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АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ 
До 150-річчя від дня народження 

29 липня 1865 р. в Прилбичах на Яворівщині, біля 
Львова, в сім'ї графів Івана Шептицького та Софії з Фредрів 
народився хлопчик, якому при хрещенні дали ім'я Роман Марія 
Александр. Батько, Іван Шептицький, походив з древнього 
роду Сасів, що отримав своє шляхетство від самого Данила 
Галицького. У родині Шептицьких розмовляли польською, хоча 
знали про своє українське коріння. Мати Софія була донькою 
польського письменника графа Александра Фредра, жінкою 
високоосвіченою, і побожною, знала багато мов, мала 
письменницький хист. Гімназійну освіту Роман розпочав з 10 
років у батьківському домі, а іспити склав у Львівській гімназії 
імені Франца Иосифа. З відзнакою закінчив 4 класи, а далі 

навчався у Краківській гімназії, яку закінчив з відзнакою у 1883 р. Почав служити у війську, але 
захворів на скарлатину, яка дала ускладнення - запалення суглобів, через що він був звільнений 
з війська. У 1884 р. Роман вступив на правничий факультет Краківського університету, а на З 
семестр переїхав в Бреслау, де слухав в університеті лекції з філософії, славістики та теології. 

У 1886 р. Роман поїхав у Рим, де потрапив на аудієнцію до Папи Лева XIII, якому 
повідомив про свій намір вступити до монастиря Василіянського чину. У 1887 р. закінчив 
правничий факультет і отримав ступінь доктора права. Згодом було навчання у Мюнхені та 
вивчення філософії у Відні. 

Восени 1887 р. Роман виїхав до Києва, де познайомився з відомим істориком проф. В. 
Антоновичем. Після Києва були відвідини Москви, знайомство з російською культурою, 
зустріч з відомим філософом В. Соловйовим, прихильником католицизму. 

У 1888 р. Роман знову відвідав Італію, багато подорожував і прийняв остаточне рішення 
присвятити себе Богові. В травні 1888 р. Роман вступив у Добромильський монастир. 1 липня 
1888 р. він одягнув василіянську рясу і змінив своє ім'я на монаше - Андрей. 

У 1890 р. брат Андрей виїхав до Кракова на богословські студії, де опанував грецьку та 
латинську мови і отримав ступінь доктора теології. Повернувся до Кристинополя (нині 
Червоноград) і 13 серпня склав вічний обіт. Під час служби Божої Андрей змінив обряд, що дав 
йому право на свячення. У цьому ж році о. Андрей написав докторат з філософії та богослов'я в 
єзуїтській колегії у Кракові. У 1895 р. о. Андрея призначили заступником настоятеля 
монастиря. У 1896 р. він був призначений на посаду ігумена монастиря св.. Онуфрія у Львові. 

Духовне зростання о. Андрея не залишилося непоміченим і він отримав пропозицію 
прийняти сан єпископа. 2 лютого 1899 р. імператор Франц Йосиф І номінував Андрея 
Шептицького на єпископа Станіславівського. Папа Лев XIII номінував о. Андрея на єпископа 
Станіславівського. Хіротонія відбулася в Соборі Святого Юра у Львові. 24 вересня 1899 р. в 
Станіславові єпископ Андрей відслужив Архієрейську Службу Божу. 

Єпископство у Станіславові тривало всього 14 місяців. На прохання Андрея 
Шептицького австрійський уряд виділив земельну ділянку та 300000 корон для побудови 
єпархіальної семінарії у Станіславові. Після смерті митрополита Юліана Сас-Куїловського 
Андрей Шептицький 17 грудня 1900 р. був номінований Галицьким митрополитом. Інтронізація 
відбулася 12 січня 1901 р. у соборі Св. Юра у Львові. 
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У 1901 р. Владика почав реорганізацію Львівської семінарії, відкрив єпархіальну 
семінарію у Станіславові (1906), та в Перемишлі (1907). Регулярно відправляв здібних до науки 
студентів до університетів Риму, Інсбруку, Фрібуру в Швейцарії, до Августінеума у Відні. 
Через 10 років митрополит мав достатню кількість вивчених священиків. 

У 1901 р. заснував монастир Студійського правила, у 1913 р. запросив до Галичини 
Редемптористів, які прийняли східний обряд. Владика проводив велику Екуменічну діяльність. 

У 1907 р. та 1912 р. відвідав Росію та Білорусь. Сприяв розбудові Російської греко-
католицької церкви. У березні 1917 р. у Петрограді організував Синод Російської католицької 
церкви і призначив о. Леоніда Федорова Екзархом для католиків візантійського обряду в Росії. 

У 1914 р. в Києві висвятив о. Йосифа Боцяна, ректора Львівської духовної семінарії на 
єпископа Луцького, а в 1917 р. о. Михайла Цегельського призначив Екзархом для греко-
католиків Великої України в Києві. У 1924 р. Митрополит заснував богословський 
щоквартальник "Богословіє". У 1929 р. була організована Львівська богословська академія. У 
1939 р. Андрей Шептицький заснував Український католицький інститут церковного 
з'єдинення ім. Митрополита Рутського. 

