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ТІНШ ЖИПаСТИРЯ 

Слоьо 

в перші рОКОВИКЙ емер'ТИ 

Митрополита ітідрея ґрафа ІПептицького 
- І.ХІ.ІУ45/. 

Вже Б засвіти Твій дух відлинув ген до Бога,.. 
Спочивши ТІЛОН В-БІК у теміні могили... 
І так скінчилася й Тобі Твоя дорога, * 
Як сонцем вечора Тіюї погасли сили 

І сповістили світ всі СіЯТОІСрСЬКІ ДЗі;0НК, 
Що Ти осиротив прєстіл владик на^];іки. 

^ ІІреСТІЛ СІ..ІТЛІШИИ,НІЖ всі ЦфСЬКІ в світі трони, 
Сшввол Христової любови та: опіки. 

Мов хїларою тоді вершки гори покрились, . 
Де Б славі вил^ игнувсь собор С:,ятого іра, 
И поникли ^гою святії небосхили, 
І стала ніби ніч,жалобою понура... 

Вмер Архипзстир...Ти,владико України^ 
духовним•князю І. к_/ 

Мгане Галича в 
Сяйво спасенне 

всіх земель ~ країн вітшзни, 
час горя і руїни, 

в сім, кому у тьвіі за блисне і 

Ти в:х<іер?'Та ні,ах ні,г:л:ілико ~ благотворчез 
Бо велетні, ж Ти - не гинуть у се діл о: 
Що в.еличю було у Тобі мудре й т: орче,^ 
На віки жити ме в. вгіс несмертельним ділом. 

Так до;'го ж не змогло Тебе ніщо зломити... 
Ні патріярхії В‘ік,ні горесна недуга. 
Мов захищали б длоть Тобі спасенні .щити, 
Руками ангела невидимого друга. 

Ні,не'ЗЛОМИ],сь Твій дух,як цар Микола .другий 
Велів Тебе заслать в. Сибір неісхо.лимуі 
0,Ти. бувуюлодар сильнішої потуги, 
Надиханий вогнем душі - святого Рику. 

А хто счислить Ті ої всі благрдійні твори, 
Що ЇЛЗЛИ людові служить по всі потреби? 
Ті установи благ,спасеннії притівори, 
Куди горнугея всяк у захисти до Тебе? 

Отзк Ти :-.ололіг як архипастир Церкви 
По прикладі Христа - полі:ижнкк діл любови; 
І СЯЄ!-а тих ДІЛ ~ га.’НИ ще не померкли, 
Бо в-се,ще Ти створив,це почин днів обнови. - 

І доки в нас Свят - Юр наїв кріпость в дні негоди, 
Як аовго наш наро,в, на землях України, 
Ти овіватимеш свят - юрські горді зводи^^ 
Архангельським крилом >тк 7тобрии ,^іух країни. 

•Карльсфельд,РТ.IX.1945. 1 



ь. Глі бовицтжий 

в й Л И К А В Т Р , гп 
.Л. X ...1 

МитоО” 

1-го листопа^іа 1944 рг заіжнулися на віки далекоглядні, 
іріозорі очі нашого найдорожчого Митрополита рлдрея Шептицького^якого 
імл гі}і(ттддося найбілї.шої пошани та любови в українському народі й ве¬ 
ликого розголосу Б широкому світі о Втрата,яку поніс український нарід 
через смерть великого Митрополита5просто не має своєї міри.Велика во¬ 
на не тільки тому,що зійшов зі світа саме такий^визначний муж Прови¬ 
діння, але й тому,що наш нарід тепер такий убогий на цього ро^ велет¬ 
нів пуха. . ^ ^ 

Кому пощастило бачити і бодай трохи пізнати величі^у по¬ 
стать цієї незвичайної Людини,той у першу чергу мусів відчути^могут- 
ню духову силу,що промінювала з Його особи.Два.- три слова з Його 
уст,лагідний,але водночас пронизливий погляд його,як небесна синь, 
го;угбих очеййта добрячий усміх прегарного обличчя аистадіали на те ^ 
щоб на кожного поділати особливим чаром та^назавжди залишити ііеза- 
терте враження.І мабуть мало є людей на світі,жі мали б т.аку іде¬ 
альну гармонію між розумом і серцем,як це було в незабутнього 
полита. 

Першим і найвимсвнішим доказом Його повного велиіюі лк 
ви серця був поворот до українського народу,і то в чернечій ря'сі,з- Не¬ 
відкличним рішенням віддати все для служби, цьому наро/юві .їїеі'':а суі/тііву 
що це далекосягле рішення,іше опісл^і коштувало нашого Митрополита 
стільки зусиль,жертв та страждань,було доказом ртого великодушного 
серця, оті ЄЇ частини людської істоти, яка в тєперішнь.ому світі мз.\^же 
зовсім утоатила поаво гвомадлнства.І 
кої 
вчинок 
мова та щедра поміч тисячам сірих людей .з народу,чи організація ^рпо- 
МОГИ для В7П.В і сиріт,жертв повені та інших потребуючих, чи сміливі^вис 
тупи в обороні переслідуваних^ворожою владою - все це було виявом Його 
ШЛ.ЯХЄТНОГО серця,яке здобуло Йому виняткову популярність серед найшир- 
Ші'їх народних мас.У народній'ужі постать Митррполита .набрала своєрід- 
-яої леген.даркости,.яка застсшляла навіть ворогів до особливого роспек- 
ту перед Його особою. 

/і Його світлий ум та невгнутий характер - ш же сильно за¬ 
важили на терезках Нашої наиріовішої історії:' Згадати б тільки сміливі 
виступи Митрополита в таких скрутних хвилинс'іх нашрго норо'^у,лк наступ 
царських полків на західно - українські землі, в 1914 р.польські затії 
в 1918 -19 рролк пацифікація перево.джена шовіністичними польськими 
чинниками,лк руйнування православних' церков на. Холмщині й Піж.ішші, 
а далі відомі вже події з цієї, війни.Митрополит умів з.авсі;'и відати 
та відповідно оцінити іїОложення,виііайти^відповідну пору та епосір,щоб 
сказати своє важливе слово,яке б було .цілющим бальзамом для' зболілої 
.душі рідного народу і дороговказом на ма.ббутнЄоВолночас кожний Його 
виступ був важким ударом./діл ворогів, шр .дуже частр з соромом му сіли 
відступати від своїх становищ. Ширше про це розповісти буде зав."^анн./Ж 
історика.іут треба тільки підкреслити,що кожний виступ Митрополита був 
подиктов.аний справжнім інтересом, нашої Церкви й народу'і то під кутом 
майбутнього.Тому часом бувало й таке^що люди короткого зору не могли 
Його зразу зрозуміти,Одначе час завсіди промовляв за Ним і-поті^ер^жу- 
вав правильність Його ходів. -о 

Джерелом натхнення та сили Митрополита була -велика Його 
ідея - ідея вссці.лої. єдноещи та соборности української нації.Цим теж 
'і^еба по;ісшйв.ати особливу Його печаливість та любов до наших' східних 
Оратів,Иого зусилля для церковного обеднання всього українського иаро- 
.ду,вого невтомну ініцілт^иву при ВСІХ консолі.іаціиних захо.вах серед^на- 
ших розпорошених націс..ьіальних сил .В сднос*рі сила наро.ду - це була Його 
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ЖИТТЄВ0 "девіза 5 яку Він і сам визнавав,! іншим голосив о 1т теж з-п^ 
лишив Він нші,;ж свій незмінний заповіт,що його виксліати^є нашим наи- 
свлтішим обс.'ВязкоМо І саі^їе це є тією незвищимою частиною істоти велик/. 
го Митрополита,яка не підпадає,піл суворий закон смерти та назявсі-'і^, 
з.адишиться живою в душі українського породу. ^ ^ 

Та хоча Митрополита і\ндрея-нецзт^алс між^живими^хоча біль і с.:/- 
тск пригнітають наші серця по цій невіджолуваніи втраті,то світлим при¬ 
клад ^Лого творчого життя та. могутня Його життєва ідея вливають у н^аші 
душі нову силу до діільшої життєвої боротьби.Бін^же ж був зввсіди пов- ■ 
ний віри й Н'Ціі Т-,осяяний .промі[іНіііі'і Небесного Світа — Перем^^ги Добра^ 
над Злом.То ж і печать Його духа,ода з нею наш нарід иає^'-ти в мандрів¬ 
ку століть,не є понура та безпросвітна,але ясна та надідна,що віщує 
невідхильним прихід нашого всенародного В о с к р е с е н н л . 

-0- ... - 
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ЛВДШЛ ПЕРСПЕКТИВИ 

Проіодвляючи одного разу .Д(:: _ сту.дентської колоді .Митрополит, 
іінлрей ска,зав,щс сучасникаіі,при зустоічі дєнь-у-лень з добрсді’'ішк ді- 
ян'нл.1 Іристишськсі Церкви,несила збагнути всього.Із- значення для р-.^- 
штку народу,з тієї причини,що їм недостає вілповіднох перспективи.у- 
яснюючи свою думку .Покійний,ужив порівнаннл з висоіЬ-.ю горі>ю..^Гон ^ 
стоячи безлоюередньо перед нею,не може о^бНлТИ СВо-ІМ Зорріл Х.і. спр 
величини і бачить пере.д^собою тільки стрімку скельну...стіну,тчк і тіДла 
бачать шлдансні прояви дістьности Церкви,не мають_:гт повнсд картини. ■■ 
Тому,тут і там,необхідна відповідна перспектива,тоото змога бачити 
З ВІДПОВІДНОЇ віддалі і висоти. . 

■ Гармонія тіл-^ і духа 

Тяк піпкпеслюючи вагу перспективи для правильноі рцінки жит- 
тєвих явищ.і'штрополит ііндрей давав.доказ сам 
був людиною справді широких погл^'їДів ,яка вміла ґДліДіти „9 
повідної висоти.С ЦЬОГО поглоіду була в Митрополита ііндрея,на Зо.гал рід~ 
кГв людеІ!гармшія між Його зовнішньою фізишюю і внутрішньою духавою 
СТО'ОІНКОЮ- Його великої ОСОбОВОСТИ. , - 

Ширину і глибину своїх поглядів,що так часто проявліішис>і. 
в його словах і вчинклзх як своєрі.пва природна життєва мудрість,Митро¬ 
полит янлрей завдячує особистим здібностш, 1 власній праці Нгзд самим 
собою с?ашьч родові з іікого походив,своєму духовному покликанню,що за.- 
ьелб Його сйіршу в манастирські мури,а опісля на стзнрвище гали^кого 
Митрополита,своїм терпінням,спричиненим важкою довголітньою хворооою. 

