


184 УКРАЇНЦІ  У  КРАКОВІ 



185UKRAIŃCY W KRAKOWIE

Włodzimierz Mokry

METROPOLITA ANDRZEJ SZEPTYCKI*

Arcybiskup Andrzej Szeptycki, urodzony w 1985 roku, od 1900 do 1944 r. metropo-
lita lwowski obrządku greckokatolickiego, uchodzi za jednego z głównych przywódców 
duchowych Ukraińców XX wieku oraz czołowych odnowicieli, obrońców i praktycz-
nych realizatorów właściwie rozumianej idei unijnej. Ideę tę metropolita odczytywał 
i realizował zgodnie z postanowieniami synodu brzeskiego z 1596 roku. Należy przy tym 
podkreślić, że arcybiskup Szeptycki dążył do utrzymania łączności Cerkwi Wschodniej 
z Rzymem, przerwanej formalnie z Konstantynopolem w 1054 roku, która na ziemiach 
ukraińskich praktycznie zaczęła być widoczna dopiero w wieku XIII-tym. Dążenie do 
odzyskania jedności Cerkwi Wschodniej z Rzymem nie miało w żadnym wypadku pole-
gać na powrocie za wszelką cenę prawosławnych do Kościoła łacińskiego, jak bywa to 
z reguły przedstawiane w wielu opracowaniach, zwłaszcza tych, które powstały w po-
przedniej epoce, w środowiskach ateistycznych czy antyunijnych. Miała to być łączność 
Cerkwi ze Stolicą Apostolską z pełnym zachowaniem własnego bizantyńsko-ukraińskie-
go rytu, języka liturgii, obrządku i ceremonii cerkiewnych.

Zarówno metropolicie Szeptyckiemu, jak i jego poprzednikom działać na rzecz tak 
rozumianej unii nie było łatwo, zwłaszcza na terenie zaboru rosyjskiego, podczas pierw-
szej i drugiej wojny światowej, a szczególnie w czasie sowieckiej i niemieckiej okupacji 
Lwowa. Mimo wszelkich trudności metropolita Szeptycki działał na rzecz unii w każ-
dych warunkach, gdyż jej ideę rozumiał w sposób szerszy, ponadnarodowy, uniwersalny, 
nie tylko ograniczony do terenów Ukrainy.

Przypomnijmy ten ważny, choć rzadko uświadamiany fakt, że kościelna unia pra-
wosławnych chrześcijan z Rzymem w 1596 roku stała się zaczynem pluralizmu kultu-
rowego w całym katolicyzmie. Unia służyła też odsunięciu Rusinów-Ukraińców spod 
duchowego wpływu nieprzyjaznej potencji moskiewskiej, ale z drugiej strony zaczęto 
wykorzystywać unię dla mocniejszego związania Rusinów-Ukraińców z państwem pol-
sko-litewskim, którego władze nie dotrzymały warunków umowy i podczas ratyfi kacji 
unii nie zapewniły biskupom unickim obiecanych miejsc w senacie, które posiadali bi-
skupi rzymskokatoliccy. Widoczne już na początku trudności z realizowaniem idei unii 
będą trwać przez okres całych 400 lat, natomiast zapoczątkowany przez unitów plura-
lizm w Kościele katolickim został należycie zrozumiany i doceniony dopiero po 367 la-
tach przez papieża Jana XIII podczas obrad Soboru Watykańskiego II, a następnie przez 
Jana Pawła II, który do Ukraińców w Filadelfi i już w 1979 roku powiedział m.in., iż Cer-
kiew greckokatolicka ma do spełnienia „ważną i wybitną rolę” w Kościele katolickim.

Zanim jednak świat usłyszał te ważkie i zobowiązujące dla wszystkich chrześcijan 
z Ukrainy, Polski oraz całej Słowiańszczyzny, a także Europy, słowa papieża Słowia-
nina, duchowni i wierni ukraińskiej Cerkwi greckokatolickiej przez niemalże 400 lat 
ponosili samotnie wszystkie koszty jakże typowe dla działań prekursorów.
* Referat wygłoszony przed koncertem pieśni cerkiewnych, wykonanych przez zespół bandurzystów ze 
Lwowa „Czariwni Struny” w kościele św. Katarzyny 26.11.1995 r. w 140-tą rocznicę urodzin metropolity 
Andrzeja Szeptyckiego, zorganizowanym przez krakowski oddział Związku Ukraińców w Polsce.
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Koszty unii okazały się dla Rusinów-Ukraińców znaczne i są odczuwane do dziś. 
Unia stała się przyczyną trwającego do dziś rozbicia jednowyznaniowej przed wiekiem 
XVII społeczności ukraińskiej na unitów i przeciwników unii. Namiętna polemika mię-
dzy unitami i prawosławnymi rozgorzała po synodzie brzeskim i nie skończyła się na 
sporach, ale doprowadziła do aktów przemocy, a nawet zbrodni. Ukraińcom-unitom 
przyszło opłakiwać męczenników swej sprawy od św. Jozafata Kuncewicza i męczenni-
ków Podlasia poczynając, a kończąc na ofi arach łagrów sowieckich.

Nie zdołali też unici zatrzymać nasilającej się rusyfi kacji w zaborze carskim, a polo-
nizacji na terenie Galicji Wschodniej. Polonizacji już w Rzeczypospolitej przedrozbio-
rowej uległa bez mała cała arystokracja, ziemiaństwo, a także znaczna część wyższej 
hierarchii Cerkwi greckokatolickiej.

Synem takiego spolonizowanego ruskiego rodu ziemiańskiego był wnuk Aleksandra 
Fredry – arcybiskup Andrzej Szeptycki (1855–1944), uchodzący za najwybitniejszego 
przywódcę dwudziestowiecznej Ukrainy.

