдеться про душу 
дитини, не вільно жалувати ні труду, ні видатків».

Підсумовуючи багатогранну діяльність Слуги Божого 
Митрополита Андрея, мусимо визнати, що велику частину її 
займала праця над майбутнім українського народу, праця над 
молоддю. Як монах він спеціально присвячував увагу найбільш 
покривдженим – сиротам і бідним. Він прагнув піднести 
свій народ не лише вихованням провідної верстви, але також 
поширенням фахової, ремісничої, сільськогосподарської та 
технічної освіти серед усієї молоді.  Вимагаючи від усіх відданої 
праці, Великий Пастир розумів також вагу здорового відпочинку 
серед чудової природи в рідному довкіллі, серед повних посвяти 
вихователів, котрі посилюють релігійно-патріотичне виховання 
молоді на дозвіллі. Окрім виховного процесу під час навчання 
Митрополит окреслював низку першочергових завдань церкви у 
сфері організації дитячої зайнятості в канікулярний літній період, 
коли батьки були зайняті польовими роботами, і діти опинялися 
поза їхнім контролем, зазнаючи шкідливого впливу вулиці. 

Проповідуючи християнське милосердя, Митрополит 
здійснював дієві заходи в цьому напрямку. В одному з листів до 
матері Андрей шептицький писав: «Для мене, місіонера, нема і не 
може бути ні однієї чужої ділянки з життя дорученого мені Богом 
народу, незалежно, чи це буде промислом, чи шкільництвом, 
мистецтвом чи гігієною, купецтвом чи філософією, наукою чи 
спортом». Своєю простотою і вбогістю, мудрістю і смиренням 
Андрей шептицький притягував до себе всі верстви населення, 
широко розгортаючи церковну і національно-культурну працю. 
Доброчинна допомога церкви малозабезпеченим верствам 
населення проявилась у створенні фондів для відкриття 
лікарської установи, названої іменем глави церкви; опіці над 
воїнами Української Галицької Армії, армії Української Народної 
Республіки, допомозі голодуючим, убогими, постраждалим 
внаслідок стихійних лих, багатодітним родинам. 
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церква заповнила доброчинною діяльністю ті прогалини 
в організації соціального захисту вірних, які постали перед 
українською громадськістю у період втрати державності. Вона 
виступила ініціатором створення мережі опікунсько-виховних 
дошкільних закладів, діяльність яких забезпечував Андрей 
шептицький. Матеріальна підтримка Митрополита значно 
перевищувала державну допомогу. У сиротинцях діти отримували 
не тільки дах над головою, а й належне християнське виховання. 

Активну співпрацю з товариствами вів глава церкви. 
Вважаючи протиалкогольну і протинікотинову діяльність однією 
із важливих передумов духовного, фізичного розвитку, яка 
забезпечувала гармонійний розвиток особистості і суспільства, 
церква активно включилась у поглиблення ідеї тверезості на 
теренах митрополії. Вона не залишилася осторонь природних 
і соціальних катаклізмів. У дусі християнської етики релігійні 
організації проводили агітацію за моральний спосіб життя.

Не можна вважати, що у своїй доброчинній діяльності греко-
католицька церква обмежувалась допомогою тільки вірним своєї 
конфесії. Виходячи з християнської моралі і загальнолюдських 
принципів гуманізму, вона поширювалась на всіх, хто потребував 
нагальної допомоги. 

Війна, голод, повені, землетруси, світова економічна 
криза 1929-1933 рр., безробіття, руйнували і калічили сотні 
доль, спричинювали незліченні особисті трагедії, щорічно 
поповнювали загони людей за межею бідності й виживання. По-
суті, греко-католицька церква залишилась єдиним оборонцем 
соціальних прав народу, бо заможніші верстви українського 
суспільства Галичини часто відходили від народних інтересів. 
Творча спадщина Митрополита Андрея шептицького засвідчує 
його глибоке розуміння того, що на церкву покладалося завдання 
організації соціального захисту населення.

з початком 1933 р. почались нові трагічні наслідки жахливого 
розмаху заздалегідь продуманої комуністичної політики, 
спрямованої на знищення українського селянства. Голодомор 
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1932-1933 рр. наніс непоправний удар по українському етносу, 
було підірвано основи української національної самосвідомості, 
моралі, побуту, культури, що складалася віками. Митрополит 
разом з іншими єпископами видав послання, в якому засуджувався 
штучний голод, організований більшовиками в Україні. Важливе 
місце в діяльності Митрополита у ці роки займав захист прав 
православного населення Волині, Холмщини, Підляшшя та 
Посяння від переслідування. Після звернення шептицького та 
інших церковних діячів до Папи Римського Пія ХІ польська влада 
припинила нищення православних церков. 

з приєднанням західної України до СРСР предметом 
особливого занепокоєння радянських керівників стала 
авторитетна в західній Україні Українська греко-католицька 
церква. Андрей шептицький, який не присягав польській владі, 
залишився послідовним поборником прав віруючих і після 
входження західної України до складу СРСР. Митрополит не 
боявся апелювати до найвищих урядових чиновників, коли їх дії 
зачіпали інтереси його конфесії. 

В цей час були закриті владою: духовна академія, семінарія, 
духовні школи, припинили діяльність усі церковні видання та 
релігійні товариства. церковні і монастирські землі підлягали 
конфіскації, ліквідовані всі монастирі. Незважаючи на слабке 
здоров’я і похилий вік, Митрополит намагався відстоювати права 
церкви і вірних перед новою владою. 

Передбачаючи наростання репресій проти церкви, 
Митрополит таємно 22 грудня 1939 висвятив на єпископа свого 
наступника – ректора Львівської духовної семінарії о. йосифа 
Сліпого. Передчуваючи, що радянська влада буде нищити церкву, 
Митрополит заповідав, щоб священики, ченці і черниці вчилися 
якогось ремесла.

Восени 1939 р. спалахнула друга світова війна. Німецьку 
армію шептицький зустрів як визволительку, з нею пов’язував 
надію на відновлення української державності. 1 липня 1941 
року Митрополит Андрей благословив відродження Української 
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держави, яку бачив цивілізованою, правовою. «Український нарід 
мусить в тій історичній хвилі показати, що має досить почуття 
авторитету, солідарності і життєвої сили, щоб заслужити на таке 
положення серед народів Європи, в якім би міг розвинути усі Богом 
собі дані сили. Карністю, солідарністю, совісним сповненням 
обов’язків докажіть, що ви дозріли до державного життя».

Проте дуже скоро Владика переконався, що німецька 
окупація також супроводжується грабунками населення, 
репресіями і депортацією до Німеччини. Після скасування німцями 
Української держави Митрополит змінює своє ставлення до них. 
У листі до Папи Пія ХІІ, він пише: «...німецька влада люта, майже 
диявольська і в ступені хіба що вищому, ніж більшовицька».  Така 
позиція Митрополита привела до обшуків нацистами собору св. 
Юра, під час яких німці розкривали навіть труни покійників.

Антилюдській суті нацизму шептицький протиставляв 
не тільки слово Боже, а й вчинки. засуджуючи переслідування 
євреїв, звернувся з протестом щодо нищення єврейського 
населення у Галичині. за згодою шептицького значна кількість 
євреїв переховувалась у греко-католицьких монастирях і 
навіть у митрополичій резиденції. це була виняткова мужність 
Митрополита Андрея як організатора спасіння, адже ціна 
людської солідарності була занадто високою – аж до позбавлення 
життя як врятованих, так і рятівників. ці дії Митрополита Андрея 
шептицького демонстрували вірність християнській заповіді «Не 
убий» в часи, коли «божеволів світ і убивства ставали основною 
ознакою часу». Проте Митрополит приховував свою порятункову 
акцію від більшої частини духовенства – «тому, що цього вимагали 
обставини».  Він єдиний із церковних діячів світу наважився 
звинуватити Гітлера в убивствах євреїв. Нацистський уряд видав 
наказ про арешт Андрея шептицького. Тільки авторитет і вік 
Митрополита, рятували його перед гітлерівською тюрмою, може 
і перед смертю, яка й так вже наближалася до нього. 

Коли у жовтні 1942 р. почали формуватись перші військові 
загони УПА, Митрополит благословив цю справу і розпорядився 
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надіслати до загонів священиків-капеланів, які мали організо-
вувати богослужіння для повстанців і виконувати іншу духовну 
опіку. Митрополит Андрей також спричинився до створення 
Першої Української Дивізії «Галичина», підтримавши цю ідею.

В роки  Другої світової війни шептицький ще раз ставив 
питання про об’єднання всіх християн України навколо 
Київського патріархату у єдності з Римським престолом, але не 
знайшов розуміння з боку окремих ієрархів церкви та української 
інтелігенції. 

Короткі місяці життя 
Великого Митрополита в часі 
повороту до Галичини совєтських 
військ, це вечірній сумерк і самого  

Митрополита, й усіх надій, якими він жив і кріпився. Весь 
«мозольний» дорібок його життя розпадався в руїну. Перед 
смертю Митрополит прорік майбутнє України: «Наша церква 
буде знищена, розгромлена більшовиками. Але ви держіться, 
не відступайте від віри, від святої католицької церкви. 
Тяжкий досвід, який впаде на нашу церкву, є хвилевий. Я бачу  
відродження нашої церкви. Вона буде гарніша, величніша від 
давньої та буде обіймати цілий наш народ».

Та навіть пізніше, коли, прикований недугою до крісла, 
не міг уже подорожувати, то своїми листами старався вдержати 
зв’язок зі всіма, щоб бодай таким способом почули його могутній 
голос. Справді був це залізний робітник, якому ніхто не міг 

«Щоб бути великим – треба бути 
людиною великої ідеї та  великого 

характеру. Коли людина великої ідеї 
живе на засадах цієї ідеї, для ідеї 

працює, для ідеї терпить..., 
то, обійнявши провідне становище, 
вона стає справжнім провідником».
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дорівнятись. До останньої хвилини свого життя він працював і вів 
усі справи не лише церковні, а й світські, які мимоволі опинялися 
в його руках. У кожній ділянці чинний і письмом, і словом, і ділом 
буквально до останнього подиху життя, був він честю і окрасою 
нашої церкви й народу. 

Безпосередній свідок передсмертних хвилин Андрея 
шептицького отець доктор йосип Кладочний згадує останні його 
слова: «Україна звільниться від свого упадку та стане державою 
могутньою, з’єднаною, величавою, яка буде дорівнювати другим 
високорозвинутим державам. Мир, добробут, щастя, висока 
культура, взаємна любов і злагода будуть панувати в ній. Усе те 
буде, як я кажу. Тільки треба молитися, щоб Господь-Бог і Мати 
Божа опікувалися завжди нашим бідним, змученим народом, який 
стільки витерпів, і щоб ця опіка тривала вічно». 

У пам’ятний день 1 листопада 1944 р. Великий Митрополит 
замикав на віки очі, щоб не дивитися на найгірше, що було до 
передбачення і послідувало вже у короткому часі – на руїну 
Української греко-католицької церкви, яку він вів через шторми, 
бурі і рифи. Божий Слуга, Митрополит Андрей, хоч зложений на 
вічний спочинок у тиші крипти Святоюрського храму, не спочиває, 
бо «це той, що братів любить і молиться багато за свій народ, –  
подібно, як Єремія, пророк Божий». «Будьте сильні і стійкі у вірі, 
витривалі і ревні в служінні Господу Богу! І більше мойого голосу 
не почуєте – аж на Страшному Суді!»

пам’ять  про Шептицького
Пророчо і актуально звучать сьогодні слова Митрополита 

Андрея з далеких років: «Усі, хто почуваються українцями і 
хотять працювати для добра України, нехай забудуть про які-
небудь партійні роздори, нехай працюють в єдності і згоді 
над відбудовою так дуже знищеного большевиками нашого 
економічного, просвітного і культурного життя. Тоді в Бозі надія, 
що на підвалинах солідарності і усильної праці всіх українців 
повстане соборна Україна не тільки як велике слово і ідея, але як 
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живий, життєздатний, здоровий, могутній, державний організм, 
побудований жертвою життя одних, а муравельною працею, 
залізними зусиллями і трудами других» .