Особовість,традиція,служба Богові 

Особисті здібності і працьовитість,звернені .на придбання 
звання знайомлять нас з його дотеперішніми осягами,дають змогу ними по¬ 
слу гувйІисьТрозумово пояснити собі.складний ррзвиток життя^ит^юполит 
Днлпей усе те ^идко осягнув своїми всебічними..! основними сту.дігши, 
своєю безпереривною інтелектуальною .працею,своїми широкими зацікавлеі.- 
НЯІ'ЛИ,МІЖ ЯКЛ/ІМИ мистецтво займало одне, із .перших МІСЦл. ЯЯР- 

Знання і вченість - могутні засоби в життєьіи боротьбі,.аде 
щоб її успішно вести, це ще не в СО-Добре., коли поруп на^’же 
відний життєвий змисл,лк. жити 3.людьми 1 світом.На 
годі навчитися з книжок та від інших.Тому найкраще,коли хтось 
життєвий інстинкт уже має в крові, коли він з ним прихо... ИТ*1 І- . йтлптппггп- 

він має змогу його перебрати,тобто одідичити від своїх предків.-і 



лит ііндрей'уіік нащадок ста.рсго боярсько-шлііхетського роду,мав соме те 
щастя. " - 

Нічого одо людське не мокна безоглядно ні переоцінювати,ні недо¬ 
оцінювати. Все у відповідних умовах може бути добре або погане,корисне 
або шкідливе.Те саме-і з діди.чністю.В Митрополита .лндрел вона оправда¬ 
лася якнайкраще. Не одному,хто з ним атюкче зустрічався,могло приходити 
на думку,щоівсе те,що давні покоління,старого роду пореживали в мирі 
і війні,у весь ЇХ-життєвий досвід, нахю в ядсійсь зосередженій формі пе¬ 
рейшов на Нього. 

^ Служба Богові,якій Митрополит лндрой посв/ітивсл,побільшила ши- - 
рину Його поглядів, збільшила Його життєву персіїектиБу тим,що дала’Йому 
змогу глщ[іти п.а життя ке тільки з таких суто людських точок погляду, 
як власне знаная,традиція і життєвий досвід^свого роду чи придбане ста¬ 
новище, але з таких Божих точок,як остаточний змисл людськогоснурання, 
ш недоскоьіалість усього людського,як'смерті., і вічність,як відповідаль¬ 
ність перед Богом за довірену Його опіпщ паству ... 

Гордість і покора 

Кожним, з нас ігролвллє якийсь нахил др горпости, тобто,забувзюхш 
прикметну людині слабість,може почати перецінювати свої сііроміожності. 
Перед тією небезпекою не забезпечують ні';:ЗДІбності ,ні_^знання,ні життє¬ 
вим досвід, ні навіть глибоке розумііння життя в релігійному змисл і. Тим 
менше оберігають перед гордістю життєві, успіхи хт визначні становища. 
'їшу чим більша і.ндивіду.альність,хіим вище нона займає становище,чим 
більші .-її життєві осаіги,тим- більша небезпека, гордости їй загрожує.Тете¬ 
рі я дала вже стільки прикладів,що гордість і зроджена нею зарозумілість 
та засліплення - найгрізніші вороги людини взагалі,зокрема людини виз¬ 
начної. Скільки ж Т0'\ велихіавих^^іожливостей проп<ало через звичайну людсь- 

зарозумілість, скільки Геніїв скотилося в" провалля'невдач тільки то.-, 
му,' о,засліплені своїми осягали,.Е.тратили поч;^іття міри,скільки- горя за¬ 
знали .поодинокі народи тіл:.ь:и через-по-дцо їх^ провідники загубили -ро¬ 
зуміння своїх справжніх силі Тому визначна один.иця,щоб успішно викона¬ 
ти призначзшьі,більш-ВІД усього іншого ліотребує покори,тобто зрозуміння 
обмежености.лю-.тських сил,1 полуття,що над нею ще є якісь сили вищі,які 
-•■-ірруютт?.. світом. Пі знаючи, з власного .лосві.ду свої недостачі або недомоги, 
говіть‘намЕизна.чіііиіа людина Зсівжди має змогу з джерел, покори зачерпнути 
протверезіння.Щастя,коли.вона, розуміє вищий змисл марноти людського. 
існувашьцколи^',СБ.ідомість обмежености всього' людського 'поглиблює її по- 
гл.;Ц:;и,поширга її овлдн.ушлнхгьтпюа її го%ваиняі ' р 

.Ьарноту людськрро життя в-її найглибшому ррзумінні пізнав також •• 
Питрополйт ііндрей.,довгі роки ва>осо хворий,так,ш.о^ тільки з труднощами 
і, великими 330;:лялями міг переходити з місця на місце,В людини,що‘вже 
саіуюю,'тільки появою викликуваула за^^ошіення в народі,почуттл такої влас¬ 
ної безпомічностищо так; проткрехлила її великим прикметам зовнішньбго 
вйгледурмусіло тільки зміцнювати покору ,поширюва.ти духові овиди,збіль-' 
шувати до ■бе.зконе чности її терпінь життєву перспективу .Людиною перспек¬ 
тиви був _ ІГіитроііолит ішдрей у відношенню до інших людей, матері ял ьних 
ЦІЦНОСТеЙ ,Д0 ідей і .ПОДІЙ, 

Ее.з. фрази і пози ^ • 

для К.О.ЖНО,ГО , Митрополит /індрей був ЛЮД мною, д.-алеко від ■ 
Був . такий великий лцо радо сходив яі-с найнижче і радо 
,'що в .життєвій гієрархії займ-ають останні,найнижчі 
сть до малих і слабих людсй,що мусять себе відзнахіу- 
ю позою-дког:) Ї.Х хтонебудь за.уважив,Митрополит Лндреи 

робив .мову тяйте' вра.жінп.я у., скромній. ])ясі,ніж ІНШІ в пурпурі, з слоті та 
соболях.-/, тій Його псгБрді до'всього"штулічго^і неприродного була скром 

ьиьої .життєвої .пецсіїективи і шляхетна гордість одини- 

До ступни Й,- 
пустих фраз 1 поз, 
перебував І.Щ..Ж тт.ш 

. щаблі-. У- 'пр'от.илежн,1. 
вати яї-ююсь штучно 

ність людини 
ці 5 свідомої своєї 
прикрас,' 

іравжньоі ьартости,Справ.жнл велич не потребує ніяких 
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Як священик з покликання,як людина важко хвора і тому зокрема свідо¬ 
ма нетривкссти всього^льодського,Митрополит ііндреи ставився до кожного зі 
зрозумінням і вирозумінняМоТому в'Кожному намагався бачити наперед його 
добрі прикмети .'Сам великий духом, був живим протиставленням усім тим, ■, 
БкутрішньО“Пот)ожкім,які всю свою діяльність опирають на вишукуванні чу¬ 
жих слабостейГ,промахів і провин.Далекий від усякого.почуття мстивости, 
шо така прикметна всім малим і обмеженим ^Митрополитііндрей завжди гово¬ 
рив про. своїх противників і ворогів спокійно,гідно і. з •признанняіл для 
їх справжніхтіобрих .прикмет,здібностей або Заслуг.Вирозумілий для людсь¬ 
кої слабостИуДля людських промахів і помилок,не вражаючи нічиєї гідности 
ні амбіції,сило,Ю 'Сізого християнського всепрощення і любовю до людини, 
вмів могуче вплккати’'‘на людські думки- м гіочувайня.'бкичайно більшість ;; . 
людей уміє .збільшувати,-а не зменшувати число своїх противників і ворогів 
0 навіть такі'.нещасні ,1-40 де тільки ступлять,викликують до .себе ворожнечу 
Митрополит Ікндрей був одним з тих виняткових,що сврєю поведінкоюдмів 
з колишніх'противників і. ворогів робити прихильників або'приятелів.Всю¬ 
ди де появлявся,витворював атмосферу миру ,згоди^рй зрозуміння. Великодуш¬ 
ний супроти людей,Митрополит ііндреи умів розбррїти кожного недовірливо- ■ 
го вже здалбка.в особистій зустріті ніхто не міг не відчути своєрідного 
чару Иоро''пбстатГм' Т; . 

' Шремога ідеї над'стихією - '- . : - .; ■ 

Також і до’ того багатства,що опинило1::я в Його руках,МитрОполит^ 
іівдрей ставив'ся як людина; перспективи .Через .'. та .став одним з наивизнач-' 
ніших меценатів українського киотецтва,опікуном неодного українського; 
культVрного почину і не однієї добродійною суспільної акції.в підтримці 
мистецького'життя і в дофодійній діяльності проявлялись дві, риси склад¬ 
ної, як і .кожної визнаодог лIОДини,іїШшідуальнос1^и-Митрополита : " 
любов до світу,замилування до життя,як стихійні проявиД - дюбов до 
ближнього , як ігрояв живої: віри , що намагається підпоряіасувати життя науці 
лриста.Бо Митрополит Анхфей став ^еном і слугою Церкви не тому,що не 
знав вартости світського життя,н^.. тому,що не. мав даних,щоб з нього ко- 
ристати,а‘саме тому,що знаючи його вартість,рішився ним пожертвувати для 
вищих цілей.'У той спосіб ідея служби Богові покорювала в ньому прикмет¬ 
ну кожному життєву стихію,що бажає нестримно проявлятися й ненаситно 
насолоджуватися. * - 

Як сстанки тієї "світськости”, залишилося в Митрополита .індрея 
замрілування до мистецтваЛїа тому тлі Митрополит кндрей маВ’ щось таке,^ 
що його споріднює з тими пшами доби Відродження,які будували величаві 
храми і палати та^ давсіли. почш до повстання нових творів мистецтва, 
брештою^"^самій діяїіьності І/Іирополита /індрея було чимало^чогось мистець¬ 
кого, тойо опонтаїнного і надхненного,чогось що ое все вміщувалося в тіс¬ 
них межах якохск системи або безоглядно обрахованої господарської до¬ 
ці льности.; 

к-у. ба Сдність Христового стада 

ГфіловноюУжиттєв'ою ідео?) Митрополита ^^^дея була праця .шія зєди- 
нення хриоіТиянонаїх церков взагалі,а передусім для приєднання церковної 
єдности між західною і східною церквою.Як людина життєвої перспективи 
і справжнього такту,Митрополит ііндрей розумів усю складність в важли¬ 
вість тієїупро'бяєми.Тому^все своє'життя,змагав до того,щоб І творити 
відповідний пс^іхологічііии'і^унт,щоб створити атмосферу^взаємного пізнай-^ 
ня,зрозуміння,пошани й любови.До тієї мети змагав не тільки у великих, 
але таких дрібних і іцоденних справах.Свідомий тОго,що підготова, рішень 
у великих справах Бим-.агає часу,вмів 'Чекати,мав терпеливість,якою від, - 
значаготься усі творчі- типи:'історії,що будують, не для себе самих,але яля- 
заг-ального. добра,що діють не в перспективі проминального сьогодні, 
а ..майбутнього і ві-чііого. Так перейнятий великою ідеєю духової^'й органів ^ ■ 
;.:і'.ийііої єлности всього християнства,М,ит-р9гіолит вмів годити ідеалізм, 
1'ато змагання.,ДО; вищого кращог,о..З..реалізмом,тобто з тверезим погля- 

:■ • - -і . ■ > ' " ї 5. 



