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POLSKI PORTRET METROPOLITY
ANDRZEJA SZEPTYCKIEGO.
Z MATERIAàÓW ARCHIWUM
HISTORYCZNEGO WE LWOWIE
SYLWIA WÓJTOWICZ
Uniwersytet Wrocáawski, Wrocáaw — Polska
ɉɈɅɖɋɖɄɂɃ ɉɈɊɌɊȿɌ ɆɂɌɊɈɉɈɅɂɌA ȺɇȾɊȱə ɒȿɉɌɂɐɖɄɈȽɈ.
Ɂ ɆȺɌȿɊȱȺɅȱȼ ȱɋɌɈɊɂɑɇɈȽɈ ȺɊɏȱȼɍ ɍ ɅɖȼɈȼȱ
ɋɂɅɖȼȱə ȼɍɃɌɈȼȱɑ
ȼɪɨɰɥɚɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ȼɪɨɰɥɚɜ — ɉɨɥɶɳɚ
ȺɇɈɌȺɐȱə. ɋɬɚɬɬɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɩɪɟɫɢ 20–30 ɪɪ. ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɞɨ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ Ⱥɧɞɪɟɹ ɒɟɩɬɢɰɶɤɨɝɨ. ɉɨɪɬɪɟɬ ɜɥɚɞɢɤɢ, ɳɨ ɜɢɦɚɥɶɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɲɩɚɥɶɬɚɯ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɝɚɡɟɬ, — ɰɟ ɛɚɝɚɬɨɦɿɪɧɢɣ ɿ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɣ ɨɛɪɚɡ, ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɤɪɚɣɧɿɦɢ ɟɦɨɰɿɹɦɢ, ɹɤ ɿ ɟɩɨɯɚ, ɜ ɹɤɿɣ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɭ ɞɨɜɟɥɨɫɹ ɠɢɬɢ ɿ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ.

METRPOLITAN ANDRIJ SHEPTYTSKYI’S POLISH PORTRAIT
(BASED ON THE MATERIALS FROM L’VIV ARCHIVES)
SYLWIA WÓJTOWICZ
Wrocáaw University, Wrocáaw — Poland
SUMMARY. The article deals with the attitude of Polish press in the 20-30s of the
XXth century to Metropolitan Andrei Sheptytskyi’s religious-political activity. The portrait
of Metropolitan depicted in Polish press is a versatile image characterized by extreme emotions
as the very epoch he lived in.

P

róbĊ odtworzenia portretu wybitnej osobowoĞci, jaką byá w nowoĪytnej kulturze ukraiĔskiej Metropolita koĞcioáa greckokatolickiego Andrzej Szeptycki naleĪy rozpocząü od krótkiego przywoáania biograÞi, zwáaszcza istotnych
wydarzeĔ związanych z jego dziaáalnoĞcią religijno-polityczną. BiograÞa1 bowiem
jest tym elementem, który niczym páótno malarskie daje doskonaáą podstawą
dla zaistnienia táa, na którym umieszczane są barwne relacje prasowe z początku
XX stulecia, pojawiają siĊ ostre kontury waĪnych informacji oÞcjalnych oraz Ğwiatáocienie emocjonalnych, czasem stronniczych komentarzy, przy pomocy których
powstaje interesujący, wielowymiarowy obraz tak samego Metropolity, jak i epoki, w której przyszáo mu Īyü. W historiĊ jego rodziny wpisuje siĊ ta sama wielokulturowoĞü, która konstytuowaáa mikrokosmos otaczającej go rzeczywistoĞci. Byá
synem ZoÞi z Fredrów Szeptyckiej i Jana Kantego Szeptyckiego, wáaĞciciela majątku w Przyábicach, we wsi naleĪącej do województwa lwowskiego w Galicji Wschod1

Przywoáywane przeze mnie w caáym artykule fakty polityczno-religijne dotyczące postaci Metropolity pochodzą w znaczącej mierze z biogramu autorstwa R. Torzeckiego. Zob.: ĩyciorys MetropolitySzeptyckiego, [w:] ħródáo elektroniczne: http://andrej.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=35, 09.12. 2011.