Український народ записує ім’я Митрополита Андрея  
шептицького золотими буквами на свіжих сторінках своєї історії 
і гаряче бажає та з тугою вичікує хвилини, коли ім’я Митрополита 
Андрея буде вписане в календар українських Святих, бо Князь 
його церкви і його великий провідник був упродовж цілого свого 
життя зразковим Божим Слугою.
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Йосиф сліпиЙ – приклад відданого слуЖіння 
українсЬкіЙ наЦії
(17.02.1892 – 07.09.1984)

  

В історії кожної нації є яскраві 
постаті, без яких немислиме її 
минуле, сучасне і майбутнє. Тому 
дуже важливо віддати належне 
тим, хто у надзвичайно складний 
і суперечливий час запалював 

досвітні вогні правди, добра і справедливості. 
Саме такою непересічною постаттю був наш краянин йосиф 

Сліпий.
17 лютого 1892 року в с. заздрість Теребовлянського р-ну, 

Тернопільської області в сім’ї доброго господаря і ревного 
християнина народився останій син, а в майбутньому Патріарх 
нашої церкви йосиф Сліпий з роду – Коберницький-Дичковський.

На становлення особи майбутнього Патріарха, як і на будь – 
яку людину, чи не найголовнішу роль відіграла рідна сім’я.

Блаженніший йосиф з приємністю згадує свої дитячі літа. 
«з перших літ я бачив, як батьки і брати молилися 

навколішках, клякав і я собі та просив, щоби хтось провів мені 
молитву вранці, перед їдою, і перед сном. Так само і в час посту 
за їх прикладом бив я щодня поклони і постив строго. 

Я любив ходити за матір’ю, коли вона збирала на городі 
всі квіти, щоб святити на Спаса разом з овочами. Коли я запитав 
навіщо такий грубий снопик брати до освячення, чи не вистарчило 
б кілька квіток, то вона відповідала, що кожний цвіт проситься, 
щоби його посвятити.

Все, що мав у житті,
Він віддав для одної ідеї.

І горів, і страждав, і терпів,
І трудився для неї.

І. Франко «Мойсей»
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А на Святі Вечори перед Різдвом і Богоявленням вся підлога 
була встелена сіном, під стіл клали упряж, сокиру, й інше на знак 
повного відпочинку в господарстві. Батько подавав з побажанням 
просфору з медом, а кожний підходив і, приймаючи її, цілував 
батьківську руку. йорданську воду зберігали вдома цілий рік і мати 
нею кропила, коли перший раз виганяла худобу на пасовисько і 
коли виїжджали сіяти збіжжя. 

Перед Великодніми святами зберігали строгий піст, а в 
Страсний Тиждень роздавали бідним і вбогим м’ясо, муку й інше»

Навчався у початковій народній школі рідного села. Саме в 
той час припала візитація Митрополита Андрея на Тернопільщину 
і місцевий священик представив йому декілька учнів, серед яких 
був і йосиф. Ніхто не знав, що то була перша зустріч Митрополита 
і його майбутнього учня.

У віці 19 років здобув середню освіту в Тернополі.
Доповнивши згодом цю початкову підготовку ґрунтовною 

академічною освітою у Львівській духовній семінарії,  йосиф 
Сліпий розпочинає працю для виховання молодих священиків, 
яким, як і їх наставникові, судилася нелегка доля. 
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Однак, навчання у духовній 
семінарії було спрямоване в основному 
на підготовку сільських  душпастирів, 
а на наукову працю зверталося мало 
уваги. Будучи у семінарії, йосиф 
думав виїхати на студії за кордон. 
Він звернувся до Митрополита і 
представив своє гаряче бажання. 
Митрополит одобрив думки і дав згоду 
на продовження студій у Інзбруці. 

Пізніше Патріарх пише: «це 
вирішило долю мого священичого 
життя і за це я вдячний Митрополиту  

з глибини душі  на рівні з моїми батьками»
30 вересня 1917 року отримує свячення з рук Митрополита 

Андрея і вже як священик записується на курси спеціалізації по 
богослов’ю і філософії.

Незабаром молодого професора  покличуть на пост  
ректора семінарії, але Митрополит Андрей – геній замислів – 
засновує у Львові Богословську Академію і поручає її провід 
отцю Сліпому з титулом ректора. 
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Культурний і невтомний священик – ректор семінарії і 
богословської академії, він має всі потрібні дари, щоб стати 
главою великої громади. Митрополит Андрей говорив без вагань: 
«Нема кращого за отця Сліпого».

На початку двадцятих років більшовики взяли під свій 
контроль центральну та Східну Україну, оскільки західна 
Україна була під Польщею. Так виникла Українська Радянська 
Соціалістична Республіка. Влада більшовиків практично знищила 
Автокефальну Православну церкву на тій території України, яка 
була під її контролем, а Українська Греко-Католицька церква вижила 
в Галичині під юрисдикцією Митрополита Андрея шептицького.

У листопаді 1939 року шептицький попросив Папу Пія XII, 
щоб той призначив йосифа Сліпого його помічником з правом 
спадкоємності. 

Папа охоче погодився посприяти «улюбленому учневі, 
якого вже багато разів згадували і хвалили». Тому 22 грудня 1939 
року, на свято Непорочного зачаття Діви Марії, відповідно до 
юліанського календаря, йосиф Сліпий був хіротонізований на 
єпископа з правом наступництва з титулом Архиєпископа.
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Новий Архиєпископ-помічник вибрав своїм девізом слова 
«Per aspera ad astra» (через терня до зірок, які трактував – на небеса 
через випробування). Незабаром це стало гіркою реальністю.

Після ув’язнення всієї ієпархії, Московський патріарх Алек-
сій написав «пастирського» листа для католиків, заявивши, що 
їхні пастири покинули їх. Три сотні сміливих священиків ске-
рували свій протест до міністра Молотова, в якому закликали 
звільнити своїх єпископів. Але марно! 
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Комуністи перевели Митрополита йосифа Сліпого до Києва, 
тримаючи в повній ізоляції і виснажуючи тривалими допитами до 
пізної ночі, «просячи» його відділитися від Риму і пропонуючи 
йому місце Митрополита Київського у Російській православній 
церкві.

Він опирався,  як Ісус в пустелі. Так зробили  і всі інші 
єпископи. Митрополит йосиф прийняв рішення, як перші 
мученики-ісповідники – шлях терпінь. Він не зрікся Христа.

Допити, звинувачення у шпигунстві на користь Ватикану, 
у ворожій діяльності проти УРСР, співпраці з німецько-
фашистськими окупантами, у «житті на кошти народу»,  у 
«благословінні воєнних злочинів».

Вирок військового трибуналу за закритими дверима – 
 8 років каторжних робіт.

Судові процеси над Митрополитом відбувалися в 1953, 
1957, 1962 pоках. Були заслання до Новосибірська, Боїмів, Печо-
ри, Інти, Потьми в Мордовії.

У зауральській тайзі страждали ще десять єпископів, 1400 
священиків і 800 черниць «розформованої» у 1946 р. УГКц
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18 років прожив йосиф Сліпий у нестерпних жорстоких 
умовах радянських таборів, підтримуючи співвітчизників у най-
важчі хвилини.

Смерть мала стати фіналом життя забутого у далеких 
таборах українського єпископа, але Боже провидіння готувало 
йосифу Сліпому інший шлях. 

26 січня 1963 року й.Сліпого під охороною відвезли до 
управління таборів та повідомили, що Верховна Рада його поми-
лувала, щоб зробити послугу папі Іванові XXIII. Наступного дня, 
в супроводі службовця Блаженніший у пасажирському поїзді, а 
не в товарному вагоні, як всі ті 18 років,  їде до Москви, де його 
зустрічає представник Ватикану.
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Визволенню Митрополита сприяли політичні, культурні 
та релігійні діячі з усього світу. Микиту Хрущова, незважаючи 
на влаштовану ним грандіозну антирелігійну кампанію, вдалося 
переконати, що хоча б цю видатну людину потрібно звільнити. 
Справа зрушила з місця після того, як до першого секретаря 
звернулися президент СшА Джон Кеннеді та папа Іван XXIII 
(ініціатор II Ватиканського собору, реформатор світового 
католицизму).

 Владику було звільнено за умови негайного виїзду з СРСР. 
Однак, свобода, дарована Патріархові, змінила життя 

мільйонів українців. Розкидана по різних континентах Українська 
церква на той час втрачала свою ідентичність, стоячи перед 
загрозою розчинення у Вселенській Католицькій церкві. То 
був час, який потребував істинного Провідника, який би своєю 
постаттю об’єднав українців в одне ціле, вдихнув нове життя у 
свою церкву, щоб його голос почули на різних континентах.

Тим Пастирем став довголітній в’язень йосиф Сліпий.
згодом він скаже:
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Владика переживав 
серйозну кризу совісті. 

В’язень сталінських 
таборів не приїхав на захід 
спокійно вмирати або читати 
мудрі лекції семінаристам. Він 
струснув українське церковне 
середовище у Вічному місті, 
самою своєю присутністю 
дорікаючи заколисаній західним 
добробутом діаспорі: там, в Україні, страждає жива церква. Там, 
у неісходимому Сибіру, у мордовських таборах гинуть ваші брати 
і сестри.

йосиф Сліпий дивував своїх сучасників надзвичайним 
оптимізмом, працездатністю, далекоглядністю. У Римі стараннями 
Владики  був побудований і  в 1969 р. освячений собор святої Со-
фії в давньоукраїнському стилі ;
- створено у Римі Український духовний центр;
- засновано Український католицький університет;
- Малу семінарію (школу для дітей);
- Велику семінарію (для молоді);
-  засновано монастир о. Студитів  поблизу Рима; 
- придбано і відновлено парафіяльний храм жировицької Матері 

Божої для українців-католиків; 
- у ньому засновано лікарню й музей;
- організовано Український католицький університет св. 

Климента  і науково-видавничий осередок при ньому;
- активізовано працю Українського богословського наукового 

товариства та відновлено видання «Богословія»  та журналу 
«Дзвони».

 «Мене випустили як бандита. 
Я не хотів добровільно 
покидати моє стадо і 

виїздити задля порятунку 
власної шкіри».



76

У науково-дослідницькій праці з його догматичних творів 
найважливішими є про Святу Тройцю, походження Святого 
Духа і Святого Таїнства. Також цінні його праці на історичні й 
екуменічні теми.

Він виділив значну частину коштів на придбання 
Українським вільним університетом у Мюнхені нового будинку, 
допомагав розбудовувати гуртожитки й інтернати для студіюючої 
молоді. його метою було, щоб кожне значне згромадження 
українців у містах мало свій культурний і духовний центр – із 
залою для зборів, музеєм, виставковою галереєю, кімнатами для 
проживання паломників, їдальнями і спортивними комплексами. 
Людина глибокого духовного життя, він водночас був практичним і 
раціональним у господарських справах, у «мистецтві виживання», 
велику школу якого пройшов у таборах і тюрмах.

цікавим є той факт, що йосиф Сліпий був двічі  
проголошений Кардиналом.

25 січня 1965 року Папа Павло VI призначив 27 кардиналів і 
серед них був Сліпий. Після цієї події кардинал Teста сказав: «Ви 
були вже кардиналом за Папи Римського Івана!» це підтвердило 
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поширену думку, що йосиф Сліпий був одним з трьох кардиналів, 
імена яких не було розголошено Папою Римським Іваном XXIII в 
його консисторії 28 березня 1960 року. Сліпий запитав єпископа 
Кеповілла, колишнього секретаря Папи Римського Івана XXIII, 
чому він ніколи не згадував про це призначення, на що Кеповілл 
відповів: «Тому що я не міг сказати».

У 1969 р. Синод УГКц ухвалив патріархальний устрій,  у 
1975 р. Владика йосиф був коронований титулом Патріарха.