дом на дійсність,зі зрозумінням усіх труднощів і перспектив,з обраху- 
ваннш'і усіх можливостей о 

' "Добрий пастир 

Як голова 
намвідповідал ьнішДй 

Української Католицької Церкви,як нарвищийі 
: пастир свого стада,Митрополит Дндрей.вірно і 
вернувсл о.Мриймаючи його життєві змізгання за 

ПІШОВ 
за народ ом, до яз(ого вернуБСЛ...Мриймаючи його життєві змагання за овод» 
всо,'дбайливо-, вважав,щоб свого/високого духовного авКоритеву ,якиЦ стКв , 
одною з найбільших духових’ цінностей, українського громадянства не з.мен- 
шувати безпосереднім Б.мішуваі-шш,ї ^ світські ,громадяііські ■ й полі'ричні, 
справиЛіриносяхш в жертву ті свої особисті переконання, і симпатії,якр 
..:іг мати з. огляду-на: своє походження^суспільнестановище і звязки,Ми'ї'~ 
рополит іКідрей не знав ніякої різниір. ...між українцями різних цоглядрв, 
груп чи напрямків.Далекий від усякої виклюхшости і. будь якого буспіль- 
нрго або політ.ихшого радикалізмуЛ'./1итрополит Дндрей тверезо рахувався 
зі ВСІМИ І^ЦуЮЧИМИ Ідейн ми течіями^ві БСІМИ силами'в^дові'ренбму його ■■ 
духовій опііа народі.Тому,що- нераз Його безпосередня інтервенція була б 
могла вирівйяти неодні крсайності і'■'Таким. чином може заздалез^ідь не до¬ 
пустити до деяких су спільно -полі тичїіих ,даищ, митрополит ііндреи 5 маючи на 
увазі свій авторитет,що стояв над угіми,ніколи ке встржав у змінливу 
гру грома^лнськр - політиших сил,як,прихрільник котроїсь з них.Зали¬ 
шаючи’наці он^альЦо політичне жит':^.я свійським чинникам,їх політичному ро¬ 
змові й зручнояти,*Митрополит промовляв .уже тоді,колц, дна^лідок роз- 
бурхання пристрастей або крайностей,доходило до різкого, царугаецня тих^ 
підотавових засад християнського життя,яких провідниц-^м і оборонцем він 
був.Не ставши, ніколи провідникам якоїсь "пробоєвої групи,Митрополит 
ішдрей став тим єдиним найвищим українським національним авторитетом, 
який єднає довкола себе у^і групи,верстви й частини на.^зоду спільними 
почуваннями любови й пошац'и- ■ 

^^3 .такоюг•Самою'''дал'екоборісТю відносиьсіЇ■"МиТрбполит ііндрей'і.ло 
тих подій світово, політичііоі'.е знахіення,що. все, так могуче відбивалося на' 
житті нашої Батьківщи'нИ;,ліолО}кено:ї на ш;іж^ життєвої боротьби'народів/■■■ ■' 
між Азією і Бвропбю^мІЖ'-'Сходбі^ і 'Заходом.Черед своє'становище й хворо^ 
бу .Митрополит Лінлрей...не-робив. тієї ■ такої загальної людської похибки, 
Щб ісцу.ючу.сьогодні■'йІйсніст;іЙ'П^^ за щось.незмінне,непорушне* 
Д;/хбй,.'ц№ наслідками діяння тих сил,в яких об- 
едгу ■ой'ииювшіися укр -землі,дана дійсність Його ніколи не приго-. 
ломшувала’ ні не опановувала до щієї міри^ щоб він міг згубити- свій влас4, 

•н^й ногдяд на -неї а*, свою,-власну .спроможність діяння.Так,залишаючись 
пірний СБОЇм^дереконанням і. ■гіогляда^,Митрополит^^.'1ндрей умів оминати 
шкідливі крсійност тих, що, поз бавлені відгювіднрї життєвої перспективи, - 
ероє відношення-до ДІЙСНОСТИ уміють> ПрОДВИТИ тіл ЬКИ в двох формах - СТИ¬ 
ХІЙНОГО бунту або рабського підпорядкування аж до затрати власного-.по¬ 
гляду. Вміючи ПОГОДИТИ ідгзальне Згреальним,Митрополит .Андрей завсіДи ді¬ 
яв Так,щоб-навіть серед найбільщоро' історичного. Друтежу міг виконувати 
овОЇЇ%рхийастиреькі ■ обовязки між'своїми вірними на'рідній землі і В цьому 
привязацні до -земілі Мищоополит Дн.яре'й,шІ нащадок старого хліборобсько¬ 
го - шляхетського- фОДУ ■ Шептйцькихуоходивбя^ з українським С0ЛЯНЙЙОМ- - 
господарем*Для. обох тих різних а^едставників одного^хліборобського типу 
вся життєва філософія в тому,щоо у всяк.их,навіть найгірших умовинах, - 
ьтр.ш.'іа..Тися власного гніз7іа,власного госпо.дар'ства рідної зе?іді » 

Остаточна перемога. ■''' 

теритрріяльної 1 вірої оповідно а: принзшежиости.оа час своєї' майже ои-р: 
неї діяльности Митрополит. іЗідрей.за.во,ював серця всіх.іВіе ця перемога 
не прийшла легко або- даром .Боколи понад ііів'сторіччя тому молодий Граф 
Роман Шептицький всту'Псііу''до зреформованого Ісусбвцядіи Чину -.ОО.Василіяі-і, 



з:лГ/-^л ТОДІШНЬОГО українського громадянств.'Т в Галичині дивився на те 
явище як. не з підозрінням і тривогою,то принайменше із здивування\/і. 
Ті настррї ■зросли ще опісля,коли о.іііідрей став спершу єпископом у Ста- 
ниславові а ■■згодом Митрополитом у Львові.Народовці боялися в Ньому при¬ 
таєного представника польщини і латинства.Русофіли бачили в Ні,ому,май¬ 
бутнього польонізатора грецько-католицької церкви і народу. Радикально 
настроєні елементи,що саме тоді почали перебирати провід народу,поста- 
ВІ4ЛИСЯ до Нього з Н0довірям..як, до "пана ґрафа^ , "аристократа" і гц)ед- ’ 
станниК'Я ііольщі на українських зєїдлях.Митрополит Лндрей почав свою 
духовну діяльність на переломі двох епох,у часі,коли світ щораз глибше' ^ ■ 
пержиБ'ав стару .велику історичну світоглядоБО-політично-на ін'^льну кризу, 
коли в присмерк-іх минулого щораз більше потапав старий світ,а на новий . 
щойно З'шовідалося.Саме тоді здавалося,що після довгих змаг-'нь розум 
тривко зяпанзге над вірою,'зпання.над правдивим лсмттям, висловленими у'цер¬ 
ковних до ґмах,досвід і розумовий доказ над обяізленням. Одночасно проце- - '-. 
с з івмирання от .ірих провідних-, хліборобсько шляхетських верств ішов що-, ■ 
раз більше.Провід політичного 1 суспільного життя народів почали щора5 і... 
більше перебирати нові провідники з поміж нг.ро^..Б поглядах тієї нової ; , 
інтеліґентської. ".аристократії" т псі дотеперішні ^ щнності, як реліґія, 
церкв удержав а. т‘ь її монархічний лад, земельна дідична власність, почали 
вид.ав-ітися пережитками миііулого.Б -житті ст'і'ли переважати цінності більш 
звязані з Індивідуальними осягами одиниці в ньу^ці .мистецтві,промислі 
і торгівлі .Н і-українських зешях фермент спричинений тією багатогр.анною ‘-л 
кризою,збільшував ще розпад поняття колишнього історичного польського ■ 
народу, як твору І давньої польської держ-іви,і українське ня ці онгльне 
відродження.н.япіон.ільїіе питання СШІІТ-’ЛОСЯ 31 соціяльним. 

і Бідвага і витривалість .. 

Б таких умовах в ажко було починати' життєву к.арієру Митоополи^ 
ТОБІ іДщреєві,що,вертеючися до свого народу як ґраф,через служ(^ Богові 
хотів причинитися до. його розвитку і піднесення, о-ахоплений і.пеєю обєд- 
нання церков,Митрополит Нндрей хотів повернути грецько-католицькій 
Церкві її колишнє значення,як чинника того обєднангія.Б той спосіб,виво- 
дячи її з провінціонального забуття,6‘жяв зробити її носієм світових 
ідей.Так українських народ діст^іва^ у свої руки нові засоби загального •. 
значення,що оправдували не тільки Його життєпі змагання,алагнавіФь могт 
ли, стати підставою Його особливого післ іиництві.;\ле щоб тоді виступати 
з т-жими ідеяі№,на те треба було м.; ти свою власну думку,требі було-вміти 
глядіти поі-і-^д тодішню Дійсність.Крім того треба ще -було життєвої відваги, 
м витрівалости.Сьогодні,після 50 років діяпьнрсти Митрополита ішдрея,: 
виявляється,що Він м-ав їх у такій мірі,як може,поза В.Липинським,м.ало 
хто з нас. :: - 

Закон життєвої боротьби ,‘ ^ ^ 

Життя кожного з нас ^ це безнаст аїна боротьба.Боротьба зі сяміим 
собою,з прикметним людині злом,боротьба з власним життєвим середовищем, 
боротьб І з життєвими труднощ ши.Чим більша,чим визначніша одиниця,'Тйм 
В-'ШЧе муситься ЗМ..ІГ-ТИ з життям, тим' 6ІЛЬШЄ ..БІД. неї вимят-‘^Ють ,і тим біль- ■' 
ше мусить БОН.1 з себе ..дав-‘’Ти.Тому в’Жко змаг :шся- із життям-, і Митрополит 
іііідрей,б0 при всій своїй, иепере СІ чності, був тільки немішою людиною. ■ ■ 
ОМ^^'ГІБСЯ зі С- ‘МИМ собою,щоб досягти 1/ОЖЛИВО, як гвайменшої розбіжности. • ■ 
між ТИМ з що проповідував, і тим, що робив. Змаг-івс^м.замолоду зі своїми 
тргдиціяіі/іи,31 своїм С^едовищем,коли рішився піти'НОВИМИ- стежками ‘життя. ' 
Ьм^т ївся все життя,щоб новому своєму середовищу ирищілити свій спосіб 
бачення і діяння.3мі..г‘жся з життєвими труднощами,як, голова Церкви наро¬ 
ду, того н'фОду,іший щойно відро.джувався в умовах чужої переваги і,^що, , ^ 
поторощенич вогнистою колоснидею війни,на довгі ррки зазнав гіркої долі’ 
бездержавного і переможеного.Смерть,як,і означ.а.є кінець фізичьібго існуван¬ 
ня одиниці, припинила цю життєву борсітьбу Митрополита ііндред в її дотепе¬ 
рішніх формаасо " . . ■ ■ 



Боротьб’: з Ч1СОМ ■ ‘ ' % 

іШе життя і смерть ЗЯВСІДИ вдуть-Щ'КІ в руку о Все людське, що Н'і;св£^.' 
ті повстчє чи ніроджуєтьсл,вже -Ї.С^:іЄ. Б сооі здродки-смерти,з ПОНЯТТШ,Я СІ- ' 
мого ндродження,як почдтку існув діня нерозривно.,звязше зяїсінчення тобто '... 
смертьЛ'дк с.-^мо м смерть,ІШ і кінець .людського'фізичного існув'шня,звя- 
ЗННД-.-З ПОЧ-'-'ТКОМ нового .ДОСКОІ-Г'ЛІШОГО життя. 1ІОЗ-"Г ГіІчНИМ^ЖИТТШ у Бозі, 
про яьсе вчить християнсько,-Церкві, КОЖНИЙ. 5 що З'-^ЛЙШ'.^Є рей СВІТ^НДЧе про¬ 
довжує-СВОЄ туземне Існувоння в менш ^'бо більш тривкій П-ШЛТ1 людей'про 
нього і про. його вчинки; ті як усе людське,нетривке ТЧК С1МО нетривкі 
ЛЮХЮЬКІ-'.ШМЯТЬ.ПрО .ТИХ,щб -ВІД НІС відходять Л тоиу розумінні 5 кожний піс- 
ляісмерти -і^сить звести боротьбу з всембґучим'Ч-ісом,який-всьому Дюдсько- . 
.Му\'.НОрЄ 'Зібуття.Тієї бс^отьби з Ч'їсом не вигр-ів іце^ ніхто в людей.у хви¬ 
лях ЗВ.Я31Н0Г0 з ним- 3''буТТЯ,б03С.ЛІ.ДНО порин.'іє НМЙ6І7ІЬШ1 СЛ-ІВ мудрість, 
Кр^^'С 1 і біг ЩТВО^ НІЙ більші гордість ,СШЇ 1 , здібноети- геніїв,могутність Н1- 
родів і. .розквіт Держ'їв.П'ерейняте безнигЛя^^^ .тієї нерівної боротьби, 
людське'.сер це тремтить з 'болю, і тривоги, що все НІ світі т-я< швидко про- 
МИНіеЛ'рИу ХрИСїИЯНСЬК.І Церкв 1, берз^ чи ніувігу всю спбковічну тугу люди¬ 
ни за збереження'1 З1.крііілення П-1МЯТІ .про сеое і свої' вчинки,ІГ'Д могилою 
покійних просить устами духовних і вірних 'за ”Бічную-п.імятЬ'’Ц 

■ і . Боротьбу з Ч1СОМ ПОЧ1Б тікож і Митрополит Лідрей.Віримо,що Він ' 
увіходить до гурту тих нечисленних и••'йвизн.^’чніших предст^^вників Н'-:рОДу,- 
які веемогучим хвилям ■.ЗЛбуТТЯ-протистівитимуться ДОВШЄ-.,іШ. усі інші. 