316

S. Wój t owicz

niej. Tutaj teĪ przyszedá na Ğwiat w 1865 roku i otrzymaá imiĊ Roman. Dopiero wstĊpując do zakonu w 1892 roku przybraá imiĊ Andrzej. Zmará we Lwowie w roku
1944. Przystąpienie do zakonnej wspólnoty Bazylianów, a wiĊc zakonu obrządku
wschodniego, byáo powrotem do rodzinnej tradycji, bo choü Szeptycki po kądzieli byá wnukiem znanego polskiego komediopisarza Aleksandra Fredry — arcypolonusa — jak mawiaá jeden z polskich historyków, to korzenie rodziny jego ojca zakotwiczone byáy w tradycji ruskiej2. Interesującą charakterystykĊ postaci Metropolity
zakreĞliá przebywający na emigracji hrabia Kajetan Czarkowski-Golejewski w artykule zatytuáowanym O metropolicie Szeptyckim. Artykuá drukowany byá 33 stycznia
1966 roku w londyĔskim tygodniu „WiadomoĞci”.
Wbrew nieprzytomnym gáosom wielu rodaków zaĞlepionych nienawiĞcią
do tych, których wzrok nie siĊga poza prowincjonalne podwórko szowinizmu, Ğmiem
twierdziü, — pisaá autor — Īe Ğ. p. [K] siądz metropolita Andrzej Szeptycki byá nie
tylko duchowym przywódcą narodu ukraiĔskiego, ale i wielkim obywatelem Polski. Obywatelem w znaczeniu zapomnianego powiedzenia: „gente Ruthenus natione
Polonus”. „Natione Polonus” w znaczeniu, jakie te dwa sáowa miaáy w dawnej Rzeczypospolitej, kiedy sáowa Polska i Polak byáy wyrazicielami przynaleĪnoĞci do wielkiej wspólnoty narodów a nie do jednego z wielu narodów tworzących tĊ wspólnotĊ.
W Rzeczypospolitej byli „natione Polonus” Litwin, Rusin, Ukrainiec, Tatar, Ormianin, ĩyd czy Niemiec, potomek Szkotów czy innych emigrantów, którzy z pochodzenia z Polakami nie mieli nic wspólnego.[…] Rodzina Szeptyckich byáa od wieków
rodziną ruską. Ruską w znaczeniu „gente Ruthenus natione Polonus”, czego dowód
stanowiáo trzech senatorów polskich i trzech biskupów i metropolitów obrządku greko-katolickiego (Waráaam, Atanazy i Lew), poprzedników Andrzeja na stolcu metropolitalnym, z których Atanazy w 1727 a Lew w roku 1778 byli jednoczeĞnie metropolitami kijowskimi […]3.
Szeptycki przechodząc na uniĊ przeszedá zatem na stronĊ przodków, a z czasem
na tyle mocno zrósá siĊ z narodem ruskim (ukraiĔskim), Īe juĪ jako biskup, a potem
Metropolita staá siĊ niekwestionowanym rzecznikiem jego interesów przede wszystkim religijnych, ale równieĪ politycznych, spoáecznych, kulturowych. Byá gorącym
zwolennikiem powstania paĔstwa ukraiĔskiego i czyniá ku temu wszelkie starania.
Podejmowaá jednak swą nieáatwą misjĊ „przywódcy duchowego” i politycznego
na początku XX stulecia, a wiĊc, jak sáusznie pisaá Golejewski w tym „tragicznym
okresie przeksztaácania siĊ lokalnych trudnoĞci wspóáĪycia w kraju o mieszanej narodowo ludnoĞci w konßikt narodowoĞciowy”. ĩywym Ğwiadectwem reakcji opinii
publicznej na najwaĪniejsze wydarzenia i sytuacjĊ polityczną w Galicji Wschodniej, w tym równieĪ poczynania Metropolity Szeptyckiego byáy artykuáy czoáowych, zwáaszcza w latach 20. i 30. XX stulecia czasopism polskich. NaleĪaá do nich
m. in.: dziennik „Kurier Lwowski” (1883–35) — pismo o charakterze informacyjno-politycznym związane z ruchem ludowym, jak równieĪ początkowo niezaangaĪowany politycznie dziennik ogólnokrajowy wydawany w Krakowie w latach
1910-1939 zatytuáowany „Ilustrowany Kurier Codzienny”. Wiele komentarzy odnaleĨü moĪna w wydawanym od 1895 roku we Lwowie „Sáowie Polskim” — organie
prasowym Narodowej Demokracji. Wspomnieü naleĪy takĪe „GazetĊ Warszawską”
2