В жовтні 1939 р. Андрей Шептицький призначив Екзархом для вірних візантійського 
обряду єпископа Миколу Чарнецького для Волині та Полісся, о. Климентія Шептицького для 
Росії. 22 грудня 1939 р. Митрополит таємно висвятив на єпископа Йосифа Сліпого, ректора 
Львівської духовної семінарії. 

Андрей Шептицький ініціював проведення єпископських конференцій (1927-1934 рр.), 
він був відомим благодійником і меценатом, підтримував діяльність українських культурно-
просвітницьких товариств "Просвіта", "Рідна школа", "Сільський господар". У 1905 р. купив 
приміщення за 34000 доларів для Українського Національного музею. Передав єпархіальній 
бібліотеці в Станіславові 4000 книг з особистої бібліотеки. Допоміг Академічному Дому, 
Народній лічниці, гімназії; зверненням до чеського уряду врятував українську господарську 
академію в Подєбрадах. У 1910 р. був ініціатором і засновником Земельного банку у Львові. На 
кошти Митрополита придбано будівлю для художньої школи Олекси Новаківського, 
майстерню Модеста Сосенка, Осипа Куриласа. Надавав стипендії українським митцям. На 
сиротинці передав 1 млн. доларів. Дав розпорядження утворити на землях митрополії 
заповідник кедрових лісів на горі Яйко, заповідник степової рослинності біля Чортової гори на 
Рогатинщині. Сприяв відкриттю курортів. 

27 вересня 1939 р. в Прилбичах брата А. Шептицького, Лева з дружиною та членами 
сім'ї і службою розстріляли працівники НКВС, сімейний маєток Шептицьких було 
пограбовано, знищені цінні документи. По всій Західній Україні розпочалися масові депортації 
галичан до Сибіру. Все це спричинило його привітання "побідоносному німецькому війську" 5 
липня 1941 р. 

Невдовзі після вступу німецьких військ на терени України Андрей Шептицький 
розчарувався у німцях і відкрито і беззастережно виступив проти нацизму в багатьох 
пастирських посланнях. Двічі Митрополит звертався з протестом щодо нищення єврейського 
населення у Галичині до рейхсфюрера СС Гімлера (грудень 1941 р., лютий 1942 р.). 

29-31 серпня 1942 р. в листі до Папи Пія XII Митрополит так охарактеризував нацизм: 
"Ця система брехні, обману, несправедливості, грабунку, спотворення всіх ідей цивілізації та 
порядку; ця система егоїзму, перебільшеного до абсурдної межі, тотального божевільного 
націонал-шовінізму, ненависті до всього, що є красивим та добрим; ця система становить собою 
таке щось феноменальне, що найпершою реакцією при вигляді цього монстра є оніміле 
здивування. Це може бути не що інше, як дегенерація людства, якої ще не було в історії"". 
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За згодою А. Шептицького значна кількість євреїв переховувалися у греко-католицьких 
монастирях і навіть у митрополичій резиденції. Наказав сховати понад 300 єврейських дітей та 
цінні єврейські документи. 

У вересні 1944 р. стан здоров'я митрополита Андрея Шептицького значно погіршився. 1 
листопада 1944 р. митрополит Андрей Шептицький відійшов у Вічність. Його життя - це була 
ціла духовна епоха. 

В Україні вшановано пам'ять А. Шептицького. В його честь перейменовані вулиці в 
багатьох містах, відкриті музеї. 29 липня 2011 р. в с. Прилбичі було відкрито перший в Україні 
пам'ятник Блаженному Климентію та його братові Митрополиту Андрею Шептицькому. 
Львівське видавництво "Апріорі" випустило 4 томи праць Андрея Шептицького. та спеціальний 
календар. 

В Ізраїлі за клопотанням Давида Кагана розглядалося питання про присвоєння А. 
Шептицькому звання "Праведник світу". Голосування у 1981 р. закінчилося так: 5 членів 
комісії висловилися за присудження звання, 6 - були проти, двоє (в тому числі Д. Каган) 
утрималися. Востаннє це питання розглядалося в Яд ва-Шем у 2007 р. Спроби визнати А. 
Шептицького "Праведником світу" зазнали невдач. Але єврейська громада України визнала 
його Праведником. У квітні 2012 р. нижня палата парламенту Канади визнала прикладом 
"відданості основним правам людині" діяльність митрополита Андрея Шептицького під час 
Другої світової війни. У листопаді 2013 р. американська правозахисна суспільно-політична 
організація "Антидифамаційна ліга" нагородила А. Шептицького посмертно за "відвагу і 
героїзм у порятунку євреїв". А. Шептицький удостоєний нагороди Яна Карського за порятунок 
українських євреїв. 

З нагоди ювілею Владики у Соборі Святого Юра 29 липня 2015 р. відслужили 
Архієрейську Божественну Літургію, яку очолив глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Опісля 
відбулося урочисте освячення пам'ятника Митрополиту Андрею. 

Пам'ятник запроектований на гранітному стилобаті. Висота композиції сягає 5,8 м. 
Авторський колектив: І. Кузьмак, М. Федик, М. Посікіра використав у роботі ескізи львівського 
скульптора Андрія Коверка (1893-1967). На відкритті пам'ятника виступив Президент України 
Петро Порошенко, глава УГКЦ Блаженніший Святослав, митрополит Львівський Ігор Возняк. 
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