Олесь. Вабій ' ' ‘ . 

.ІІА СМЕРТЬ-', МИТРОПОЛИТА ' ^ . 

Життя і смерть - бр.'ІТ рідний і сестриця. . 
Ідуть вони все по дорозі'в,парі. 
І хоч такі в них. неподібні лиця,. 
Вони все ж рідні Лак як рідні” в .хмарі 

, І ті громи;що нищать та вбивають, 
• ‘ Роса'й дощі,-що квіти ^розвивають.',- 

Та брат все має більшу міць і силу,, 
уб,-■ ■ ' Як та сестра- й життД сильніше сіуіерти і ' 
ц.,- ^ _ Не кожний вмер ,ЩО..'ВЛ(Є Зійшов в'могилу, 
’'і . . б Бо творів духа й сМерть не може стерти, 
б Бо хоч. помер І су с на хрест •рознятим, 

■' Ато ж може храм Його і зруйнувати?! . 

б .;; . І з ві тчини, як чорни-й кру к,, ві сть, линє , 
• Що й Ти помер, всіх наших-душ'Владико! ... 

І на очах старців,в очах дитини. ■. 
Тремтить'Сльоза ... ліалоба превелика 
Настала, в нас,бо залишилось стадо., ■- 
Без ,Пастиря,що й в горю нас ріє зрадив. 

з далекої чужини чужиниці 
, ■'■. '•• ^ Не -^ємо^як плачуть сумно дзвони 

А'вітчині^в кожнісінькій дзвіннипЦ , 
-, у • -Не ємо й пісень тих похоронних, 

'.. . .; ІДо линуть- з храму пресвятого ІОра 
- . -, ..За трумною. в. старих Льва .граду мурах. 
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Не чуємо,не бачимо,не знаєм, ,6 
А все ж серця здавилися в нас з болю: . 
Вже Пастиря не маємо,не маєм! 
У время люте,коли Бог недолю 
На нас зіслав й. ми розбрились світами, 
Як. вівці гнані лютими вовкш^іи. 

Одна лиш в нас потіха і надія, 
Що хоч Ти вмер,то ^іуx Твій все ж між нами, 
Що Твої дІ7іа,все,іцо Ти нам вдіяв, 
'Жить вічно буйуть^ 1 І пекельні брами. 
Не переможуть нині і вовіки 
Великих діл - Великоію Владики ! ' 

Бо ж ген від Сяну аж до річки Буга, 
До чорних гір,до гордої Говерлі 
Оставив Ти слід Твого труду , Духа 1 
І діла ті не вмруть,як не, умерли і - 
Життя і смерть - лівип/і і десниця. 
Життя і смерть - брат рідний і сестриця. 

Др.Степан Баран 

НА. ШЛЯХУ ДО ВЕЛШІОЇ І№ТИ 

Одною з найбільше залітних постатей в історії українського на¬ 
роду першої половини 20-того століття є особа галицького митрополита 
ііндрея Шептицького.Не пора ще і навіть не спррмога вже сьогодні оціни¬ 
ти всесторонньо ролю цього владики в найновішій добі нашого національ¬ 
ного, державного 1 церковного ренесансу,в додатку,у такому бурхливому 
часі,як той,що його сьогодні перс-живаємо, 

' ^ Коли^прийде своя,воля у своїй хаті і стануть доступні історич¬ 
ні джерела,під цю пору нам ще но доступні,та буде можливість аналізи 
й^оцінки фактів з ретроскопії часу,тоді й буде нагода змалювати у пов¬ 
ній величі 'Могутню постать покійного Кир іі-ідреЯо А покищо у цій корот¬ 
кій скромній статейці кілька причинків про значіння Великого Владики 
на львівській Бвятоюрській Горі в нашому церковному житті,зокрема ж 
про Його заходи в справі зближення та майбутнього обеднання обох 'наших 
Церков Греко-католицької і Православної, • / - 

■ Українське громадянство на всіх українських^зешях і в, діаспо¬ 
рі зріає тк оцінює митрополита Мдроя Шептицького з його праці ,осягів 
1 заслуг,.як покровителя української культури^науки і мистецтва .Ціка¬ 
виться воно і його громадянською,зокрема ще й національно-політичною 
діяльністю і як■тож і місцевою церковно-організаційною та гуманітарною 

•реацею.Всесторонньо освічений - на що хочби 'Формально вказують три йо¬ 
го докторські титули :■ богословії,філософії і права -,любитель І'зна- 
вець нашої, старовини,передовсім з ц;;ркоЕНої ділішки,знаменитий зна - 
вець церковного мистецтва,прихильник науки і сам визначний учений,лю - 
дина з найкращими товариськими прикметаїш і великими особистими звяз- 
ка]\йид СВІТІ,яких не мав ні один з українців,гаряч.ий та непохитний 
український патріот і діяч,був окружений німбом всенародньої пошани, 

' ' 9, 



ТІ як НІХТО з живучих українців.лув 
сторІБ Української оомлі^ 

* А все ж не в тону 

■спірним азторитотом для всіх про ~ 

всьому,про 
'Г'-'-.-'-г ІП.К 

що 'Вище сказанр,,вбачав Кир індрой 
справжню ЦІЛЬ свого життя.так як чорН'нць - священик і владика,як-голо - 
ва Української Гроко - Католицької Церкви працював у першу чергу для 
неї,так-саіео як зразковий громадянуин і патріот^працював на всіх важні¬ 
ших царинах життя своію наро,:.;ц був. його провідником =пастиром,учито- . 
лом та оборонцем,На церковніУ ниві'даваночин і засоби до оснування^^ 
чи відновлення кількох чернечих Чинів,був осиовником малих семінарій 
і Греко-к'ат,Богословської іЧ<адемії у'Львові з двома (|акультетаіш : ■ 
філософічним і тголоґічним,іцо була одинокою високою богословською шко¬ 
лою у світі з українською - частинно й латинською - мовою навчання,був 
основником Національного Музею у Львові,що повстав що в 1913 р.та удер¬ 
жувався на-його^кршти і Українського Наукового. Богословського'Товарист¬ 
ва у Львові та його дійснш діяльним членом,бувосновником і власником 
великого друкарсько==видавничого^^підприємства -'^’Бібльос’’ у Львові ,основ¬ 
ником'і покровйтолом українсьК'ОЇ йаїцлі'щької преси^та українських ка¬ 
толицьких організацій Ліс згадуємо ' вжо' про’^інші'наші національні уста - 
нови,:-жих діяльність митр^шолит Шогітицький. підтримував нораз і щедрою 
рукою,бо вони но були ніш< звязані з чисто церковними справами.То все 
українському загалові було дебр' тО 

Одначе думки,наміри і пллки владики і-індроя .сягали значно даль¬ 
ше. Торкалися вони загально церковних справ но так може в сучасному як. 
церковно =гіолітичного зофорт проґра'мм-у, як р^адше і властиво ближчої 
й дальшої майбутності! Грско-кат.іЛіркви та її ролі вцштті нашого народу 
І само ня стовінка його дія7іьностиен.айбільше важна і справді''суттєва. само ця сторінка чого діяльности 

відома.Гірийдоться щойно .її розкрити и-вияснити колись 
її торкнутися покищо лише - 

'л. справи майбутньому біоґра- 

н-ОіМ досі найменше 
пізніше на основі джерел.Сьогодні можемо 
загсЦіьно ,з.алишаючи подробиці іцнасвітпоні 
фові істо.рикові с 

Покійний Митрополит ііЯ.дрей попри наукові й^ мистецькі зацікав¬ 
лення займався теж окремо й живо історією Церкви та історією українсь¬ 
кого народу і, зД’''^буЕ у цих ділянках пійроке знаьінл.Знав терцо про цер¬ 
ковну- справу на іб^сі Б у країні ^писали’корифеї нашої історії Володимир 
ііНтоноБич і. Михайло Грушевський та історики Галичини: Степан Томашівсь- 
кийіМирон Кордуба та. Іван Криііяковпч,а з молодших о.ііндрій Іщак,Микола 
Чубатий і Микола ііндрусяк.Знав історію Чина-0.0.Василіян пера їх влас¬ 
них сучасних дослідників,бо і сам Він вийшов з цього заслуженого черне¬ 
чого' ЧинЧШокр,^щя-,дод о Унії були йомл/ відомі і д.-авніші публікації на- 

.•Щ^^Ш^^^^Шф^^4§Жахфвих істориків: львівського крилошанина Гарасеви- 
і прищшки зі збірника Сводная 

Літопись другого львівського крилошанина Л.Иетрушецича,врешті і двото - 
мова історія перемиського єпископа юліяна Иелеша ’Чешіхте дер Уніон дер 
рутенішен Кірхе міт Ром*' /, ; ■ 

Зцав тож і церковно = Історичьіі твори ііЮСКОВРБКОГО церковно¬ 
го історика і олубінського,! польського єпископі ЛІКОВСЬКОГО ,ЩО-'-ІІ1Дх6-- 
дили др^^безпосередньо .для Митрополита цік-авої проблеміи нашої церковЦ- 
ної унії з різних сторін - перший з московсько - пр-авославного,другий 
з польсько - католицького боку.І но сам^ 'кільки церковна-унія'була пред 
метом його ближчого зацікавлення та сг/дій;,-нею була_^взагалі церковна 
проблема в Укр-іїні,а з найновіших проб/хома автокого.атіії Пр-'ївославної 
Церкви в Україні.Знав усе,що друковано г-же по першій світовій війні н-а 
українські церковні теми: ’Блчзслава ЛипінськогОїДілитра і^орошенка,Івана 
угієнка /митрополита Іларіона/,Олександра І 
Особист^о^ був гарячим прихильником яамхокоф 
Е Україні та звільнення'"!" зпід мсскоесько. 
3 ^ двовікового синодального намулу Д ЕІдпоілеиій Д'коаїнській Автокефаль¬ 
ній ^авослявній Церкві Дсб^чтвЗ''; Митроподик ІДлкйцький-' можливість 
до^ зближення з Українською 1;р До-:ллЦеБк.ьоіо,црли вп:шп була'московська 
стіна,що була нснерехідною пер^горсд'^яГ та пбвеякчясною запорою .для 
І кр. Гро ко. -к.ітЦ'о^рщц 