Як Верховний архієпископ з патріаршими правами скликав 
кілька синодів Української Греко-Католицької церкви, з яких 
важливіші – 1969, 1971 і 1973 років. 

й. Сліпий зламав чимало стереотипів у ставленні римських 
ієрархів до України, її історії та церкви. Працював над поліп-
шенням організаційної структури УГКц, брав участь у багатьох 
міжнародних євхаристичних конгресах. У 1977 р. на «Трибуналі 
Сахарова» (Рим) він відкрито звинуватив радянський режим: «Я 
– каторжник, я ношу сліди їхнього терору на моїм тілі... На нашій 
батьківщині – Україні – вже майже 60 років народ зазнає важко-
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го релігійного і національно-
го переслідування... Я роблю 
це обвинувачення тут, перед 
історією і перед світом, щоб 
про несправедливість, кривду, 
топтання людських прав мого 
народу, яких ніхто не бачить 
чи не вірять, що таке діється, 
– почув з моїх уст цілий світ і 
знала історія».

У 1968, 1970, 1973 і 
1976 рр. кардинал Сліпий від-
був архієрейські подорожі по 
країнах Європи, Америки, 
Азії й Австралії, щоб зміцни-
ти зв’язки з вірними діаспори, 
пожвавити церковно-релігій-

не життя та репрезентувати Українську Греко-Католицьку церкву 
на чужині.

У 1975 р. у соборі св. Петра (Рим) Сліпий офіційно прийняв 
титул Патріарха помісної Української Греко-Католицької церкви 
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Патріарх йосиф – Син 
народу. Але разом з тим і Слуга. 
І в той же час – Архипастир, 
що возноситься духом до рівня 
Рівноапостольного. Єднання з 
Христом не від себе лишень осо-
бисто, а від імені цілого народу 
– це прикмета  Апостольства. 
Вона була властива Патріархові 
йосифу. Єднання не через зо-
внішню атрибутику, щось по-
казне, а через кожен практич-
ний крок у житті у нелюдських 
умовах неволі. Не нарікання на 
муки в’язня-каторжанина, а по-
дяка Господеві за те, що зміг із 

честю їх витримати, – властивість святого сподвижництва.
«Сьогодні я дякую Господу Богу, що дав мені ласку бути 

свідком і ісповідником Христа так, як це велять його заповітні 
слова. з глибини душі дякую Господу Богу за те, що з його 
поміччю я не посоромив землі святої, ні доброго імені своєї рідної 
церкви, ні себе, її смиренного служителя і пастиря…»

 Саме в цьому Патріарх залишив нам приклад свідчення 
Бога живого. Саме через цей приклад відкриваємо для себе 
всеоб’ємне євангельське поняття: «І будете мені свідками на 
краю землі». Саме через свій власний приклад Патріарх йосиф 
звертається до кожного з нас, щоб і ми були свідками Христа 
скрізь і не посоромили землі української, свого українського імені 
і своєї святої церкви.

заповіти дітям складають усі смертні. У них висловлюється 
остання воля людини про те, як спадкоємці мають розпорядитися 
залишеним у спадок майном.

заповіти усьому народові залишають Безсмертні – його 
Генії і Пророки.  Такі заповіти з’являються у найвідповідальніші і 



81

найкритичніші моменти історії і стосуються спадщини суспільної 
– самої долі народу. У нашій історії є три рівновеликі за своїм 
доленосним значенням заповіти, які походять з трьох різних епох:

- періоду княжої доби;
- епохи формування та становлення української нації у се-

редині ХIХ століття;
- національно-визвольних змагань нашого часу;
Вони стосуються трьох паралельних сфер суспільного 

життя України:
- державотворчо- правового;
- літературно-революційного;
- релігійно-церковного;
Перший – це «Повчання Володимира Мономаха дітям», ці 

«Повчання», у більшій чи меншій мірі знає уся українська нація 
із шкільних підручників.  

Другий – це «заповіт» українського поетичного Генія, 
національного Пророка Тараса шевченка. заклик «Кайдани 
порвіте…» знає напам’ять увесь народ.

Третій заповіт – це звернення духовного Пастиря, Патріарха 
йосифа Сліпого, до нас, його духовних дітей. У ньому – біль і 
скорбота за долю Українського народу і його церкви в умовах 
комуно-тоталітарного знищення і масових репресій, коли над нами 
зависла повна загроза асиміляції і небуття. Але тут – і несхитна 
віра Святого Старця і Страстотерпця, що «воплотиться наше 
видіння і востане на волі наша Свята церква і наш Український 
Нарід…»

Митрополит йосиф закликає сьогодні до взаємної любові, 
до згоди, до єдності такими словами:  “…ідіть стопами слуги 
Божого Андрея, який ціле своє життя посвятив великій ідеї 
з’єднання християн, ставши благовісноком єдності Христової 
церкви. Вставайте всі в обороні прав УГКц, але бороніть права 
УПц, так само жорстоко знищеної чужим насиллям...»

Як і Гавриїл Костельник, йосиф Сліпий, обстоюючи 
католицизм та відданість Риму, вимагав збереження в церкві 
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східного обряду, оскільки не бачив між цими конфесіями 
причин для антагонізму. Він зауважив: «Нас єднає традиція 
рідного християнства, спільні церковні й народні звичаї, 
спільна двотисячолітня культура. Нас єднає спільне змагання за 
самобутність рідної церкви, за її повноту, якої видимим знаком 
буде єдиний Патріархат Української церкви» 

згода і єдність – то найвища ідея для розбудови церкви і 
держави, усвідомлював йосиф Сліпий.Тому він навчав нас - «На-
роде мій, стань уже раз собою! Позбудься своєї вікової недуги 
сварів і чварів, вислуговування чужим. Отрясися од своїх віко-
вих недостач, стань на свої ноги в Україні і на поселеннях, під-
неси свою голову, випростуй свої рамена. Покажи свою силу і 
величність, бо, шануючи своє минуле, ти ростеш у своїй мо-
гутності і славі!»

Кардинал йосиф Сліпий навчав, що держава, Батьківщина 
починаються з сім’ї, родини. «Батьки, християнська роди-
на, – писав він у відомому Посланні, – це основа здорового сус-
пільства, народу, нації. Це запорука їх росту і сили! І тому 
заповідаю вам: Збережіть, а де її розхитано, – оновіть в укра-
їнському народі справжню християнську родину як невгасаю-
че вогнище життя і здоров’я Церкви і народу! Християнська 
родина і рідна українська школа – це передумови здорового ви-
ховання прийдешніх поколінь!Отож, заповідую вам: відроджуйте 
їх і рятуйте їх в Україні і в усіх країнах поселення нашого 
українського народу!».

Основну ставку в пошуках порятунку рідної церкви й. 
Сліпий робив на молодь, якій заповідав усвідомити значення та 
вагу науки: «Полюбіть науку, плекайте і збагачуйте її своєю 
працею та своїм знанням, будьте її служителями! Спору-
джуйте храми науки, вогнища духовної сили Церкви і Народу, 
пам`ятаючи, що немислиме повне життя Церкви і Народу без 
рідної науки. Наука – це їхнє дихання, життя!»

«завіщання» – справжній шедевр української богословської 
та історичної думки, який увійде до хрестоматії кращих творів 
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українських мислителів, як «Слово о законі й благодаті» Іларіона, 
«Книги битія» Кирило-Методіївського Братства, політичних поем 
Т.шевченка у циклі «Три літа», поема «Мойсей» І.Франка та інші.

Тому, вивчаючи життя Блаженнішого Сліпого, ми бачимо, 
що він займався багатьма питаннями, які і тепер потребують 
вирішення. це й екуменізм, через брак якого нема плідної 
співпраці між церквами в Україні; виховання духовних осіб - 
бо без доброго духовенства неможливо виховати добрий народ. 
Та й, врешті, праця наукова – для пошуку місця своєї церкви у 
церкві Вселенській. І ще багатьма іншими справами займався 
Блаженніший  протягом свого життя.

Важко за короткий час висвітлити усі проблеми, яких 
торкнувся гострий розум Митрополита йосифа. 

Остання воля Патріарха – «щоб мою домовину, коли 
нарешті возстане на волі наша свята церква і наш український 
нарід, перенесли в Україну і поклали у храмі св. Юра у Львові 
біля гробниці Слуги Божого 
Митрополита Андрея 
шептицького»

це було вчинено у 
1992 році за сприяння влади 
вже незалежної України.

І наостанок, «Якщо 
такою буде воля Божа і 
бажання українського 
Божого люду», Патріарх 
йосиф просить перенести 
його домовину до Києва і 
«складіть її в підземеллях 
оновленого собору св. Софії. 
В підземеллях київської 
тюрми мене довгими роками 
мучили, коли я був живим, 
в підземельній гробниці 
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оновленого собору св. Софії спокійно спочив би я, бувши плоттю 
мертвим», – так формулює своє останнє прижиттєве бажання Па-
тріарх йосиф.

Але нині у столиці, куди також перенесено адміністративний 
центр УГКц, уже будується патріарший собор Воскресіння 
Христового, а в підземеллях його буде облаштована крипта 
для поховання першоієрархів УГКц. Будівництво його буде 
завершено, ймовірно, в 2013 році .

Кардинал помер 7 вересня 1984 на 92-му році.    
У 1992 році прах кардинала перезахоронено зі собору святої 

Софії в Римі до крипти собору св. Юра у Львові.
Найкращий спосіб вшанувати пам’ять цього справжнього 

послідовника Христа – прислухатися до його повчань. 
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Маркіян ШаШкевич – 
ЗачинателЬ нової українсЬкої літератури  

в галичині
(06.11.1811 – 07.06.1843)

«…Як Мойсей перед смертію 
своєю оглядав з гори Навав 

обіцяну землю Хананайську,  
але на неї ногами

 своїми не вступив, 
 – так і незабутній Маркіян 

видів неначе крізь сон свобідне 
відродження свого народу…»

У кожного народу, як на 
зоряному небосхилі, є постаті різної 
яскравості і величини. Однією серед 
таких постатей українського народу 

є Маркіян шашкевич, який народився, виріс і працював на нашій 
українській землі – у Галичині. Прожив Маркіян недовго, але 
дуже яскраво – всього 32 роки. 

Народився 6 листопада 1811 року в селі Підлісся 
золочівського повіту на Львівщині в сім’ї священика. Початкову 
освіту здобув у дяка, потім навчався в золочівській німецькій 
школі, у Львівській та Бережанській гімназіях.

з 1829 року юнак навчається у Львівській духовній семінарії 
(УГКц) і водночас є слухачем філософського відділу університету. 
Але традиційна наука не цікавила його. Я. Головацький згадував 
пізніше: “Він все тужив за чимось, чого в школах не вчили, чого 
не знаходив ні в старих, ні в нових словесностях”. У гімназійний 
період Маркіян почав писати вірші.

21 лютого 1831 року шашкевича було виключено з семінарії 
за порушення семінарського режиму й “вольнодумство”. 
Розгніваний батько відмовився від сина. Тому Маркіян залишився 
у Львові в дядька по матері захара Авдиковського. У ці роки 
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шашкевич активно займається самоосвітою. Читає все, що 
стосується слов’янських культур, знайомиться з “Енеїдою” І. 
Котляревського, граматикою О. Павловського, із збіркою народних 
пісень М. Максимовича. 

1833 року помер батько шашкевича, треба було дбати про 
сім’ю. Він знову поступив у семінарію і в 1838р. став сільським 
священиком.

На літературну ниву шашкевич вступив 1835 року, 
надрукувавши у Львові оду до цісаря Франца І “Голос галичан”. 
Наступного року вийшла в Перемишлі польською мовою 
полемічна брошура шашкевича “Азбука і абецадло”. Маркіяну 
шашкевичу належать понад тридцять віршів, незавершена 
поема “Перекинчик бісурманський”, казка “Олена”, переспіви 
та переклади з давньоруської, чеської, сербської, польської та 
грецької. Дбаючи про розвиток народної освіти поводир “Руської 
трійці” склав 1836 року першу “Читанку” українською мовою. 
У1850 р. “Читанку” видав у Львові Яків Головацький і відтоді 
вона з успіхом використовувалась в початкових школах Галичини.