Już w pierwszych latach swej aktywnej pracy i działalności jako metropolita do-
prowadził arcybiskup Szeptycki do imponującego rozwoju instytucjonalnego Cerkwi 
greckokatolickiej, odnowy duszpasterstwa na terenie Galicji Wschodniej. Inspirował 
powstanie ukraińskich organizacji charytatywnych, kulturalnych i społecznych.

Szeptycki zabiegał o odnowienie i duchowe umacnianie greckokatolickiej Cerkwi 
Ukraińców. Pragnął z Cerkwi tej uczynić zarówno pod względem intelektualnym i mo-
ralnym instytucję, która mogłaby aktywnie uczestniczyć w życiu narodu, ale jednocze-
śnie byłaby instytucją samoistną, zdolną do pozostawania świadkiem chrześcijańskich 
wartości i nie ulegania instrumentalizacji na rzecz radykalnych i niezgodnych z zasada-
mi etyki chrześcijańskiej dążeń narodowych i politycznych.

Wierny tym zasadom metropolita Andrzej Szeptycki reagował na wszelkie przejawy 
zła podczas okupacji. Po przekonaniu się co do rzeczywistych zamiarów hitlerowców, 
którzy wkroczyli do okupowanego przez Armię Czerwoną Lwowa, metropolita przystą-
pił do demaskowania faszyzmu jako systemu społeczno-politycznego. Otwarcie potępił 
zbrodnie ludobójstwa, domagał się ich zaprzestania, a w wielu wypadkach zbrodniom 
takim osobiście zapobiegał. W grudniu 1941 roku potępił systemy władzy niezgodne 
z zasadami chrześcijańskimi. W marcu 1942 roku do duchowieństwa i wiernych w liście 
pasterskim wystąpił przeciwko uczestniczącym w morderstwach popełnianych na Ży-
dach, Polakach i innych ludziach.

W swym pierwszym liście do papieża z sierpnia 1942 roku przyznając się do fa-
talnej pomyłki we wstępnej ocenie „wyzwolicieli” spod bolszewizmu stalinowskiego, 
Szeptycki określał faszyzm mianem „systemu kłamstw, oszustw, niesprawiedliwości, 
grabieży, będącego karykaturą wszelkich pojęć o cywilizacji i ładzie. Ten system ego-
izmu doprowadzonego aż do absurdu, zupełnie zwariowanego szowinizmu narodowego, 
nienawiści do wszystkiego co uczciwe i piękne jest czymś tak niezwykłym, że chyba 
pierwszym wrażeniem, jakie się odczuwa na widok tego potwora, jest osłupienie. Do 
czego system ten doprowadzi nieszczęsny naród niemiecki? Tylko do zwyrodnienia, 
jakiego historia jeszcze nie znała.”

Oprócz protestów przeciwko morderstwom hitlerowskim, wysyłanych do władz 
III Rzeszy, Szeptycki uratował przed zagładą setki Żydów, przechowując ich w klaszto-
rach i zabudowaniach greckokatolickich Metropolii przy katedrze św. Jura we Lwowie.

W liście pasterskim z listopada 1942 roku „Nie zabijaj”, opublikowanym w 1988 r. 
w „Znaku” (nr 400), arcybiskup pisał m.in.: „w dziwny sposób okłamują siebie i innych 
ci, którzy uważają, że zabójstwo polityczne nie jest grzechem. Jakoby polityka mia-
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ła zwalniać człowieka od obowiązku przestrzegania prawa Bożego i usprawiedliwiała 
sprzeczne z naturą człowieka postępowanie... Człowiek, który przelewa niewinną krew 
swojego wroga, przeciwnika politycznego, jest takim samym zabójcą jak ten, który czy-
ni to w celu rabunkowym. Tak samo zasługuje on na karę Bożą i klątwę Kościoła”.

List ten, podobnie jak i następny „Pokój o Panie”, wzywający do zaprzestania walk 
polsko-ukraińskich, został przychylnie przyjęty przez polskie podziemie i w języku pol-
skim przedrukowany z odpowiednim komentarzem Redakcji „Prawdy” – organu wy-
dawniczego Frontu Odrodzenia Polski.

Równolegle z pracą na rzecz poznania i porozumienia między Polakami i Ukraińcami 
oraz pracą dla idei zjednoczenia obu chrześcijańskich – greckokatolickiej i prawosław-
nej Cerkwi na Ukrainie oraz zjednoczenia w ogóle na całym Wschodzie, metropolita 
Andrzej Szeptycki starał się przy każdej okazji w kontaktach z różnymi osobistościami 
wytwarzać szacunek i należyte zrozumienia dla chrześcijan wschodnich wśród chrześci-
jan, zwłaszcza osobistości świata zachodniego.

Unijne plany metropolity lwowskiego, których uwieńczeniem miało być m.in. powo-
łanie wspólnego dla wszystkich Ukraińców patriarchatu w Kijowie, nie były podykto-
wane doraźnymi celami politycznymi, o co go niemalże ze wszystkich stron posądzano. 
Działalność Andrzeja Szeptyckiego stanowiła konsekwentną realizację dalekowzrocz-
nej idei zjednoczenia Kościoła Chrystusowego i stanowiła jeden z zasadniczych nurtów 
jego życia i działalności, którego wspólnym mianownikiem, jak podkreśla siostra prof. 
Sofi a Senyk, „było niewątpliwie jego głębokie życie duchowe”.

Okładka książki
„Metropolita Andrzej Szeptycki”,
red. T. Stegner, Gdańsk 1995