Лотрцьксго,Б,Ьіднов.а та ін. 
літ Православної Цоркви - 
КО' миги ез очищення IX 



. Метою усієї властивої діяльности Митрополита /Індрея - як уже 
ска.зано- - було п^едовсім зближення обох українських Східних Церков, 

.а в загально]\4у зближення православного світу з католицьким. Тому Митро¬ 
полит ■ старався запізнатися і з московською філософією.Ще як. студент 
права краківського - якийсь час передтшд і вроцлавського - університе¬ 
ту відвідав'Б осени 1887 р.Москву,запізнаючися на місці з московським 
церковним малярством .1 церковною архітектурою.Запізнався тоді особисто 
і з великим' московським філософом Соловйовим,що у ВИСЛІДІ своїх Філосо¬ 
фі ЧїіИХ та церковно-і сторичних студій як православний сам приступив до 

''ВЦИОСТИ з Рим ом. Розмови з цим філософом і його твори зробили на молодо¬ 
го студента велике вражіння і разом з його великими родишими,церков- . 
ними^^традиціш/іи Шоптицьких утривалили його в "юго властивій життєвій : 
місії зближення,а в .майбутньому й обедн-шня обох українських Церков 
східного обряду .Як .український державник доцінював Митрополит ПІептиць- 
кий якслід 1 вагу українців р№Ю-кат.обряду в житті нашого народу,але* 
це своєрідне і в польсько-українських сучасних взаєминах дуже дразливе 
питання залишилося поза обсягом його безпосередньої практичної праці. 
Ця .в.ажлиі^.а для нас проблема буде розь>ізана щойно в будуччині серед 
сприятливіших для нас,як сьогодні,зовнішніх і внутрішніх обставин. 

Практична праця для Митрополита Удідрея в його Дсторичній .місії 
до великої мети являлася в першу чергу у взаємному пізнанні та зближен¬ 
ні обох розєднаних Церков - Східної і Західної.Для переведення цієї 
спр'пзи започаткував Митрополит Андрей т.зв.Велєтрадські Зтзди у .Вело - 
граді на Моравії,в країні,де розпочр:и свою християнську роботу со - 
лунські брати,святі Кирило і Мотодійцдо й порокл.али Святе Письмо на 
старо-славянську мову — тодішню народню болга.рську,чи вл'-стмво м-^ке- 
дшський діялект.ВідбувVалисл ті зїзди щороку що перед першою світовою 
війною ,як і потім по війні - вже Б його неприсутності .Безпосередніх 
практичііих вислідів дали ті зїзди небагато,в чому була вина і неспри¬ 
ятливих політичних обставин.‘Ле моральне значіння мали вони значне,бо 
причинилися до особистого пізнання’* та зближення провідних елавлнських' 
церковних діячів і керманичів різних церковних обрядів. А Й це чим^ии 
крок на шл/рсу ДО' зближення і в дальшо^і^ майбутньому до юбєднацняузскре- 

•ма на українською^ ґрунті. 
Саме церковне обєднання-у нас —-ще далека музика майбутнього .До* 

цього бракує ще не'тільки відповідно корисних політичних умов,але немен- 
ше і сприятлштих психглоґічних умов в українському яравославноюіу світі, 
що,як не їж,а з недовірш дивиться ще и досі на. ВСЯКІ спрбй обєднанНя. 
з Римом, ! ЦІ труднощі були відомі велшоїлу львівському владиці іБудШіШ 
ні йому З -нашої церковної історії і причини невдач наших унійних 4|Е|0бі 
почавши від галицького короля Данила та його вислшника,київського 
трополита Петра ■ іккеровича : на ліонському соборі-в 124$ р*8н^і булй 
йому і причини унійної невдачі після флорентійського собор?^З пощітку 
15-ого століття і вся історія берестейської унії з 1$% р.він-знав,що 
Москва,хто б там не володів,докладе всіх своїх зусшіь,щоб'перекреслити 
усі унійні заходи.Мало цього,Москва,що вважає себе третім Римом і спад^ 
коємцем-'Византії,без огляду на свій політичний;^стрій,ззвсіди змагатиме 
до цілковитого знищення унії,передусім^на українських земл.ях.Так було 
з^кінцем 18-ого сторіччя і з початксй 19-ого на Правобередній Україні 
після упсіпку. Польщі та прилучення її. до російської царської імперії, 
так було в ■1875 р.на Іолміцині зі скасуванням унії; ’ повторяється^це і 
сьогодні серед зовсім змінених політичних обставин і на Галицькій 
Землі. 

' Передба^вав це пок о Митрополит Андрей і в рр.1939/41 створив. 
перманентний Собор для свого духовенства з метою оборони Урграїнської 
Греко.-кат,Церкви.І сама ця Церква дала тоді чимало мучеників з-помі ж 
духовенства та мирян. . ■ . ^ 

В хуртовині,щооце перед кількома роками 3'Шілася,прийцеться наїг - 
ще неодно пережити й перетерпіти.Та великої ідеї нашої Христової Церкви 
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в їі обох відмінах не одоліють і- пекольні били.Нині приходитвся страж¬ 
дати обом. Зближення обох - взаємне вирозуміннл5любов і толвранціл - 
у нас наказ, сучасної історичної хвіллини.Це наче. заповіт Великого Вла¬ 
дики зі Сзлтоюрєької Гори,що тих. еасад і сам прид.ержуБався.і хочби 
для зовнішнього зближення- зробив зворот на. СХІД.,ВВОДЯЧИ наново забуті 
у нас іі,ерковні зразки і звичаї ще з часів великого, ре(|іОрматора Праію- 
славної Церкви 'з пефшої половини 17-ого сторіччя' - київського митропо¬ 
лита Петра Могили,Остайніи , вихованець західно - еіЩщеиських універ- 

Т/ЛТ4ПТ.Т-1 тгнптіп ппя'рл илгпптттлтт'Рт^пт ПпптчИ. тт п-п-пяит'Ряттт т 

рІШНІО •ги*^оалС/Ж.гіі..^;іГі5 іір.:а4^и^..у^ісшгіид. -ад -■а.'иді.-і-щл-і.і'і. 

зг' ^цо«оі"ДіМ-ДЯ"- 
і'давгмитрбшлктЗіеедц. 

Митрополита ./щ-ідрея-*Шептицького ,ще ка далеких* ббрайкі Ще''дйле-'' 
КйЙ-ЯйД'Ж до ВЄЛИІЮТ 'МЄ:ТИ,ШО-НИМ Лух ВЄЛИКИХ .подвижників. 
Г Ш^^ЛШЙ'ЧІІІ %ИЄТОВОГО :- митропояитІБ Венямина Рутсь- ' 
кого.,Петра Морили й .Андрея Шептицького і дальше вказує наїд волику ме- 
ту -покищо -хочби ■ повного азирозуміння.і^, зрозуїіі'ння та взаємної пошани 
для ,себе‘ обох-наших- братніх Цзрков а. здійснюнання в житті засад ' цу. . 
християнської мор=алі, Це стане- -цемонтом дл.я - тривко-ібудівді' Української ‘ 
Державиїдлл якої ‘Митрополит -Лі'ЩреЙ. ПрИГОТОВИБ . неодну, „цо-голку.ТЗ ,:VМОСТИ^,^ 
для НСІЇ-ІЙЛЯХ,лір ного -самому не .доне лося перейти, ТИм ШЛ-ГОСОМ. підуть . -Г' і 
наслідники і дійдуть ДО'вказаної.ним Великої .‘метиі , 

я л 
’Г 

о.Д-р Василь'Лаба 

В ПЕРШІ РОКОВИНИ СМЕРЇИ 

.Тоді,як ЖОВТИЙ ДОСПІЛИЙ лист ЛОМИТЬСЯ і- паде з дерев на зоїшю 
упав на Українську Землю чорний смуток,У самий перший^листопадовий 

НИНІ В: у ж,алібнйх Богослужбах , 6 
нар,ЦдV.-V.ЗV.^5С'ЖІ“^с^шт^ , ео 

:ла^Ш^ДВЦ&^оїщ^0^ хбррфц^пбТвЦрдцлаС;!^ . 
ванЦяц, уст да.уст,від' .дому' до дШґняб; від^ Села *до ■сбла*,від' -Кста' 

■ доїмщста-,^що ■Великим. Владика Андрои скінчив о є праведно, життя. Як сліт^ 
ний бЩіЦій дощ,т^ розлилися'сльози жалю по Великому. Владиці на всій 
УкраїЦськїйг^еет1.г ■ В 

■ : До насявбєнних біженців з Рідної.'Зеаді,вістка про смерть Митро¬ 
полита дн.дрея дійшла дещо пізніше ,пкружнш.'И дорогами.Хоч як но хотіло- 

.ся в неї вірити,вона -нобавком Еия4илася,н.а жал.ь.болючою лійсністю, 
Болючо В'разиле ■ вона нас,може більше болючо,як наїйих родимців^що залищи- 
ся на місцях.Ми нс едоБІдалися’і досі не знаєко ближчих подробиць про 

.смерть 1 похорони. Митрополита - Мдроя.Ми но могли Ио>іу від.чати тої при¬ 
слуги , що ,-поміж людьми' вона назиБа.ється останньою, Наші • ро.д'имді, що: були ■ ■ 

■учасниками похоронних обрядів Митрбполита ,&дроя,могли;бодай виплакати 
свій жадь і’бія.ь по Ньому .оі скільДй тих сліз полилося,може собі логко 
уадити кожний, хто убував еі.пдком',як ревно заливався, приягпїий народ 
сльозами у Великий Чбтвор,коли Митропол.ит,що сяк-так здоровий,на^вкр-- 
лішках умивав, ноги дваналіцітьо.м СБЩбникам,або коли Він,вже, Х9рий,піф- 
ля скінчених Боликосьяточних Богосдужонь появлявся на бадьконі своєїМ 
палати і немічною рукою благословив зібраних на святоюрському по.ДБІр"' 
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БІрНИХ. Кілько ж тих сліз ПОЛИЛОСІІ Т;лтср, коли стало ясно, що улюблонич 
Митрополит но покажеться ніколи більше сбоїі-.і вірним,бо зі св.оєт палати 
пероселихзся на віки у домовину,в могилу*.Ми но Исши щастя виплакати^ 
в сльозах нашого Жешю і болю по Митрополитові,залишилися довжними Йому 
наші сльози і залишилися в глибокому сумніві,чи буде нам коли суджено 
відбути бодай прощ7 на Митрополичу могилу і доповнити НеШі довг. 

Божо Провидіння післало нам Великого Владику Лнлроя у великий 
час небув^адих сбітоіоих подій.Півстоліття двох світових воєн,що буреві¬ 
єм пройшли П(шад нашою дорогою Батьківщиною,Владика іііідрей виконував 
свій т;гжкий урдд як князь нашої Церкви і Батько нашого Йароду.У той час 
важких рішань, великих надій, і гірких розчарув^шь і тяжких скг^б Він сіяв 
славою свого всосторониього ґснія,горів ревністю апостола,бороізся вірою 
борця-героя,будував незломністю мученика,горнув до себе всіх якоюсь 
надлюдською приманою,а в першу*чергу людяністю і. любовю,якою .проміню¬ 
вала Його особа,що не находила собі рівної. 