Крім кількох інтимно-ліричних поезій («До милої», «Туга 
за минулим», «Думка»), шашкевич писав переважно вірші 
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патріотичного характеру («Руська мова», «Дайте руки», «Слово 
до чтителей руського язика», «Побратим», «Лиха доля» та ін.), 
також на історичні теми: «Хмельницького обступлення Львова», 
«О Наливайку», «Болеслав Кривоустий». Поетична спадщина 
відносно невелика, але високо оцінена І. Франком та пізнішими 
дослідниками. Переклав частину «Слова о полку Ігоревім» та 
Святого Письма (Євангеліє від Матея і йоана) на народну мову 
(1842). 

В особі М.шашкевича в українську літературу ввійшов 
талановитий поет, перекладач, патріот, гуманіст, людина високої 
культури й громадянської мужності. Провідний мотив творчості 
– заклик до національного єднання на демократичній основі, ідея 
захисту рідної мови, культури. Маркіян шашкевич справедливо 
вважався одним із основоположників громадянської лірики 
в українській літературі. Тема національного відродження 
органічно єдналася у нього із закликом до боротьби проти 
суспільної реакції.

Доля дарувала Україні постать воістину непересічну і 
харизматичну, талановиту і щиро патріотичну, жертовну на 
благодіяння. Доля була безжалісною до нього і до його спадщини. 
Нащадкам не судилось навіть побачити його портрета.

з офіційних джерел про життя шашкевича в Новосілках з 
1842 року відомо, що він бідував страшенно, був, за власними 
словами, «позбавлений усяких, в тім числі найнеобхідніших, 
засобів до життя...».

Нездужав. Тяжка хвороба не відступала, вона розвивалася, 
точила тіло, жалила душу. А ще віддаленість від культурного 
центру, живого літературного процесу, брак інтелектуального 
середовища відбивалися на творчому стані поета. Та були і світлі 
години. Поруч нього була дружина Юлія - кохана, любляча жінка, 
свідок його терпінь та єдина опора його останніх днів. Саме їй 
поет присвятив ці рядки:

Чи знаєш, люба, чим твій погляд сяє?
Чарівним блиском щастя неземного.
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І перед ним гризота відступає,
Життя вогнем займається від нього.

Матеріальні нестатки погіршили здоров’я шашкевича (з 
студентських років він хворів на сухоти). Смерть молодшого сина 
спричинила в нього тяжкі переживання і сприяла загостренню 
туберкульозу. Втратив зір і слух, паралізований він ще кілька 
місяців страждав. 7 червня 1843 року Маркіян шашкевич помер.

Слава пробудителя національної свідомості й зачинателя 
нової української літератури в Галичині почала зростати 
посмертно. 

Під час перепоховання тлінних останків Маркіяна 
шашкевича 1 листопада 1893 року з с. Новосілок до Львова на 
Личаківський цвинтар, на закінчення своєї проповіді о.Омелян 
Дольницький з Ріпнева сказав: «…Нехай той дух безсмертного 
Маркіяна буде завдатком спільного обіту, обопільної присяги 
поміж Христом і Руссю, вірою і свободою, церквою і Вітчизною, 
священством і народом!... Подаймо собі дружні руки до спільного 
діла в хосен руського народу і маймо віру в кращу будущину 
дорогої батьківщини. Плекаймо в серцю нашу рідну мову, 
дорожім нею, мов дорогоцінним жемчугом, а передовсім любім 
щиро рідну свою країну і цілий свій народ…»

У червні 1906 р. на могилі відкрито пам’ятник роботи 
мюнхенського скульптора Рудольфа Тіле. В 1911 р., у століття 
народження письменника, відбулося величаве шашкевичівське 
свято з поставленням йому на Білій Горі хреста-пам’ятника.
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світло “русалки дністрової”
Перша збірка семінаристів Львівської духовної семінарії не 

призначалася до друку. “Син Русі”(1833) - рукописна збірка, про 
яку Б.Лепкий сказав, що це “перший в Галичині збірний прояв 
народної думки, як доказ щирої охоти через літературу двигнути 
нарід з упадку”. До її складу входили вірші народною мовою 
шашкевича, Мінчакевича, Левицького з Бовшева і Левицького 
з Августівки, обробка народної легенди “Хрестец камінний 
край Любачева”. Її автори намагалися опанувати народною 
мовою поетичний жанр послання, вірша-алегорії, пейзажу 
(всього перераховано 13 творів), але загалом поезії цієї збірки 
відзначаються ще не виробленою формою, характерний синтез 
фольклорної та книжно-словесної тенденцій, що було властиво 
для тогочасної української літератури.

У квітні 1834 року до львівської цензури було подано збірку 
“зоря”, девізом якої були слова – “Світи, зоре, на все поле, закіль 
місяць зійде”. Але на той час у Львові не було цензора, який би 
займався українськими виданнями. Тому “зорю” було відправлено 
до Відня, до відомого цензора грецьких і слов’янських книг - 
Вартоломея Копітара. Він не став брати на себе відповідальність за 
дозвіл чи заборону опублікування збірки і відправив її до Львова. 
Її рукопис не зберігся. Відомо, що розпочиналася вона портретом 
Б.Хмельницького роботи Івана Вендзиловича. У ній вміщувалися 
фольклорні записи та оригінальні твори гуртківців, життєпис 
Б.Хмельницького та 
літературна обробка колядки 
“Хмельницького обступленіє 
Львова” шашкевича. 

Появі альманаху 
“Русалка Дністровая” 
передувала низка подій та 
об’єктивних процесів як 
на Україні, так і в західній 
Європі. 
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“Я пробував своїх сил в руській мові, як в своїй рідній, 
що значно різниться від московської і церковної мови, і думав 
покласти підвалини під її дальший розвиток, так і через це 
зарадити недостачі руської літератури”, – писав  М.шашкевич. 

“Русалка Дністровая” визріла не тільки на галицькому 
ґрунті, а й на основі культури, твореної на Наддніпрянщині. У 
Передмові М. шашкевича до “Русалки Дністрової” є зокрема 
посилання на І.Котляревського, С.Гулака-Артемовського, 
Г.Квітку-Основ’яненка  та на М.Максимовича.

Будинок в якому друкувалася «Русалка Дністровая»
закономірно, що “Руська трійця” скористалася досвідом 

попередників. Іван Головацький у спогадах про шашкевича писав, 
що в пошуках української книжки шашкевич натрапив раптом 
на “Енеїду” Івана Котляревського (неповне видання 1809 р.) та 
на збірник українських пісень М.Максимовича (1827р.). “ці два 
видання просто окрилили його, шашкевич урадований найшов 
тоє, за чим так довго гледів, зобачив живий переклад, загадав 
велику гадку утворити чисто народну словесність южноруську і 
сесій гадці вірен остався до кінця”. (“Вінок русинам на обжинки”. 
Відень, стор. 52-53)
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цілком можливо, що в рік виключення з Львівської семінарії 
(1830 рік, 21 лютого) шашкевич, займаючись самоосвітою в 
бібліотеках університетській та інституту Оссолінських, доходить 
висновку, що реформа писемності в Галичині вкрай необхідна, 
адже літературне відродження у слов’янському світі стояло на 
значно вищому рівні ( згадаймо праці шафарика, Добровського 
чи Вука Караджича.)

В “Історії слов’янської мови та літератури всіма наріччами” 
(1826 р.) шафарик висловлював думку, що українські Галичина 
та Буковина залишалися в історико-лінгвістичному плані для 
народів Європи “terra incognita”- зовсім невідомими. Такі  ж 
висновки могли бути поштовхом для діячів “Руської трійці”.

Поряд з культурно-відроджувальними рухами у слов’янських 
країнах, Варшавське повстання було важливим чинником у 
справі західноукраїнського відродження. “Сей початок свідомого 
патріотизму польського був зразком та початком свідомого 
патріотизму руського, початком відродження руської народності 
зразу в літературі, а з часом в політиці” (І.Франко.”Твори”, т.16). 
Маркіян шашкевич відчув, що настав час, коли не можна мовчати 
і чекати. У 1833 році він організовує гурток, в який спочатку 
ввійшли Вагилевич і Головацький, їх іронічно називали “Руською 
трійцею”. згодом так стали іменувати не тільки нерозлучне тріо, 
а й весь гурток шашкевича.

В програмі гуртка на першому місці стояло питання 
негайного вирішення 
проблеми правопису. 
Починаючи з 30-х років аж 
до 80-х років ХІХ століття, 
у Галичині навколо 
правопису велась полемічна 
війна. Деякі галицькі 
письменники та науковці 
були прихильниками 
запровадження польського 
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абицадла (латинського алфавіту) в руську мову. Готуючи збірку 
“Русалка Дністровая”, шашкевич зрозумів, що справу азбуки 
й правопису потрібно негайно розв’язати, адже кирилиця в 
старій формі не відповідає потребам часу. Дві праці, написані 

шашкевичем у 1836 році, 
пробивали дорогу альманаху 
“Русалка Дністровая”. В 
першу чергу його полемічна 
стаття “Азбука і абецадло” 
підготувала ґрунт для 
розуміння громадськістю 
необхідності правописної 
реформи. з цією ж самою 
метою було видано “Читанку 
для малих дітей”.

Після тривалих 
дискусій вирішено було вживати кириличну реформовану азбуку-
гражданку, застосовуючи фонетичний правопис. Прикладом 
послужила сербська правописна реформа Вука Караджича – деякі 
букви запозичені від них. Сам шашкевич у передслів’ї звернув на 
це увагу: “Сказати нам дещо о правописі сеї книжечки. Хочемо 
зачинати, проте знати нам конче, яке теперішньому язикові 
істинне місце. задля того держалисьмо’ся правила: “Пиши –як 
чуєш, а читай – як видиш” (Р.Д.V) 

В “Русалці Дністровій” вперше на практиці застосовано 
модифіковану азбуку, тобто в галицьке письменство вперше 
впроваджено живу українську мову.

Друкування способом “гражданки” у Львові було фізично 
неможливе. це підтверджує сам Вагилевич у своєму листі 
М.Погодіну 13 грудня 1836 року: “Слово я тепер післав до 
печатання в Будим, город на Угорщині (Г.Петровичу), бо у нас 
нема гражданських черенок (типографічного шрифту, - Авт.)”.

Далеко недругорядним фактом було те, що умови для друку 
в Угорщині були набагато сприятливіші. Тут діяв один із центрів 
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слов’янського відродження, особливо сербського ( Сербська 
Матіца 1826 р., Сербський літопис 1825 р.). Угорська цензура була 
ліберальніша, а для упорядників тоді стояло завдання – обійти 
львівську цензуру.

Те, що книжечка надрукована в Угорщині, сталося виключно 
з волі збирача Я.Головацького. Він організував видання там, де 
йому обійшлося дешевше. 

шашкевич добре знав, що угорська цензура ліберальніша, як 
львівська чи віденська, про це свідчать його слова до Головацького: 
“Коли не можна друкувати руської книжки у Львові, - то повезем 
її до Відня, а коли там не пустять на світ Божий, то лишається 
іще свобідна Угорщина”. У вислові “свобідна” шашкевич мав на 
увазі угорську цензуру.

за словами Головацького, за видавничі витрати альманаху 
відповідав шашкевич, котрий заплатив 20 дукатів, позичених у 
священика захара Авдиковського, основну частину коштів покрив 
меценат справи галицького відродження, директор Коломийської 
школи Микола Верещинський. це наводить на думку, що скоріш за 
все існувала попередня домовленість між членами Трійці, а саме 
– Головацький візьме на себе відповідальність за впорядкування 
та видання “Русалки Дністрової”, адже факт його перебування в 
Пешті і його зв’язки з видавництвом неможливо було приховати.