Zob.: Z. S zep ty c k a, Wspomnienia z lat ubiegáych, do druku przygotowaá, wstĊpem i przypisami opatrzyá Bogdan Zakrzewski, Wrocáaw 1967; B . Zak rze ws ki, Fredro i Fredrusie, Wrocáaw 1974;
ĝląskie przygody Aleksandra Fredry, Wrocáaw 1991; 1856 czas kiedy Fredro chciaá przeprowadziü siĊ
na ĝląsk.
3
K. C za rk o w s ki -G ol ej e w s ki, O metropolicie Szeptyckim, [w:] „WiadomoĞci”, Londyn
30.01.1966, s. 2.
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(od 1918 roku organ Narodowej Demokracji, który w roku 1935 zostaá zakazany
przez wáadze sanacyjne za zbyt prawicowe poglądy). Wiele faktów od 1920 roku relacjonowaá dziennik „Rzeczpospolita”, bĊdący do wybuchu II wojny Ğwiatowej organem konserwatywnego Stronnictwa ChrzeĞcijaĔsko-Narodowego. Na uwagĊ zasáuguje „Czas” — czasopismo wydawane przez krakowskich konserwatystów (StaĔczyków, a póĨniej Stronnictwo Prawicy Narodowej) oraz wspierany przez czynniki rządowe „Biuletyn Polsko-UkraiĔski” (1931–1938). Na áamach tego ostatniego, swoje
artykuáy publikowali zarówno polscy, jak i ukraiĔscy publicyĞci szukający nici porozumienia w rozwiązywaniu trudnych polsko-ukraiĔskich kwestii. DziaáalnoĞü pasterska Metropolity nie uchodziáa oczywiĞcie uwadze dziennikarzom czasopisma o charakterze religijnym, zatytuáowanym „Polak Grekokatolik”. Swój udziaá w dyskusji
miaáa teĪ prasa polska ukazująca siĊ za granicą, np. „AmerykaĔskie Echo” — gazeta
amerykaĔskiej polonii wydawana w Toledo, w Ohio.
W trudnych czasach politycznego zamĊtu, dochodzenia do gáosu najgroĨniejszych
ideologii XX wieku — nacjonalizmu i bolszewizmu oraz wzajemnie wykluczających
siĊ interesów narodowych i spoáecznych na spornych ziemiach Galicji Wschodniej
toĪsamoĞciowe wybory Andrzeja Szeptyckiego oraz jego aktywne dziaáania na rzecz
narodu ukraiĔskiego, niejednokrotnie spotykaáy siĊ z ostrą krytyką, czy wrĊcz zarzutem zdrady. Najpierw narodu polskiego, a po utworzeniu w 1918 roku PaĔstwa Polskiego — polskiej racji stanu. Za przykáad moĪe posáuĪyü treĞü artykuáu z „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” o intrygującym tytule Kto zacz? z 29 wrzeĞnia 1920 roku.
Metropolita hr. Szeptycki, rezydujący we Lwowie, sáynie ze swej nienawiĞci
do Polski. Uczucia metropolity to jego wáasnoĞü prywatna. Dopóki nienawidzi
nas platonicznie moĪemy to wytrzymaü. Ale metropolita lwowski zaczyna dziaáaü.
Depesze doniosáy, Īe wyjeĪdĪa do Anglii w sprawie staraĔ „o niepodlegáoĞü Galicji