цМитрополит був нашими гордощами перед світом.Наш нарід великий, 
вартний і добрий,а проте, не признаваний у світі.У Митрополиті находив 
він завжди найкращого цредставника свого імени і найкращого речника сво¬ 
їх інтересів.Рідкі дарування,якими Господь. Бог вивінував свого Післан- 
ника,дарування,що між них зачислювавсл навіть небуденно додатній,просто 
очаррвуючим зверхній вигляд Митрополита,ошолоютовавли чужинців.Напере¬ 
додні теперішньої війни один фра.нпузький журналіст після відвідин у Мит¬ 
рополита писав у своєму журналі про свої вражіння з тих відвідин : 
Я перед дужим,розумним,голубооким і сиво-крутоволосим Митрополитом 
почував себе наче в прияві са.мого Бога.Поява Митрополита чи то у віденсь¬ 
кій Палаті Панів,чи на унійних Велеградських Зїздах,чи в поїздках .до 
іім^ики,до Риму .до брусалш^іу ,і навіть у царській тюрмі, бул> подіяю про 
себе,була тріюмфом.А слава Батька переходила і на Його діти. 

Для нас,своїх вірних і рідних,Великий Митрополит був дослівно 
всім: 

а/ Владикою,що всіми засобами своєї служби: проповід.дю,пастирсь- 
кщш листами,місіями 'і духовнтш вправами,релігійною книжкою, 
дбайливістю про виховшіня жнайкращого луховенства,пл,еканнш 
монастирського життя - працював для спасення повірених Собі душ; 

б/ Виховником,що опікою над молоддю,плеканнш талантів,основуван¬ 
ням шкіл і бурс та інститутів трудився .для просвічення свого 
народу; 

в/. Культурником,що збирав запопадливо,всі н^одні духові цінності; 
г/ Філ'янтропом, що сироті і'вдові,хорому і вбогому чи навіщеному 

нещастяьї старався зразковим способом саїларшина облегчувати 
терпіьіня; 

ґ/ Громадянином-провідником,готовим на кожний тру.д і жертву,щоб 
рвоєму народові ііоліпш|іти навіть дочасний дофобут і добути 
йому гідне місце в сімІ інших народів.- ^ , , 

Підміські церкви,монастирі,шпиталь,архів,музей^ школи,бурси, 
сиротинці,Богословська .ікадемія,банк.,друкарня - отеє важніші предмети 
спадщини,що їх Великий Митрополит залишив своєму народові,для якого 
все життя стояли отвором двері^кишєрія і золоте .серце Владики.Це предме- / 
ти спадщини,що залишилися на рідній зеьші,Л скільки^ скарбів спадщини і 
залишилось після Великого Митрополита в душі осиро^ченого народу? ! 
Нащадок старого українського шл^іхетського роду і - що важніше - наскрізь,; 
у кожнім прояві д,ухово життя шляхотний Владика,мав з волі Божої те 
окреме ііісланництво,щоб ушллхотнив той нарід,жому був даний Богом, ■ 
нарід,який виростав з доброго та здорового кореня,але,віками затінений, ^ 
віками не передіставався на сонце.В душі,народу, затурканого віковою, 
недолею і неволею,зайнятого своїми злободенними турботами,Великий Митро-'] 
полит виплекав зммел служби вищій ідеї,ідеї,що сягає вище власного ’Мі І 
і^розтягається ширше сірого дня.Він кинув у нарід ідею жертви і само¬ 
відречення, готовости служити Богові,ближньому,народові,служити,забува- 
ючи про самого себе. І 



Великич Митрополит вихоЕ.ав у туші' народу почування суті й гілкос- 
ти народу і волю бути народом,справжнім,цілим народом,! своєю власною 
Особою Митрополит защіпив у народній масі то,що зцілює нарід,^ає йому 

■форму і пошану для авторитету .Сам Він виріс у народі^ постаті'’загаль 
,но всіми признаного авторитету,став заслужено славою,! серцем,і дзгхо- 
!вим-сувереном народу. 

Навіть смерть підходила до Митрополита з якоюсь несміливістю.Вона 
той-косар,що на нікого не зважає : ні* на царя,ні на мужика,ні на поета 
і насліпо,.,нев“томнс косить,більше разів ■заі-іе.рталася від поцога Митропо¬ 
личої падати з якоюсь передумою,з пошаною перед високою вартістю, життя 
Митрополита, людини, гідної дальшого, довшого життя.'Від ом о, що Митрополит.. 
яких пять разів приймав був останні св^. Тайни і був готовий на Божу до¬ 
рогу. Один раз так дуже важилося життя Митрополита,що часописи вже зла¬ 
дили були Жсзлібне число в чорних обвідксік,повідомляючи про його смерть 
Вкінці смерть осмілидася простягнути свою руку тоді,коли"Митрополита 
виснажила майже двадцятирічна неду^а.^ Простягнула руку по життя Митро¬ 
полита, коли Йому йшло на вісімдесятий рік віку,коли вже сумерк падав 
на Його ясні ОЧІ,коли впав тяжкий сумерк на всю Його Батьківщину. 

В перші роковини смерти нашого невіджалуваного Великого Владики 
служимо Йому помин.альну службу.І не знаємо,чи наїл за Нього молитися, 
чи радше молитися до Нього,нині вже'нашого^заступника перед престолом 
Всевишнього .Не вільно нам встр/ївати у Божий суд» та тяжко здержатися 
від нашого людського суду,на' якому Боговгодне,жертвенне,багатостраїїаль 
не життя нашого Владики найшло свою належну нагороду перед найвищим 
Суддею.У наші нинішні молитви вкладаємо почування вдяки для Господа 
Бога,що дав нам Великого Владику,і длП- Великого Владики,що дав нш так 
багато духових скарбів,І в перші роковини^смерти'долу^іуєно обітницю,шо 
збережемо вдячну пшлять про незабутнього Владику іН-щрея,ш. зберегли 
леґенду про його св.Іменника.На’сторінках нашої історії бупе ся,;їтк на 
віки золотими буквами записане імя Великого Митрополита у^ідрояццо за 
Його' апостольським трудом для Рідної Зеші засяло стільки Божої благо 
дати, 

- 1+=: Яп: 

Микола Пасіка. ' - ' 

ф. ■ ДОРОГОВКАЗ НА РОЗПУТТІ 

Минає рік від тої хвилини,коли український нарід,у найтрагічні 
шім.може хвилині свого існування,втратив одного з найбільших своїх си¬ 
нів — Митрополита А].адр0я Шептицького. ^Ці суші роковини приходитьсн: 
нам переживати на. скитальщині,далеко від нашої Батьківщини, І може саме 
ця невідрадна обставина та жахливий стан,в якрму опинилась наша Земля, 
зокрема' ж наша Церква, допоможуть нам чіткіше і глибше усв.іломити собі 
величину втрати,що її ми зазнали.А таке усвідомлена величини втрати 
і величі заслуг одного з найбільших представників Української Землі 
може нам стати ясниї.5 дороговк'звом на майбутнє. 

У кожного народу є дві категоріїшеликих і провідних людей : 
таді,що ще за свого життя здобувають собі загальне^признання й автори¬ 
тет не тільки у своїх землшім,аде й у чужих,! такі,що здобувають^їх 
щойно ііо своїй смерті-^Перші...з них уміють по7іучити свої дадекосяжні дії 
і задуми,нераз не зовсім зрозумілі для сучасників,з попул^ірними та за- 
гадьно прийнятими поглядами; другі ж свідомо не беруть на увагу кожно- 
часної духової здатности сприймання в масах свого народу. 

Митрополит ікдрей наложить до першої катагррії велитнів духа 
української нації.Тому Він уже 'за життя здобув собі.,такий загально 
признаним авторитет і пошану серед широких їлас укр.-іїнського народу, 
як мало хто з н'ших великих людей. ■ 
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в чому вшіич духо і заслуг покійного Митрополита? ■ .. 
■У відповіді на це' питання: не йде про хронологічни"' перелік 

цих ослгів і заслуг 5 тільки про спробу синтези й характеристики на^“го- , 
ловкіших задумів і дсс.ягнень покійного Князя, надої Церкви і Великого. 
Сина Українського Наро.ду.^' 

Великими людьми в дійсному цього слова значінні вважаємо тих,які 
своєю дідпьністю- створили епоху й основну переміну в житті бодай свого 
народу,і то в позитивному,творчому сенсі та дали ясний напр.ш на майбут 
кє-Такою саме була ді;дьність Митрополита Мдрея і то не тільки на..цер¬ 
ковному, але й на загально національному полі-^ 

Далеко важче, здається-нам,стати великою і заслуженою-людиною в на¬ 
ції недержавній і .поневоленій,ніж у нації,що живе своїм державнш^і жит- 
т.ш.Тут треба далскорбільше сили волі і самовідречення,ніж у нараду,що 
має свою державу о Бо й дійсно:тільки людина з глибоко етичними засновка¬ 
ми, самовідреченйм ■ ідеалізмом, спертим-: на непохитній вірі у своє Боже 
післанництво та - що дуже, важне - нам-крицевому характері, могла рішитись 
на те,щоб зірвати зі .своїм спольщениьі родинним і родовим оточенняі'.'і та 
обивательсько .- шл/іхетськими конвенансами і вернутись до. віри і н^од- 
ности своїх предків-СІ -то саме в- тому часі,коли український нарід ’^в’ 
у великому ■ приниженні, і національно - політичному та культурному недо¬ 
розвитку «А далі треба-було великоїпросто •єв.анг-ельської терпеливости. 
1 послідовнсї цілеспр;гиОв.а.ности-,'Щоб не; захитатись і не зневіритись ' 
у правильності свого кроку під ударами'про,лвів н.едовір.я,п.ідзорливости • 
1 незрозуміннЯдЗ /ікими наш Митрополит зуртрічавсл.у перших роках своєї", 
архипастирськсї д-іяльности серед пересічних "знаїленитостей’^ того ж 
українського середсвища,дд-д якого Він себе -всеціло присв.ятивс -і 

•ііле пройшли роки'4 -ВСІ ті застереження й підозріння рсзвідлис.ь, 
наче димооапопадлива. і послідовна праця Митрополита н-а.д піднесенндМ 
інтелектуального .рівня й освіти,душпастиреьксї ревности .та. дисципліни і 
українського греко-католицького духовенства, тактовне ,шіе послі.довне' в'и- 
корінювання .москвофільства серед нього та в-ироіід^Еалнл глибокого,спер- . 
того на правдивій християлській основі українського патріотизму зєдна-'. 
ло Йому ^беззастережне довіряли авторитет та безумовну любов серед зага¬ 
лу українського духовєнства^й усього нашого народу- 

Та Митрополит .чндрей був не тільки великим архипастирем і цер¬ 
ковним діячем,що створив епоху в нашій Церкві-Він був теж гарячим ук¬ 
раїнським патріотом і культурником, не на сло^вах,а^на .ділі- 
Свідчать про це численні ь:он.астирі,захоронки,школи,інтернати^,Українсь¬ 
кий Національний^ МузейзС{)ундовані ним стипендії для студіюючої молоді, 
мистці,що за Його фінансовою і моральною допомогою могли.відбувати фа¬ 
хові студії в краю та за кордоном і по.тім не тільки працювали для по¬ 
множення й піднесення української культури,але й творили,цілі малярсь-, 
К.І школи. Хто усвідомить собі ширину і Бсесторонність ділльности Митро-' 
полита ііндрея в тому напрямі,той мусить признати,що цього довершити 
могла тільки людина глибокої .духової культури і зрозуміння того,що є 
тривким у незаперечним доказом культзфного рівня, народу, 