Через листування з Г.Петровичем Головацький з’ясовує 
реальні можливості, і в зв’язку з тим, що термін до початку 
видання був коротким, “Руська трійця” спішно упорядкувала 
збірник, замінивши назву “зоря” (раніше заборонене цензурою 
видання) на “Русалку Дністровую”, внесли певні зміни, які не 
були надто радикальними. 4 вересня 1836 року Головацький 
переслав рукопис Г. Петровичу, 6 жовтня угорський цензор Надь 
підписав його до друку. В кінці грудня цього ж року альманах був 
готовий, але датований він 1837 роком.

Розглянувши дерево родини шашкевичів виявляємо, що 
коли в Буді видавалася “Русалка Дністровая”, саме тоді відбував 
військову службу Антін шашкевич, рідний брат Маркіяна. На 
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час виходу альманаху він мав 20 років. У 1850 році одружився 
з Юдітою Берич, донькою відомого сербського патріота (мали 
шестеро дітей). Помер у чині капітана 1875 року. з листування 
сина Маркіяна шашкевича Володимира дізнаємося:

“Мій стрий сидить у Будимі, де має красну маєтність, 
складаючись з трьох кам’яниць, винниць, вілли, огородів і 
т.д.”Виходячи з цього, можна зробити припущення, що не один 
Яків Головацький спричинився до видання “Русалки Дністрової”. 
Скоріш за все Антін шашкевич, маючи зв’язки з сербами і велике 
коло друзів, теж був посередником у виданні альманаху.

У квітні 1837 року Григорій Петрович вислав основну 
частину тиражу до Львова (800 примірників). Решта екземплярів 
продавалася на місці. “Сербський народний лист” у квітневому 
номері привітав вихід “Русалки Дністрової” і тут же сповістив 
читачів, де можна придбати збірник і скільки він коштує. Якщо 
вірити подвійному свідченню Головацького – альманах був 
виданий тиражем в одну тисячу.

На сьогодні із зібраних відомостей знаємо про 40 примірників 
у світі. В бібліотеці університету зберігся примірник “Русалки 
Дністрової”, подарований Г.Петровичем. цей примірник оригіналу 
“Р.Д” знайдений у 1997 році в архіві бібліотеки університету ім. 
Л.Етвеша у Будапешті. Нині маємо 7 “Р.Д.” – Першодрук (Будима, 
1837) і шість перевидань: 1910 – Тернопіль, Київ – 3 рази (1952-

72-87 р.р.), Філадельфія 1961), Вінніпег 
(1987).

Незважаючи на суцільні 
перешкоди “Русалка Дністровая”, хай і 
з запізненням, а таки дійшла до читача, 
принаймні до осередків української 
інтелігенції, виконала свою місію – 
започаткувала процес становлення 
нової української літератури на 
західних землях України, і цьому ніхто 
уже не міг перешкодити.
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«Вона запалила вогонь, спасла народ від загибелі й створила 
очі кожному письменному чоловікові, в якого лишилося ще 
незіпсоване українське серце, показала йому його положення, 
обовязки для народу й спосіб, як ті обовязки треба сповняти» 
(Я.Головацький).

студентські роки «руської трійці»
У альманасі “Руської трійці” під назвою “Русалка 

Дністровая” найповніше реалізувалися прогресивно-романтичні 
та літературно-наукові погляди М.шашкевича та його товаришів, 
зокрема Івана Вагилевича та Якова 
Головацького. До її складу ввійшли 
народні пісні, власні оригінальні твори, 
переклади з сербського та уривки 
з “Краледворського рукопису”, а 
також статті літературно-критичного, 
фольклористичного й історіографічного 
характеру. На цей раз гуртківці вирішили 
піти в обхід львівської цензури і у вересні 
1836р. Головацький переслав рукопис 
“Русалки” сербському культурному 
діячеві, з яким познайомився під час 
свого перебування у Пешті, Георгію 
Петровичу. У Пешті її і було надруковано. Львівський цензор В. 
Левицький заборонив поширення цієї збірки: 800 примірників, 
надісланих до Львова, були конфісковані. До читачів потрапило 
тільки 200 примірників (а інші 600 до 1848 р. зберігалися у 
львівському цензурному комітеті). Автори активно відстоювали 
фонетичний правопис, і, хоча в самій назві альманаху вони 
використали ь, але читалася вона вже як І. Вони також відмовились 
від Ъ та Ы, застосували Є, а також вперше вжили йО, ьО, які 
вживаються й зараз.

це видання рішуче поривало з церковно-книжною 
літературою, яка побутувала тоді на Галичині, і започатковувало 
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нову літературу - народною мовою і на 
народній основі. До її появи переважала 
церковно-схоластична “високоштильна 
поезія” та принципи шкільного 
класицизму. “Русалка Дністрова” 
відкривала перспективу розвитку 
прогресивної науково-літературної 
діяльності на західно-українських 
землях”. шашкевич, Вагилевич і 
Головацький своєю “Русалкою” 
впроваджували ідеали романтизму, 
відштовхувались від позицій 
просвітництва, але до діалектики 

людини і світу, суб’єкта і об’єкта, часу і вічності, індивідуума і 
природи вони вже мали яскраво виражений романтичний підхід. 
Їхня поезія значною мірою вплинула і спонукала до подальшого 
розвитку усю наступну західноукраїнську поезію, збагативши 
її новими елементами. У поезії Вагилевича відчувається вплив 
польського і німецького романтизму періоду “Бурі й натиску”. 
Через свою поезію діячі “Руської Трійці” знайомили своїх 
земляків з кращими надбаннями романтизму західного і східного. 
Все, що вони пропонували, було новим і незвичним: їхня 
історична концепція, орієнтація на фольклор, використання у 
творах народної мови, обстоювання народності мистецтва, - але 
виявилось прогресивним для подальшого розвитку літератури 
у західній Україні. це була нова література на народній основі, 
і нерідко її героєм виступав сам народ або його представник. У 
творчості “Руської трійці” (найвиразніше у шашкевича) втілено 
три основних типи героя: романтично-історична постать ватажка 
народних мас, романтично-психологічний тип непересічної 
індивідуальності, яка страждає у пошуках особистого щастя, 
і просвітительсько-романтичний тип сучасної освіченої 
молодої людини, яка прагне служити національно-культурному 
відродженню рідного народу.
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Вони вболівали за долю рідного народу і піклувались 
його освітою, що їх самих робило схожими на романтичних 
героїв, беззастережно відданих своїй справі. Недаремно цю 
трійцю називають “будителями Галичини”. Їхня діяльність була 
спрямована на розв’язання багатьох суспільно-політичних та 
культурних проблем, зокрема поширення освіти народною мовою 
серед народу. 

значний внесок був зроблений діячами “Руської трійці” в 
розвиток етнографії та фольклористики на західноукраїнських 
землях. На їх етнографічну діяльність значною мірою вплинули 
твори західних та східних етнографів та фольклористів. 
Серед них чеські збірки: “Краледворський рукопис”(1818) та 
“зеленогорський рукопис”(1819) (чеські підробки під народну 
поезію) В.Ганки та й.Лінди (шашкевич і Вагилевич переклали 
окремі уривки українською мовою) та збірки російського 
фольклору К.Данилова, М.Чуркова, М.Попова та ін. М.шашкевич 
активно збирав зразки народнопоетичної творчості, кілька його 
записів увійшли до збірки В.залеського. І.Вагилевич займався 
дослідженням карпатських етнічних груп – бойків, гуцулів та 
лемків. йому належать фольклорно-етнографічні та історичні 
розвідки, присвячені зокрема українській міфології та символиці, 
збірка легенд і оповідань під назвою ”Kronika Ludu z demologii 
slowianskiej”. Їх третій товариш, 
Яків Головацький, був насамперед 
ученим-славістом – фольклористом, 
етнографом, літературознавцем, 
істориком, мовознавцем, бібліографом. 
йому належать такі праці як “Поділ 
часу у русинів”, “Слова вітання, 
благословенства, чемності і обичайності 
у русинів“, “Очерк старославянского 
баснословия, или Мифологии”. Разом 
з Вагилевичем він також заклав основи 
українського карпатознавства. 
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Навчаючись в університеті, діячі “Трійці” активно 
знайомились з творами європейського відродження. Львів у той 
час був одним із центрів слов’янської літератури та науки. До їх 
послуг була бібліотека Інституту Оссолінських, читальний зал 
якої відкрився у 1832 р., та приватні колекції. Яків Головацький 
так писав про молоді роки шашкевича: “Книгохранилища 
університетские і Оссолинського достарчали не мало поживи 
для єго все больше лакнучого духа”. Там вони мали змогу 
ознайомитись з творами й. Добровського, Ф. Челаковського, Ф. 
Палацького й П. шафарика. Особливо на їхню творчість вплинула 
романтична поема останнього “Дочка Слави”, з якої Вагилевич 
переклав українською мовою окремі сонети, та стаття того ж 
таки автора “Про літературну взаємність між слов’янськими 
племенами і говірками” (1836), на яку в свою чергу сильно 
вплинули преромантичні погляди Гердера. шашкевич, Вагилевич 
і Головацький цікавилися історичними, етнографічними, 
філологічними творами сербських, чеських, польських, російських 
та ін. дослідників. Їх також цікавила література: творчість 
“української школи” у Польщі (шашкевич переклав українською 
мовою уривок з поеми С. Гощинського “Канівський замок”), 
творчість Котляревського, Квітки-Основ’яненка, літературно-
етнографічні збірки, які видавалися на Східній Україні. 

Нерідко твори наших авторів (як “Русалка Дністровая”) 
друкувалися за кордоном.  Але в цілому, нова література на 
народній мові, яка виникла завдяки діяльності “Руської трійці”, 
орієнтувалася на Східну Україну. західноукраїнські діячі 
пропагували возз’єднання України і створення єдиної літературної 
мови. Наслідуючи діячів “Трійці” українською мовою почали 
писати цілий ряд прогресивних українських письменників, 
найвизначнішим з яких безсумнівно є Іван Якович Франко, 
предтечею якого Нахлік вважає М. шашкевича, як митця, що зумів 
синтезувати у своїй творчості громадські мотиви з ліричними 
інтонаціями, фольклор та літературу, а також успішно поєднувати 
літературну та громадську діяльність. Українською мовою 
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писали М.Черемшина, Л.Мартович, В.Стефаник та багато інших. 
жанр новели, в якому пізніше так плідно працював Стефаник, 
започаткував на західноукраїнських землях М.шашкевич своєю 
казкою “Олена”, в якій опрацьовано новелістичний фабульний 
матеріал. Головний герой – легендарний ватажок опришків 
Медведюк, образ якого гіперболізовано, а весь твір носить на собі 
печать таємничості.

вшанування М.Шашкевича
У 1911р. у століття народження письменника, відбулося 

величаве свято з поставленням йому на Білій Горі хреста-
пам’ятника.

У 1959р. в Підлиссі відкрито літературно-меморіальний 
музей, а в 1962р. – поставлено бронзове погруддя шашкевича.

У канадському місті Вінніпег в 1962р. було засновано 
Інститут Маркіяна шашкевича, який з 1963р. видавав на 
протязі 25-ти років збірник «шашкевичіяна» та «Бібліотеку 
шашкевичіяни», (редактор М. Марунчак)

У 1944 р. там і споруджено пам’ятник із бронзовим 
погруддям шашкевича, а в 170-річчя народження – іменем М. 
шашкевича названо місцевий парк.

В 2003р. ім’я шашкевича 
присвоєно Бродівському 
педагогічному коледжу. У 2007р. 
появився з нагоди 195-ї річниці 
від дня народження Маркіяна 
шашкевича та в 45-ліття діяльності 
Інституту-заповідника Маркіяна 
шашкевича у Вінніпезі збірник 
«Маркіян шашкевич на заході», 
завдання якого – кинути «...додаткове 
світло на особу пробудника Галицької 
Руси Маркіяна шашкевича, на його 
однодумців та на саму добу, яку вони 
творили».
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 У 1991 році після ІІ шашкевичівських читань, у Львові 
сформована шашкевичівська комісія.