Невимоно важкі і складні ^політичні -обставини,серед як,их жив і 'жй 
ве український нарід,зокрема ж його галицька вітка,з’ одного боку,та 
багатогранна, Есесторонність індивідуаїльности Митрополита Андрея з дру¬ 
гого, спонукували Його нераз активно, виступати на політичній арені в-.о- . 
бороні мкраїнського народу^феред^уйого ворогами на міжнародній площині, 
або ..й^йу.трішньо політичній, українській арені .Діялось це передусім ■ 
у критичних моментах українського національно політичного життя,коли 
то Митрополит виступав чи то в ролі амбасадора української справи за 
к9рдоном,чи"в ролі оборонця перед окупантською владою,чи в кінці в .ро¬ 
лі мирового ■ судді між розсвареними, українськими ПОЛІТИЧНИМИ’ таборами. 
І в ЦІЙ ділянці був Митрополит ііьідрей найбільшим авторитетом' не тільки 
у свого народу,але також найбільш відомою і впливовою українськоюфсо- 
бистістю для закордону о Тому вороги українського народу Його найбільш 
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боялись і ццфо ненавиділи.^гадати б хоч його вивезення царським урядам 
на засланця в глибину Росії/під'^іас.''Першої світової війни»Його політич¬ 
ні ^інтервенції ^ справі долі Галичині^ по першій^світовій війні а захід¬ 
ній Європі і. ш.икани польського уряду в моменті Його повороту Д0 кра^о, 
інтервенції у ^Вашаві підчас т. з в. пацифікації, сміливі виступи в осопо- 

Православної церкви та її бурених церков на.Холшині й ііідляшші,Йо¬ 
го мужню постЦу* в рр.193^^1 та Його лист /ширшому громадянству неві¬ 
домий/до шефа Гещтапо Гімлєра,в якому мав відвагу загфотестувати проти 
масакри галидьнюс жидів,то и накликало на^^ього 1 на св.Юр репресії 
німецької окупаційної влади до ревізії в Його ,,р,остойнох Особи включно. 
їоьу»коли..славо "політика’* й "політична ді^тьцість^ візьмемо в ширшому 
і глибшому його розумінні,а не в значінні дешгогічйого дрібного крутій- 
ства,то сміливо-можемо сказати,що Митрополит був одним з намбільг 
ших українських, політиків і державників останніх десятиліть. 

Одначе найбільш характеристичною та далекослглою у своїх на¬ 
слідках дііілшістю Митрополита Лндрел в Його невсицуші змагання і пра¬ 
ця над з е д и н е н н я м Ц е р к о в . Ця ]^ія Його праведного жит¬ 
тя ще не здійснена,.бо ця проблема дуже складна і багатогранна.Але ді- 
їілшіств Його в цьої^іу капр;ші у великій,можна б сказати,у р і л ь- 
В'.і й мірі розчистила шлях для цього зєяинення східної 1 західної 
Церков.Це з усією певністю можна сказати,коли йде мова про український 
^^овйй ґрунт.А ґрзгнт. у цьому питанні найважніший і рішалшии,бо він 
випливає з найсуттєвішого історичного призначення українського народу, 
що ним його наділило Боже Провидіння.Це. призначення уіфа^нського наро- 
т випливає в першій мірі -з його географічного положенні? - на межі' 
Сходу і Заходу,на євразійському перє^фесті.Н ш нарід покликаний до син¬ 
тези творчих осіїгів. сз^ідної і західної культури,що витвориться в горни¬ 
лі його своєрідних і кому щ)итаманних творчих та Гфидатних для цього 
епохального завдання гіервнів. І в цьому .найбільша заслу- 
Г а М й т р о п о л и т а А н д р е я , що Він це призначення відчув 
і зрозумів 1 ввесь свій вік для нього працював і за нього життя Своє 
поклав.... ' ' ^ 

.Може недалекий уже той час,коли ввесь український 
нарід зрозуміє те,що діяльність Митоополита Андрея,цього фактичного • 
її а т^р і я р X а ь^йбутнього обєдн шнл Церков бодай ні українському 
терені'- це Його історична місія і найповніший угольний камінь під 
будову його лерждвности. , ' о 

І тому індиДідуольність Великого нашого Митрополита та Пого 
діітіьність..^ це дороговказ на євразійському розпутті,що вказує шлях 
нашого історичного і світового призначення. 

Іван Савич 

ВІДІЙШОВ ВШКИЙ ‘СІВАЧ... 

Минає вже рік,як відійшов від нас Великий Сівач - Митрополит 
Андрєй.що пон;щ 50 ?ііт засівав український чорнозем золотими зернами 
Христової Гіргвди. « 

ііодіо'Йо,як і Його великі Попередники:св.Антоній Печерський,Вегя- 
мЙК РутськИй,Петро Могила - служив усе своє жи<?тя,аж до самої сперта, 
тільки евдму народові; серед найбільш несприятливих умовин видержав 
на стійці аж до кінця. ^ о 

Довкола особи Митрополита Андрея повстала вже за Його життя між 
народом дегейда,що жити ме як вічний спогад про Доброго Пастиря і Рев¬ 
ного Сіаачгі. . - , • 
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Вже ;ік молодий^ст'Єнислєвівсьний Владика перевів'незабутню''візита¬ 
цію Гуцу*льщини\що й д.*сі живе' в памлті гувулів іік золота легенда про 
н'"шого"владику'’ Л 10 .гуцульських хижах,при ватрах на високих полонинах (1 

Нг\Д Черемошем і ііруто.м - скрізь оповідають старі гуцули пцо Владику 
з ПІСНИМИ'очима5що на білому коні,серед велелюдних бандеріч і процесій, 
втздив 'ДО'серцірГуцУлії - Ліабя,а відтак обїздив гуцульські села піл 
Чорнокорою та'під,Шпицши.-благословив хрестом свій нарід і свот гори, 
неначе свЛіпостол^ Андрій Первозванний над Дніпром, = ,Незабутня де Ср^-ла 
картина5гідна кистй великого мистця,гідна великої панорами» 

потім-уже як Князь. Г'.ілицької Української Церкви- рік за роком 
візитації,МІСІ,реколекції по Галип^ькій Волості. 

кожним роком зросТ'ала пош-ші,любовцірив-язаність5Подиб серед 
усіх шарів, н.-^роду до свого молодога АрхипастиряЛ'їого'і.іужні виступи 
в -обороні-'прав українськога народу в Гішицькому Сонмі та у віденській 
іі-іл аті іі'їнів,Б справі українського університету т'і шкільництв а,за зе¬ 
мельну реформу','за відокрєі/ленкя Східної-Г личини в^^окремийрай - віл- 
бив.алис-я все голосним відгрмоном не.^тільки між своїми,але ч 'між чужими. 

З вибухом першої світової війни-зазалишився ні своєму пості, 
аж поки не вивезли його н іщідки й переемники відомих метод князя Юрія 
Боголюбського. 

Після розЕ'-алу тюрми н.^.родів. 1917 р.вітав його золотоверхий Київ 
а згодом у ся Г ■ л идьк а Воло сть, як тріюкфатор і. Н .і ж. л ц тодішня. церхівка 
на Великій Україні не зрозу/міла шаслід його великої соборниііької Ідеї, 
його золоті зерна не зійшли над Дніпром так,як того м ож н .1 бм л о н їді ят и - 
с; 

ч КолИ^ВеЛИКИЙ Зрив СПЛ'ЛНУВ'-1 скоро спопелів,Митрополит Андре^ 
як моральний оборонець свого народу,^виїх їв з:і кордон'і^ в різних краях 

гж авне швропи ^^БИступ'із.^Б обізронк цр'ЇВ. украінсікого^ н'іроду-на власне де^ 
життя.Б.аг'^то визнічких чужинців зн ло про■ укра'ї'нський нарід’ стільки, ■ 
що^уйог.о...китрополитом .е Дир .’-Індрей.А сере-д наших З'-юкє’інських братів 
поїздка цього достойного '^Гіосла зі Старого Краю" перед першою світовою 
в і ЙНО.ІЗ. закріпила на віки їх ослаблений звязок з Б'ітьківщиною. Золоті на 
зерн цНмм'щедро засів-лі,зічшли чудово. ^ _ • 

, ._М.ИН'ЛИ^В "ЖКІ повоєнні р0К.И,Зр0СТ ЛИ його золоті 'Зерн а Пр'ЛДИ 
й ЛюбовИзріс Його -авт.оритет серед народу.Хоч. тілом ставав чимр аз^ біль¬ 
ше немічний,привяз'аний до ліжк-^^ та крісл ц ше духом своїм .могутнім 
обеднщвув усіх НІС в _ о дну, велику 

переіанил-ася ■ 
Оборонець■свого 

Н іроду,- ДОМ'^.Г 'ВСЯ рішуче II припинення. „ , 
* Нідч іс велич авого Свят а/МІ/"Укт:'іїнськ а МолодА Христові"/ 193'- 

чку гром-іду 
в чВс іх^^з.лоп-'і'.’ятної "пщифік.аці/’ Його^плл 

Б лічницю-для її жертв, 'С."'М Митрополит цш. найвищий 

)0 р и й 
лг Львові н :ш Митрополит відбир'ав н'і Сья-тоюрській Горі стотис.;ічну де- 
філяду укр'їїнської молоді та бл'ігословив їі на в-ажкий шлях боротьби. 
Молодь з усіх усюдів Галицької Землі поб ачил у тоді свого Ду^хового 
Батька та-Опікуна - й 'образ його на віки з-'кріпився в.. її памяті.- 

Коли на Холмщині ,ІІі,цляшші й Волині тодішня польська вл-ада по¬ 
чала масово руйнували українські прсвославні церкви,зі Святоюрської 
Гори залунав■ грімко голос протесту Митрогюлита,.Андрея-і цей голос по- 
чув увесь СБІтЛГочув його український шарід пр теч бік "сокал-ьського 
й рижськ.ого"корДону та зберіг у вдячііій ікжяті. 

.. Своїм великим серцем прочув-р срядупу" грозу та^ підготовляв до 
неї'Своїх найближчих співробітників, його пророчі,-віщі слова звуч.ал'и 
неначе зловіші пророцтва старозавітніх пророків. 

-Сталося т.ак,як'Він предсказав... ’ ^ и* 
Та Він не вгнувсь?не подавсь,не уступив^зі своєї стійки.Три 

ставив мужньо чоло грізній навалі - і тричі вийшов переможцем„Вріс 
у Рідну Землю як могутній дуб,.і ніяка людська сила не''вирве його з ко- 

.рінням з неї,не затре слідів його всеобіймаючої діліьности. 
о особливою любовю,увагою .та дбайливістю ставився до нашої моло¬ 

ді й дітвори Л'іідчас візитацій, мі сій і відвідин найрадше дюбив розмовля- 
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ти з ДІТЬМИ та засівав у їхні молоді душі ніколи непроминаючі ідеали. 
сам великий аристократ духа,зі старого,аристократичного роду 

любив розмовляти з людьми з народу і в короткомз^ часі полошовав серця 
своїх розмовників.це оув направду Великий Демократ у найкраціому розумін¬ ні цього слова, ' ^ ^ ^ ^ ^ 

■ ^ у. 50 літ почав Він засівати українські перелоги - украішсь— 
ки-'і нарід 3^ 1 аличині був ще м.алосвідомою,етнографіііною масою,прибитою, 
затурканою ворог-тшЛіісля ного всебічної плодотворної діяльности на 
церковному, культурному з виховному, доброді'^кому й господарському' полі - 
безпросвітна темна галицька народня маса стала скристал1зованою,модер- 
ною нацією5 свідомою своїх високих завдань»свого великого призначення ' 
на сході ЬвропиУкраїнський нарід^віднайшов золоту нитку традиції наших 
прадідів_ 1 Б свому д-ільшому поході до остаточної 'М е т и ступає 
з печаттю духа свого Великого Митрополита. 

Ті,що бачили Мого Мойсееву^постать,що ^ули Його надхненні слова, 
що^читати Його глибокі науки - ніколи не зможуть забути ні Його,ні Його 
слів 1 наук,болоті зерна правди,Ним так. щедро розсівсші впродовж 50 ро¬ 
ків, напевно не пропадуть,але зійдуть буйно по' всій Україні.'^ 

Катря Гринеличева 

БіІРВІНОН НА ДОМОВИНУ 

Старокнлжа Чев,опісля Лімнидя даром манила краєвидом берегів 
1 холодом хвиль.Того літа даром поставлено віта;^ьну аркаду при вїзді 
то иідлютого Ліови^"^ Владика ґраф Андрей Шептицький зволікав з приїздом 
туди, 

У підлютських^гостей були живі спомини принлть та розваг за ч.а- 
су пок = кардинала СеморгЗтовичЯоТож коли новим Владика чергового- року 
відвідав врешті ііі,длюте ,всі ждали’відновлення блискучого товашського 
життя, _ ■ • ■ . ' ' г • 

Тимчасом нагло,без вітальних _аркад,приїхав Митрополит у скром¬ 
ній, повозці, У слід їхала, селянська фіра з невеликим господарським статч 
ком і братчиком Студитом^поруч нього,Дз'х гіскези став видний дор.азу. 

Великий свлщеничий почот^ з сівііжи,яки"' досі окодював особу Вла¬ 
дики, змалів і будьте перевівся,Кухар,що приходив вечером до кедрової 
палати зі списком гарнозвучііих стр-ав,діставав найпростіші тиспозиці"^', 

А кедрова пал а та, цей Тадж - Маг^аль митрополичих гір, це була 
справжня^ чічка з кардтуШальськими гербами та емблемами на кожному прея- 
їуіеті^з різьбленою стелею рецепційної залі ,касетонами-в її ротунді-' 
і стінами'з рожевого дерева,що в ньому як карніоль у золоті,блес'тідо 
кедрове,багряне сучча,а\ле Митрополит не чув себе там добре-,Цілість, 
з її аромою мов засохлих у старій книзі рож,із скрипливими сходами, 
робила врежіння мавзолею 

Митропрлит,радо пррсиджував сам:отою на пд.іііх об.абіч палати, 
НІХТО- не насмілювався тоді перебивати Його задуму. 

Резерва,з^^.якою зразу українське громадянство ставилося до осо¬ 
би Митрополита /^Уіого мати^була графянк-а Софія^ФреДрівна/,уступила, міс¬ 
ця повній пош-ані і великій любові, ш справжній батько чував, Нін нзд • 
долею нашого народу,жив його життяі.м,зі святоюрського крісла давав ду¬ 
ховий провід - не тільки Г'ничині,Сама Його по;іва викликувала подив 
1^ з іхоплення,Могутньої пост-^вк,-зі сьітлш.': лицем і .дуже голубиі/іи очима, 
Бін здалеку .зокрема своїм ростом: робив вр-”іжініія Божого пома.з-анника., 

Світова війна,Митрополит став царським, вязнем його перевезли 
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у глибоку Росію до Курська.Населення Галинини,передовсім селянське, 
силою §ИБезли_до всяких таборів іів.стріі; Гмінду^Гредіґу Доценя Вольфс 
оерґу 5 
ки тисяч 

Гаї та ІНШИХ. іа.м Е у новин ах, що ишли проти життя ^.вимирали десят- 
українських виселенців,лан дітей ліг у братні"могили.8роспа- 

чене,безсиле населення супроти визиску і самоволі адміністраційних 
чинників,ждало одного чуда,щоб визволило його з оцих кошмарних місць. 

Рік 1917. в Ґмінді,де різними час.аіііи перевинулось до 30.000 на¬ 
селення з різних повітів Г<’аличини і Волині,з чого ІЗ. 000 заповнило мо 
гили,- стала ширитись вістка про поворот Митрополита з З'^слання. 

Говорено,-що Він був. уже ГОСТЄІ4 свого друга ,принца Макса Ба - 
ленського,відтак цісарського дому і його авто, бачили закосичене кві¬ 
тами на вулицях Відня. ^ . 

Струя надії, розколихала серцяТВиправлено.негайно делегацію по¬ 
просити Митрополита,щоб відвідав Гмінд.Це були відпоручники управи , 
клиру,жіноцтва,селян. 

. Тоді'довелось мені бачити Митрополита в Барбареум у Відні,Він 
приняв на..с тепло,був зворушений і приобіцяв,іцо ПІСЛЯ завтра,а саме 
3 -го вересня /ІДУ/ приїде до Гмінду,. 

Годі описати ра.дість населення табору .Все,що. жило,одлгло на 
цей великий ранок свою^ святкову-одіж,ідо її побожно бережено у скри¬ 
нях'. Впродовж головної вулиці,що вел.а, до церкви,стояли тисячі людей. 
Коли Митрополит зявився у брамі табору - в окруженні єпископів Австрії 
і високого ур/ідництва Відня,одягнений у влздичі ризи, - лан людей 
упав .на коліна і знявся плач,Боже,який плач!.. Словами - пестоді-ами, ' 

.які знає лиш українська ланка,витано Його,ціловано приділ ряси,так, 
що Митрополит з трудом посувався наперед .у ' ■ -у 

- Татунцю-рідний 1 Рятівнику дорогий' Голубе наш сивенький і 
/Митрополит посивів дещо на засланню/ лунало в слід Йому-. 

А Митрополит ішов просто до церкви,з-а Ним достойники-і бар¬ 
виста глота ьк-іродуо . . 

Тут з проповідниці в коротких словах' зясуваВзЩО хвилина виз¬ 
волення зовсім близька.у високоіг^ місці запевнили Його про те,що вже 
за кілька тижнів стануть іти транспсрти виселенців до Г.аличини^ 
Завтра ж ті,які мають якісь прохання до Нього чи ж-алі,нехай.'зій - . 
дуться ранком біля Гімнастичної з.алі,де, їх вислухає. 

Вечером відбулося пр.иняття в честь Митрополита.Він дякував 
управі і замітив,що виселений нарід у знищеній вогнем і мечем рід¬ 
ній землі' з.апоБнить працею своїх рук ями і траншеї та зпоміж людсь¬ 
ких кісток і квіття,вирослого з крони;двигне нове життя. 

Ранком я побачила постать Митрополита в окруженні знатних/ 
по.нів,міл{ ними представників табору,л пішла слідом за ними,непоміт¬ 
но, осторонь і побачила в якійсь хвилині,що Митрополит звернувся об- 
личчяій до свого почоту і сказав з усією виразністю: 

■ "їх данке ігнен.майне Геррен,єцт михте іх міт-майнем Фольке 
.шляйи бляйбен"-! вказав ні юрбу людей,що Його вже жд^ла. 
З нехіттю заняв почот місце на. лаві під сусідським бараком, 

ш,об ждати там, аж скінчиться розмова,на яку не матиме ніяк.ога" впливу. 
Де триаа.ло довгенько.,. 

декілька разів я бачила Митрополита в Його п.алаті ,БЖЄ зло¬ 
паного недугою,Дя величава,маєст.ітична голова з рисами патріарха, 
в шовково - сивій куделі довгого волосся,голова мудрця,і великого па¬ 
на з .іразом зДаї'.сла не саме тільки естетичне пережиття, - це ж був 
нєкоронований Б о л о д а с Н р о д у і. 
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При сільських хат^.'іх плекають весільний і смертний барвінок» 
Беру вітку цього останнього і ь найбільшій пошсші,в’■,найглибшому 
поклоні кладу її на Його домовину. 

+- •+ 

Митрополит -Андрей 

^ Зі "СЛОВА ДО УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ" /1Р32/ 

Бачу у вас гарячу любов до Батьківщини України,любов,що 
йде аж до поже,ртви,нораз до повної жертви собою.'Ви з тих,що 
з ентузіазмом ішли в бій,щоб покласти буйні голови на полі сла¬ 

ви.Приз на.ю, що це перша й найв.ажніша прикмета, якою молодь мо¬ 

же відзнаЧатися^Кристилнство - це любов так,як Євангелія - це 
наука любови.Ащо ваша любов до Батьківщини готова на всякі 
жертви,то це також приквета глибока й дійсно християнська,бо ^ 

в християнстві без, жертви собою нема правдивих цінностей. 

Та попри цінності маєте ви й деякі хиби,що до них молодість 
завжди схильна- і що через них і найкращі наміри можуть бути не 
тільки зведені накіщо,але навіть можуть стати шкідливими.Свої 
гадки та се.ій спосіб бачити речі ви надто часто хочете накину¬ 

ти іншим, часом-навіть засобами насильства.При найбільшій любо- 

іі до батьків, Часто вваж'^єте себе мудрішими й ліпшими-від них 
і легковежище їх раду,а підкидаючи авторитет віку й досвіду,мо¬ 

жете вкінці дійти до підкинення ВСЯК.ОГО .івторитету, навіть ав-^'• 

торитету Церкви й Бога.в по.-; едінці часом даєтеся пірвати себе 
ДО норозв-.ажних кроків,неприготовані рветеся до праці для зага¬ 

лу і до політики.По найменшій жертія для- Батьківщини часто ба- 

жаєтр загального признання і нагороди за ту жертву. 

"Мертва одної хвилини" но-заступ^'є довголітної 'муравлино-' 

ї праці.Не зривами одної хвилини,тільки безупинним трудом'і і-шо 
тими жертвами аж - до крови й смєрти багс^тьох поколінь, підносить¬ 

ся навід. 



ВЕЛИКОМУ МИТРОПОЛИТОВІ 

Теодор Курпіта 

Мов чорна ніч в годину болю й крику 
Горять з клепсидр страшні й важкі слова, 
Що вснув єси Ти ПЛОТІю,Владико, 
Во время брань во граді князя Льва. 

Заплакав сум в святинь холодних стінах, 
Умер Пророк і правди і краси... 
И зайшлась плачем страдальна Україна: 
0,вскую ж Ти оставил нас єси?... 

Чому Ти вмер в таку гірку хвилину, 
Як ллється кров і тріюмфує гріх, 
І стадо вовк розбив Твоє й розкинув 
По всій землі в наругу і на сміх... 

Чому Ти вснув і вмерли теплі жили, 
В яких любов кипіла і текла. 
Як ждав престіл Тебе Петра Могили, 
Щоб Сян і Дін сплести Месії в лавр... 

Чому Ти вмер,чому погасли^очі , 
Що нам путі просвічували й дні? 
Ні,Ти живий,ми вірити не хочем. 
Що Ти вже там,що Ти лежиш в труні. 

Ти плоттю вснув,Твоя душа ширяє 
Свята й ясна,як-ранішня блакить; 
Такі Ж;як Ти,ніколи не вмірають. 
Виходять з,тіл,щоб в душах вічно жить. 

І Ти живий! Твоє Імення квітне 
В леґендах міст і в мітах синіх сіл. 
Як^степанос безсмертний і Гранітний 
Ввійдеш в віки зі світлом славних діл. 