  2011 рік на Львівщині, і Бущині зокрема,оголошено роком 
Маркіяна шашкевича, українського поета, зачинателя нової 
української літератури в Галичині.

Музей «русалки дністрової»
це унікальний в Україні музей однієї книги. Він є відділом 

Львівської галереї мистецтв. 
Приміщення для музею вибрано не випадково. Під час 

навчання у Львівській духовній семінарії (будинок якої, тепер 
навчальний корпус львівського університету, знаходиться поруч), 
Маркіян шашкевич молився у церкві Святого Духа. Сама церква 
була зруйнована бомбою під час II Світової війни. збереглася 
лише дзвіниця, у якій розміщено експозицію. Годинник на 
дзвіниці походить зі Скиту Манявського, якому був подарований 
гетьманом Іваном Виговським у XVII столітті.
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Тут можна ознайомитися з творами 
шашкевича, з альманахом «Русалка 
Дністровая», оглянути портрет автора 
і портрети близьких йому людей. 
Представлене родове дерево шашкевича 
і макет церкви Святого Духа. У збірці 
музею також рідкісні видання, такі, як 
перше видання «Енеїди» Котляревського.

Нещодавно у приміщенні музею 
була облаштована капличка. По неділях 
тут відправляється Служба Божа.

У Львівській галереї мистецтв на 
виставці експонується напристольна ікона 
початку XIX ст. церкви Святого Миколая 
«Богоматір на гроні» з кіотом, у якому 
збереглася чаша для причастя. з неї о. 
Маркіян причащав парафіян. Ікона була 
знайдена на дзвіниці в дуже занедбаному 
стані, реставрована у Галереї.

підсумок
життя та творчість провідників національного та 

культурного відродження, «будителів руського духа» в Галичині, 
учасників гуртка Маркіяна шашкевича вже з останньої чверті 
ХІХ століття привертають увагу численних дослідників. Руською  
мовою, видобутою з-під сільської стріхи, курної хати, «вдунув 
шашкевич живого духа в сонного велетня, воскресив руський 
нарід до нового життя, покликав до праці поруч з иншими 
народами, показав, що руський нарід жиє і має право розвиватися 
яко окремий, самостійний нарід руський».

його ім’я носять багато українських шкіл й навчальних чи 
інших просвітницьких закладів в Україні і на поселеннях. його 
ім’ям названі вулиці, площі, йому встановлені пам’ятники тощо. 
На горі, біля пам’ятника, який встановлено коло села Підлисся, 
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де народився М. шашкевич, щорічно в першу неділю серпня 
збирається народ на урочисте вшанування пам’яті людини духу 
та віри. Все це говорить про те, що український народ високо 
оцінює те, що М. шашкевич зробив для нього. 

Для творчості шашкевича, Вагилевича та Головацького, як і 
для всіх тогочасних романтиків, характерне звернення до славного 
минулого свого народу: “Болеслав Кривоустий під Галичем, 
1139”, фольклорні стилізації “О Наливайку”, “Хмельницького 
обступленіє Львова” М. шашкевича, “Dumy”, легендарно - 
історична балада “Мадей” Вагилевича. ці твори не відзначалися 
історичною достовірністю, а лише символічно виражали інколи 
абстрактну віру у відродження українського народу. Подібні 
твори писали М. Устиянович, А. Могильницький та ін. Новим 
якісним етапом у змалюванні історичного минулого стали 
вже твори Т. шевченка (“Іван Підкова”, “Тарасова ніч” та ін.). 
Також для шашкевича, Вагилевича й Головацького характерне 
замилування природою, що вилилось у чудову пейзажну лірику: 
“Підлиссє”, “Сумрак вечерній” шашкевича, “Весна”, “Річка” (які 
мають алегоричний зміст) Головацького. значний у них доробок 
і любовної лірики: “Туга”, “Вірна” шашкевича, “Wspomnienie”, 
“Spotkanie” Вагилевича, “Два віночки” Головацького. Але 
найпродуктивнішим щодо подальших наслідувань був напевно 
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започаткований ними жанр послання: “Слово до чтителей 
руського язика”, “Руська мати нас родила” шашкевича, “До 
L***” Вагилевича, “Руський з руським повстрічався…”, “Братові 
з-за Дунаю” Головацького. Пізніше до цього жанру зверталися 
М.Устиянович (“До перемишлян”, “До “зорі галицької”) , 
А. Могильницький (“Ученим членам Руської Матиці”), Ю. 
Федьковича (“Оскресни, Бояне”) та багатьох, багатьох інших.

Етнографічні дослідження “Трійці” започаткували 
українське карпатознавство, їм належать перші у Галичині твори 
з історії культурного розвитку рідного краю та бібліографічні 
видання.

Пам’ятник у м.Золочів
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сценарій
«Будитель українських душ»

До 200-ліття від дня народження Маркіяна Шашкевича

У залі звучить , “Пісня про Маркіяна Шашкевича”
Урочисті фанфари – 3 рази. Освітлена сцена. Виходять 

ведучі. 
ведуча: Добрий день шановне товариство, дорогі діти, 

батьки та викладачі.
ведучий: Ми радо вітаємо вас на святі «Великі Українці!»
ведуча: У кожного народу як на зоряному небосхилі, є 

постаті різної яскравості і величини. Однією серед таких постатей 
українського народу є Маркіян шашкевич, котрий народився, 
виріс і працював на нашій українській землі - у Галичині.

ведучий: У чому полягає його заслуга перед українським 
народом, за що народ так велично вшановує його пам’ять? 
Сьогодні ми з вами і дізнаємось. 

ведуча: Та далека осінь не радувала погодою. Низько стелилися 
хмари, котилися тумани, дощ не переставав лити весь день.

Але вночі темні хмари поступово розійшлися, і де-не-де 
почали виблискувати зорі. Одна зірка, що зависла над Білою 
горою, горіла найсвітліше і здавалася знаковою. А вранці по 
селу Підлисся що  на золочівщині  уже ширилася вістка: в отця 
Семена шашкевича, пароха сусіднього Княжого та його дружини 
Єлизавети з Авдиковських народився син.

ведуча: Було це 6 листопада 1811 року. Іменували сина 
Маркіяном. І судилося йому стати зорею, що освітила всю 
Галицьку землю. Її відблиск сяйнув далеко – на всю Україну.

№ 1  Пісня « Відчинилося  життя». Виконує  хор «Жайвір».
дмитро павличко, “прийдіте поклонімося землі».
Виконує В.Мазур (театр «Погулянка»)
Прийдіте поклонімося землі
з його печаллю-болем на чолі,
з його любов`ю-словом на вустах.
Розспіваній, мов той весняний птах,
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Вона блакитні нап`яла вітрила
Яка ж бо в неї невмируща сила:
зростають інженери ковалі,
Художники поети вчителі

Вона нам Маркіяна народила…
Прийдіте поклонімося землі

№2 Пісня «Мова рідна». 
Виконує В.Мазур(театр «Погулянка»)
ведуча: Доля дарувала Україні постать воістину непересічну. 

Проте портрета чи фотографії з його виразом обличчя не було.
ведучий: Художники це тлумачили так, що літописець 

Нестор і король Данило, та й св. о.Миколай не знимкувались, а 
портрети є…так буде й з о.Маркіяном.

ведуча: Портрет замовили молодому художнику Івану 
Трушу, спочатку  позував йому катехит Теодозій Лежогубський. 
А згодом його писали на основі фотографії сина Володимира

Демонструються слайди  з портретами Шашкевича

ведуча: Маркіян був м`якого, доброго серця, в товаристві 
дотепний і веселий.

ведуча: Лише коли заговорить за  народність,за рідну 
мову тоді показувалась  вся його, сильна душа,  а очі блищали  
якимсь святим вдохновенням

Б.пісний. «М.Шашкевич». 
вик. Мар’ян пастернак (театр «погулянка»)

Ростислав Братунь
Всміхнись, суворий Маркіяне,
Крізь далину років всміхнись!
Прилинь на свято це весняне,
Нащадкам в вічі подивись

№3 Танець «Гуцулята» 
Вик. ансамбль «Викрутасики».
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ведуча: Маркіян був найстаршим у родині, мав чотирьох 
братів і двох сестер.

Брати: Микола був священиком у с. Лолин Перегінського 
деканату; Антін як капітан служив у австрійській армії – «при 
піонірах» в Будапешті; захар – корабельний капітан, виїхав 
до Америки, звідки вістки перестали надходити (за іншими 
відомостями, загинув трагічно у війську); Осип пропав безвісти;  
сестра Марія померла в молодому віці, друга сестра Юлія (Юстин), 
після заміжжя Сметанова, єдина з родини залишила спомини про 
Маркіяна шашкевича. А об’єднувала їх усіх колискова матері, 
яка і привила дітям любов до рідного народу та до рідної пісні.

№4 Пісня «Рідний край». 
Анс. бандуристок «Дзвіночок»
З’являється молодий М.Шашкевич. В.Войтович. Театр 

«Погулянка»
читає вірш к. Малицької «в Маркіянові роковини»
Він рідне слово пробудив,
Те слово призабуте,
з простих сердець добув його,
Щоб всі могли почути. 
Воно в піснях людських жило 
І щоб наш рід гордився
То на престол возніс його.
Щоб світ йому вклонився.
І впало зернятко його,
На добру чисту ниву,
Всі труднощі перемогло
І проросло щасливо.
І вже не згасне слово те,
Повік буде дзвеніти,
й пророка пам`ять збережуть
Вкраїни вірні діти.

№5  Пісня «Рідна моя земля » 
Вик. В.Войтович. Театр «Погулянка»
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ведуча і.: зростав він під гомін велета-дуба у садибі 
священиків діда, а далі й батька . Мабуть, оті дуби й виколисали в 
ньому той могутній Маркіянів дух,

На сцену виходить М.Шашкевич з книгою в руках.

М.Шашкевич:
шуми, вітре, шуми, буйний,
На ліси. На гори,
Мою журну неси думку
На підлиські двори.
Там спочинеш, моя думо,
В зеленій соснині,
журбу збудеш, потішишся
У лихій годині.
Там ти скаже дуб старезний,
І єден, і другий,
Як там жив-єм ще маленький
Без журби, без туги.
…Там колодязь студененький,
А дуб воду тягне,
Не так щастя, як той води
Моя душа прагне.

№6  « Дорога до Бога». 
Вик. Софія Лось. Театр «Погулянка»

ведуча:  Якось у пошуках української книжки шашкевич 
раптом натрапив на “Енеїду” Івана Котляревського та на збірник 
українських пісень Максимовича (1827 р.). “ці два видання просто 
окрилили його, шашкевич знайшов те за чим так довго шукав і 
задався метою створити чистонародну словесність южноруську.
Він – один із найталановитіших попередників Тараса шевченка, 
предтеча Івана Франка. Він першим почав виголошувати проповіді 
і виступи перед громадою рідною мовою, Маркіян шашкевич –  
воістину Богом посланий Україні чоловік. 
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вірш «ой яка чудова українська мова».
Вик. Сомар Юля. Театр «Погулянка»

№7 Пісня «Тулюся до вкраїнської краси».
Солістка М.Зуб. Театр «Погулянка»

ведуча:  У1830 році 21 лютого  шашкевича виключили 
із Львівської семінарії. Проте він займається самоосвітою 
в бібліотеках університетській та інституту Оссолінських. 
шашкевич виступає на захист заокругленої кирилиці, яка має 
поступово трансформуватися у “цивільний” шрифт.

ведуча: У 1833 році він організовує гурток, в який спочатку 
ввійшли Вагилевич і Головацький, їх іронічно називали «руською 
трійцею»

(демонстрація слайдів. І.Вагилевич і Я.Головацький)

ведуча: Дві праці, написані шашкевичем у 1836 році, 
пробивали дорогу альманаху “Русалка Дністровая”. В першу 
чергу його полемічна стаття “азбука і абецадло”, яка пояснила 
людям необхідність правописної реформи. Другою було видання  
першого шкільного підручника народною мовою - “Читанка для 
діточок”. Тим словом “читанка” ми послуговуємося донині

На сцені Студія «Потішки» театру «Погулянка»

 Ой, яка чудова – українська мова
 Не загинула вона у течії віків.
 Мова солов’їна, мова колискова
 Рідного народу і моїх батьків.
 Мова – краса спілкування, 
 Мова – як сонце ясне, 
 Мова – то предків надбання, 
 Мова – багатство моє.
 Мова – то чиста криниця, 
 Де б’є, мов сльоза, джерело, 
 Мова – це наша світлиця, 
 Вона як добірне зерно.
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 Мова – державна перлина, 
 Нею завжди дорожіть: 
 Без мови немає країни – 
 Мову, як матір, любіть!
 На білому світі, на чорній землі
 Є мова у квітів, є мова в зорі.
 Є мова у бджілки, в метелика й клена,
 В бузкової гілки, в любистку зеленого.
 Є мова в калини, в дрімучого лісу,
 У річки й стежини в осіннього листу
 І кожен народ також має чудову
 Свою неповторну ріднесеньку мову
 Українські діти всім говорять сміло:
 Свій народ любити то велике діло
 Нам по-українськи любо говорити, 
 І по-українськи господа молити
 Будемо багато, різних мов вивчати 
 Та з усіх найбільше Рідну шанувати.

№8 Пісня « Книжечка». Театр «Погулянка»

ведуча:   В програмі гуртка на першому місці стояло питання 
негайного вирішення проблеми правопису. Після тривалих 
дискусій вирішили вживати кириличну реформовану азбуку-
гражданку, застосовуючи фонетичний правопис. Прикладом 
послужила сербська правописна реформа Вука Караджича – деякі 
букви запозичені від них. задля того держалисьмо’ся правила: 
“пиши –як чуєш, а читай – як видиш”  Перша рукописна збірка 
семінаристів мала назву  Син Русі 1833 ”. А в 1834р. подано 
другу збірку “зоря”, девізом якої були слова – “Світи, зоре, на 
все поле, закіль місяць зійде» Її рукопис не зберігся. А в 1836 
р. нарешті вдалося опублікувати альманах “Руської трійці” під 
назвою “Русалка Дністрова” (хоча на титульній сторінці стоїть 
дата 1837р.)   У якій вперше у галицьке письменство впроваджено 
живу українську мову
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№ 9   Пісня. «Цвітка дрібная» Слова М.Шашкевича.
Вик. Ю.Сидорович. Театр «Погулянка»
“Русалка Дністрова”, “Русалка Дністрова”,
Мов юна галичанка у серці ожива,
Вона живе дитинно і кличе в даль сторіч,
Дзвінка і повна смислу у всій своїй красі,
Як мудрість Осмомисла й прадавньої Русі.
Славна вродою, як Роксоланонька,
Ти, русалонько дністрова,
Книга-подвиг, моя розрадонько,
Між людей ти й тепер жива.

№10  Танець «Чепурненька». Ансамбль «Серпанок»

ведуча і: Те, що книжечка надрукована в Угорщині, сталося  
з волі  Головацького 

ведуча іі: Але скоріш за все брат Маркіяна, Антін 
шашкевич,  який саме тоді відбував військову службу в Буді, теж 
був посередником у виданні альманаху

ведуча і: П’ять років перебував на становищі священика 
Маркіян, переїжджав із села до села: Гумниська, Нестаничі, й 
нарешті він опинився у Новосілках 

ведуча іі: Не полишає праці, перекладає народною мовою 
дві «Євангелії», пише поетичне послання «Побратимови…», 
піснетвір «Перекинчик бісурманський», поезії у прозі «Псалми 
Русланові», трудиться над «Словником» і «Граматикою руською» 
тут він записав багато народних пісень які живуть і досі.  зробив 
значний внесок ” у  розвиток етнографії та фольклористики на 
західноукраїнських землях

№11 Попурі українських народних пісень. 
Вик. тріо «Світлиця»

ведуча: У своєму короткому житті, попри всі негаразди, 
він був щасливим. Одружився з коханою дівчиною Юлією 
Крушинською, яка створила справжній сімейний затишок. Саме 
їй поет присвятив ці рядки:
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Чи знаєш, люба, чим твій погляд сяє?
Чарівним блиском щастя неземного.
І перед ним гризота відступає,
Життя вогнем займається від нього.

ведуча : Син Володимир пішов згодом дорогами батька у 
літературу, несучи у серці батьківські святині.

Батьку рідний, соколоньку,
Ти руський співаче!
Та чи чуєш, як по тобі
Увесь народ плаче

ведуча: Він прожив тільки 32 роки, але  дану йому місію 
він встиг виконати. 

володимир вихрущ “чисті джерела”
Його життя -
Короткий шлях.
Та не роки
Поета вимір:
В його натхненній
Чистій римі
Палахкотить
Безсмертя стяг.
З його Підлисся
На весь світ
Б`ють віщі
Сонячні джерела
Схиляються луги
І села
До ним окреслених орбіт.

ведуча: Теплого літа 1880р., історично-літературний гурток 
Університету філософського факультету від’їхав до Новосілок 
Ліських, щоб відшукати пам’ятник Маркіяна , та марно.

ведуча: 7 червня ухвалили прохання про перенесення 
останків Маркіяна шашкевича з Новосілок Ліських до Львова 
і вирішили поставити пам’ятник коштами народу.  Урочистості 
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запланували на 31 жовтня у Новосілках Ліських.  А 1 листопада 
у Львові домовину несли  і селяни і священики,  і делегати 
львівських товариств О.Барвінський, Д. Савчак, професор 
В.шухевич, О. І.Чапельський. зібралося, за твердженням преси, 
більше трьох тисяч людей.

ведуча: Службу Божу провадило дванадцять священиків 
ведуча: Такого незвичайного походу ще ніхто тут не бачив.
Попереду їхали на конях з вісімдесят юнаків, перев’язаних 

барвінковими вінками. Віз із домовиною тягнули три пари 
круторогих волів.

ведуча:  Понад десять тисяч люду «без різниці стану і 
переконань» прямувало до тлінних останків о. Маркіяна, усі 
спішили до церкви св. Параскеви П’ятниці.

Читає Д.Хвостенко. Театр «Погулянка» 
Явір на зрубі лежить,
Листя чорніє і в`яне…
В серці народному жить
Будеш повік, Маркіяне!
Ти заповів нам любов
До материнського слова.
В сяйві новітніх будов
Встала “Русалка Дністрова”.
Ліс яворовий шумить,
Пісня дзвенить солов`їна,
Будеш, будителю, жить,
Доки живе Україна.

№13  Пісня «Явір»
Виконує Д.Хвостенко. Театр «Погулянка» 
ведуча: Маркіян шашкевич першим серед українських 

письменників заговорив про злуку східних і західних українських 
земель.

ведучий: Якби він, отець Маркіян, письменник і 
громадський діяч, жив у наш час, то сказав би до сучасників 
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наших: ви ж насамперед українці, а вже потім греко-католики чи 
православні, східні чи західні. Бог же один, і Україна одна.

 ”разом к світлу, други жваві!” - серцем почуймо палкий 
поклик нашого Маркіяна

ведуча: Так серед смутку, серед сліз
Предтеча, України зріс.
той предтеча- Маркіян
Вказав дорогу до дніпрян.
Підняв нас словом до вершин 
Вкраїнського народу син
Пішли ми в рух, як океан,
Благословен його талант.

№14   Пісня «Від Донбасу до Карпат».
Вик. Театр «Погулянка».
На сцену виходять 7 дітей.

1- Маркіян шашкевич указав народу дорогу, якою він має іти, 
2- проголосив ідеали, які треба сповідувати,
3- він зберіг мову, котру належить плекати,
4- навчав патріотизму і жертовності,
5- дітям дав читанку, а народові ім’я,
6- Став натхненником культурно-освітнього угруповання 

«Руська Трійця», а виданий побратимами славнозвісний альманах 
«Русалка Дністрова» був свого часу етапним, а за визначенням 
І.Франка, «явищем наскрізь революційним»

7- завдяки Маркіянові шашкевичу Галичина тепер є 
серцевиною українства - мовного, духовного, пісенного.

ведуча: 
Ось що значить сила духу, віддана в ім`я порятування нації.
Нині коли ми маємо свою державу треба, щоб кожен отак, 

як він, відчув себе відповідальним за долю рідної землі і став до 
праці щоденної і святої.

ведуча: 
Віра серця твого, Маркіяне, ця віра – як ранішнє сонце,
Що зійшло на крайнебі, щоб землю зігріти свою,
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Віра серця твого, наш Учителю і Оборонче, – 
це відроджене слово, що вільно з`єднало сім`ю.
ведуча: 
Віра серця твого – віра в те, що велика, єдина
Буде рідна земля, бо ми кореня всі одного…
О возрадуйся з нами: возз`єднана днесь Україна
Віру серця твого пригортає до серця свого.

№15 Пісня «Наша земля -Україна». 
Вик. Театр «Погулянка».
Закривається куліса.
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отеЦЬ Микола сарМа-соколовсЬкиЙ  
ХудоЖник, коБЗар, поет, священик уапЦ, 

учасник підпілля оун, політв`яЗенЬ
(19.05.1910 – 09.08.2001)

Сарма-Соколовський Микола 
Олександрович народився 19.05.1910, 
в с.Хороше на Січеславщині 
(тепер Петропавлівський р-н 
Дніпропетровської обл). Село 
відповідало назві: із білою дерев’яною 
церквою з зеленими банями і золотим 
хрестом, крислатими вітряками, 
оспіване козацькою думою «У річки 
Самари, у криниці Салтанки».

його прадід, дід, дядько, 
батько були священиками. Микола з 
дитинства був привчений до молитви, 
до обряду. 

Батько, Олександр Олексійович Соколовський, – нащадок 
козаків, учитель церковно-парафіяльної школи, 1918 р. висвячений 
на священика УАПц, поставлений на парафію в с. Привільне 
Солонянського повіту. 1923 р. без слідства і суду розстріляний 
чекістами за те, що поховав загиблих повстанців загону Трифона 
Гладченка.  

Микола Соколовський навчався в сільській школі. 1925 
р. поступив до Миргородської художньо-керамiчної школи iм. 
Гоголя. його вчителем малювання був художник Фотiй Красицький 
– внучатий небiж Т.шевченка. Спілкуючись із своїм учителем 
малювання, Микола ніби чув голос самого Тараса шевченка.
Учитель малювання не тільки вчив відрізняти малюнок і рисунок, 
умінню покласти на папір живу лінію. Він розповідав про талант 
і творче надбання Леонардо да Вінчі, Мікеладжело, Рафаеля, 
Карла Брюлова, у якого вчився Тарас шевченко, Врубеля, Сєрова, 
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українських майстрів: Боровиковського, Левицького і свого діда 
Тараса шевченка! Розповідав і про своїх учнів, яких репресували. 
Для Миколи Соколовського Фотій Степанович був як батько. 
Разом вони співали колядок, грали на бандурах і малювали. 
Учитель подарував своєму учневі портрет шевченка, з яким 
Микола Соколовський не розлучався ніколи. До речі, сам Микола 
Олександрович написав близько 70-ти портретів шевченка і 
дарував їх тим, хто причетний до святої справи утвердження 
державної незалежності.

У Миргородi Соколовський перейняв гру на бандурi вiд 
кобзаря Iвана Яроша. Кобзарював з ним. У червні 1926 переїхав 
у Днiпропетровськ, вступив на дворічні курси при художньо-
промисловому училищі, грав у складi капели бандуристів клубу 
залізничників, яка їздила з концертами на села.

заарештований в серпні 1929 р. за сфабрикованим ГПУ 
звинуваченням у причетності до Спілки Української Молоді 
(СУМ): ніби-то з гуртом бандуристів вів «шовіністичну 
пропаганду». Мордували його слідчі Друян та Кес. В КПз сидів 
зі звинуваченими у «справі СВУ», зокрема, з братом академіка 
Єфремова Михайлом, його сином Костем. На початку 1930р. 
засуджений на 5 р. ув`язнення. Прибув етапом у порт Кемь, що 

на березі Білого моря, мав каратися на 
Соловках, але оскільки Соловки були 
переповнені, етап повернули на ст. 
Парандово – будувати Парандовський 
тракт. з двома іншими в`язнями 
Соколовський утік у напрямку Фінляндії. 
Через тиждень на сплячих утікачів 
випадково наткнулися прикордонники, 
одного вбили, двох повернули в табір. 
Від розстрілу Соколовський урятував 
начальник табору В.Корнілов, якому 
Соколовський незадовго до втечі 
намалював портрет сина.
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Карався в Карелiї (УСЛОН, 
УСЛАГ, БЕЛБАЛТЛАГ). 1934 р. 
звільнений. Поїхав на Донбас, у 
Краматорськ, де працював його брат 
Леонід і куди вже перебралася мати 
з меншими дітьми. Там призваний 
на військову службу. з огляду на 
судимість – у батальйон тилового 
ополчення. Весною 1935 р. батальйон 
перекидали з Днiпропетровська на 
Далекий Схiд. Ешелон через повінь 
надовго зупинили в Нижньому 
Новгороді, ополченців ганяли 
на будівництво моста через Оку. 
Соколовський утік звідти, повернувся в Дніпропетровськ. 

Підробивши військові документи й отримавши паспорта, 
Соколовський, за рекомендацією художника Федора Красицького, 
вступив одразу на ІІ курс Київського художнього інституту. 
закінчивши навчання 1938 р., працював художником у будинку 
культури в Сімферополі. 1939 р. одружився з випускницею 
Київського художнього інституту Діною шматько. 1939 р. 
народилася донька Оксана. з 1940 р. працював у Полтавському 
Будинку народної творчостi. Як поет-початкiвець дебютував у 
газетi «Комсомолець Полтавщини», хоча комсомольцем не був. 
Познайомився з художницею Катериною Білокур.

 У червні 1941р. Соколовський був на вiйськовiй 
перепiдготовцi в званнi офіцера інтендантської служби. Під час 
евакуацiї ешелон, у якому їхала частина, уночі був розбомблений. 
Соколовський утік звідти, прибився в Полтаву, вже окуповану 
нiмцями. заробляв малярством. У грудні 1941 в Києві урочисто 
склав присягу члена ОУН, став провідником ОУН(м) на 
Полтавщині. 

У 1941 році у Полтаві Микола, виконуючи заповіт батька, 
вирішує прийняти священицький сан. Трапилась нагода. У 
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Полтаву повернувся єпископ Мстислав Скрипник (майбутній 
патріарх УАПц). Саме це і послужило поштовхом віддати себе 
служінню знівеченій, упослідженій безбожницьким режимом 
українській церкві. Микола відвідував духовні курси. Після 
закінчення був висвячений єпископом Мстиславом у диякони, 
а потім у священики під склепінням дерев’яного Покровського 
храму, збудованого на кошти останнього кошового Петра 
Калнишевського. У цьому соборі ікони  та живопис реставрував і 
освячував о.Микола Соколовський.

1942 р. гестапо заарештувало в Полтаві 12 оунівців, у т.ч. 
дружину Соколовськоо Діну шматько-Соколовську, і вони були 
розстріляні. Щоб у трирічної дитини була мати, одружився з 
Варварою Климко, яка народила двох доньок – Лесю та Євгенію. 
Iз Полтави мусив переїхати в с. Ріпниці на Подiллі, де одержав 
парохiю, а згодом – на Буковину, в с. Раранча, де народ особливо 
віруючий. Навіть у воєнні часи буковинці ходили до церкви на 
Служби Божі, хрестили дітей, вінчалися. Отець Микола вів 
проповіді українською мовою, втішав згорьованих вдовиць та 
дітей, у яких батька відібрали чи закатували. У грудні 1944 р. 
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Соколовський заарештований НКВД. 19.02. 1945 р. втік з етапу, 
хоча був поранений у руку, повернувся на Буковину, переховувався. 

У травні під час облави захоплений у криївці. 16 травня знову 
вдалося втекти з етапу. У м. Коломия приєднався до пiдпiлля ОУН, 
де активно діяв два роки (псевдо «Боднар»). збирав зброю, міняв 
гроші, малював карикатури на совєцьких керівників. У травнi 
1948 натрапив на засідку. зв’язаного Соколовського вiдвезли до 
Станiславського МГБ. його допитував і катував слідчий старший 
лейтенант з академічною чекістською освітою Долгих. Трибунал 
Прикарпатського воєнного округу засудив Соколовського до 
страти. У камерi смертникiв сидів 15 дiб. Розстрiл замiнено на 25 
років таборiв. 

засуджено було на 25 років і його дружину Варвару, братів 
Леоніда та Анатолія, шваґра Івана – тiльки за те, що були родичами 
Соколовського. Діти залишилися на руках бабусі – матері Миколи. 
Покарання вiдбував в Iнтi, Абезi. На його справi була червона смуга 
– «Весьма опасный, склонен к побегам, использовать только на 
общих работах». Попри заборони, Соколовський і в неволi писав 
вiршi. Таємно змайстрував бандуру (а згодом ще кiлька), вчив 
співв`язнів гри, спершу таємно, а пiсля смертi Сталiна вже дещо 
вільніше. Створив ансамбль бандуристiв ГУЛАГу м. Iнта. В Інті 
ж був у близьких стосунках з перекладачами Григорієм Кочуром, 
Дмитром Паламарчуком, Миколою Василенком. 

звільнений у вересні 1961 р., таки діждався відлиги. 
Повернулись і Микола Олександрович, і Варвара Степанівна в 
свою Україну. з 1961 року  сім’я жила в Луганську. Працював на 
заводi у Ворошиловградi. Вів гурток бандуристів при педiнститутi. 
його вiршi публікувалися в обласних газетах, у «Лiтературній 
Україні», у журналах «Ранок», «жовтень», «Днiпро». 

І знову почалися цькування в пресі як націоналіста, йому 
заборонили вести гурток бандуристiв, звільнили з заводу.  
1974 р. Сарма  обміняв луганську квартиру на Новомосковськ 
Дніпропетровської обл., там вийшов на пенсiю. Чи спокійно 
жилось колишньому політв’язневі в Новомосковську? звичайно, 
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ні. Отець Микола постійно був під наглядом КДБ. Там його 
офіційно попереджали й залякували: якщо колишній політв’язень 
не припинить антирадянську діяльність і не назве прізвищ діючих 
українських націоналістів, то його за волею радянського народу 
і партії судитиме трибунал з фатальним вироком. Спілкувався 
з колом дисидентів Дніпропетровщини: Сергієм завгороднім, 
Олександром Кузьменком, Володимиром Сіренком, Іваном 
Сокульським, Федором Клименком, Любов`ю Голотою, Миколою 
Береславським та ін. 

1980 р. у видавництвi «Радянський письменник» пiд 
псевдонiмом Сарма (сарма – це те місце в річці, яке взимку не 
замерзає, а влітку не висихає) йому вдалося видати збiрку вiршiв 
«На осонку лiта». це викликало лють кадебістів. знов почалися 
виклики в КДБ, допити, брудні публікації в пресі. 1984 р. майори 
КДБ А. Головко та Ю. Тарабан, висловивши здивування, що 
1948 р. Сарму не розстріляли, після тривалих, виснажливих 
допитів і погроз переглянути «за бажанням народу» справу 
старого та немічного Сарми і послати досиджувати недобутий 
термін, сфабрикували (російською мовою) від імені Сарми 
заяву, яку перед підписанням примусили прочитати вголос. 
Редактор обласного радіо таємно записав її на магнітофонну 
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стрічку. Ошелешений такою підлістю, Сарма підписав заяву. 
Її в довільному перекладі опублікувала газета «зоря». У ній з 
негативними характеристиками були згадані найближчі друзі 
Сарми. Певно ж, що вони відвернулися від нього.

за незалежності Сарма став настоятелем невеликої церковцi 
УАПц у м.Новомосковську, користувався любов’ю та пошаною 
добрих людей. Створив районний та обласний осередки ОУН на 
Січеславщині.

На початку 90-х років бере активну участь у заснуванні 
Народного Руху України, Української Республіканської Партії, 
козацтва і видає збірки своїх творів. Він автор поетичних і 
прозових книг: «Дорогою жнив», «Коріння пам’яті», «Анафема», 
«На осонку літа», «Документальні новели», «Моя причетність до 
ОУН».

 У червні 1994 р. відкрив молитвою 13-й Великий збір 
ОУН(м), його обрали почесним членом Сенату ОУН(м). Членами 
ОУН є його дружина Варвара, дочки Оксана і Євгенія, онука 
Мирослава та онук Олесь Соколовський, який очолює ОУН на 
Луганщині. 

Микола Сарма-Соколовський був найстаршим дійовим 
членом ОУН. Коли на ХІІІ Великому 
зборі українських націоналістів Голова 
Проводу Микола Плав’юк назвав 
почесним членом Миколу Сарму-
Соколовського, зал стоячи вітав його. 

Незважаючи на те, що згідно ст. 
1 закону УРСР від 17 квітня 1991 року 
«Про реабілітацію жертв політичних 
репресій на Україні» всі політв’язні 
були реабілітовані, о. Микола Сарма-
Соколовський не отримав такого права.  
Але його реабілітувала історія.

збірка «Срібне перо соколиного 
лету»  останній поетичний доробок 
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отця Миколи Сарми-Соколовського, 
поета, кобзаря, художника, який 
присвятив своє життя і творчість 
боротьбі за незалежність України, який 
відійшов у вічність, не побачивши її 
надрукованою, але встиг дати збірці 
гідне ім’я. В останні дні свого життя 
Микола, прикутий до ліжка хворобою, 
поспішав лишити нащадкам свою 
незламну віру в добро і мудрість, з 
пам’яті диктував свої останні поезії, 
сповнені не жалями за минулим, 
а тріумфом незламного духу, який 
спонукував до невтомної творчої праці, 

модерністських експериментів.
Сарма-Соколовський не жив, а стрімко мчав нелегкими 

шляхами до своєї найзаповітнішої мети - вільної, щасливої і 
прекрасної України.

Довгі роки в сталінських концтаборах (втечі, арешти, 
переслідування) загартували волю і вигострили поетове перо. 
Поетична палітра Сарми-Соколовського розмаїта - глибока 
філософська й богошукацька лірика, поезія про кохання. У 
збірці, поряд з класичними формами віршів, знайшли місце й 
зразки поетичного модернізму 
- японські хойку, зорова поезія.

Повість «Услонці» - це 
спогад про Спілку Української 
Молоді. Видана у 2011 році у 
м.Дніпропетровську. 

Незадовго до своєї смерті, 
тяжкохворий панотець, тамуючи 
біль, говорив: “Людина, яка 
не бореться, – не живе. Я не 
знаю, що таке відпочинок. Ніби 
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солдат за кулеметом, я за друкарською машинкою. У свої віршах 
я живу – і тим щасливий!..” Від свого життєвого кредо п. Микола 
не відступав до останніх хвилин, мобілізуючи усі свої внутрішні 
і фізичні сили до творчої праці.

На 92 році життя, 9 серпня 2001 року, о 17 годині перестало 
битися палке серце отця Миколи Сарма-Соколовського, вірного 
патріота, борця за незалежність і самостійність України. Нерідко, 
у тяжкі хвилини життєвих розчарувань та смутку, із душевної 
далі приходять на згадку заповітні слова панотця Миколи Сарми-
Соколовського: “Лише вічна незгода, вічний вогонь дає нам сили. 
Немає сили? значить, не достатньо прагнемо – сили з’являються 
лише по потребі. це – закон Божий: дається лише стільки, на 
скільки віруєш, на скільки прагнеш. Не можна вимагати у небес 
більшого, коли прагнення мізерні. Людина перемагає тільки, коли 
вірить і віруючи прагне!”
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