Wschodniej”. Metropolita Szeptycki jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. Obywatel, który dziaáa przeciw wáasnemu paĔstwu popeánia zdradĊ stanu. […] Czy obywatel hr. Szeptycki posiada przywilej oÞcjalnego dziaáania przeciwko Polsce?4
WyraĨne zaniepokojenie strony polskiej wywoáaá wyjazd Metropolity do Rzymu, który odbyá siĊ w grudniu 1920 r. Andrzej Szeptycki miaá wówczas záoĪyü raport
papieĪowi Benedyktowi XV z bieĪących spraw religijnych zawiadywanego przez
siebie KoĞcioáa i jednoczeĞnie szukaü poparcia dla sprawy niepodlegáoĞci swego
narodu. Do Rzymu udaá siĊ ponadto po nowe wytyczne w sprawie dalszej dziaáalnoĞci Cerkwi. Jego dziaáalnoĞü religijna równieĪ nie uszáa dziennikarskiej uwadze.
3 listopada tego samego roku „Rzeczpospolita” w artykule zatytuáowanym Misja
metropolity Szeptyckiego donosiáa:
DziĞ [mają] siĊ rozpocząü obrady biskupów ruskich w sprawie reform cerkwi
grecko-katolickiej, które wywoáaáy wĞród duchowieĔstwa ruskiego wielkie naprĊĪenie. Podobno ma byü równieĪ omawiana sprawa propagandy katolickiej na Ukrainie, którą metropolita Szeptycki zamierza rozpocząü w wiĊkszym stylu. Z innej
strony otrzymujemy informacjĊ, Īe w sferach ukraiĔskich toczy siĊ Īywa wymiana zdaĔ o sprawie mandatu politycznego, jaki ma otrzymaü metropolita Szeptycki
od galicyjsko-ukraiĔskich partii odnoĞnie do reprezentowania UkraiĔców galicyjskich
za granicą. Jak wiadomo metropolita Szeptycki wybiera siĊ do Rzymu, a podobno i do Londynu. Otrzymaá juĪ nawet od wáadz polskich paszport na 6 miesiĊcy
na wyjazd za granicĊ, gdzie rozpocznie wrogą nam akcjĊ5.
Kto zacz?, [w:] „Ilustrowany Kurier Codzienny”, Kraków 29.09. 1920, [w:] ɐȾȱȺ ɍɤɪɚʀɧɢ,
ɦ. Ʌɶɜɿɜ, ɮɨɧɞ 358, ɨɩɢɫ 1, ɫɩɪɚɜɚ 32.
5
Misja metropolity Szeptyckiego, [w:] „Rzeczpospolita”, 3.11.1920, [w:] Niebezpieczni rybacy,
„AmerykaĔskie Echo”, 4.09.1921, [w:] ɐȾȱȺ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʌɶɜɿɜ, ɮɨɧɞ 358, ɨɩɢɫ 1, ɫɩɪɚɜɚ 32.
4
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Podczas wspomnianej podróĪy zagranicznej Arcybiskup Szeptycki interweniowaá u przedstawicieli Ententy na rzecz ZURL i niewáączania Galicji Wschodniej do Polski. Poszukiwaá teĪ pomocy Þnansowo-materiaáowej w celu odbudowy
ziemi galicyjskiej ze zniszczeĔ powstaáych po I wojnie Ğwiatowej (1914–18) oraz
wojnie polsko-ukraiĔskiej (1918–19). Swoją misjĊ próbowaá realizowaü gáównie
w Rzymie, ale odwiedziá równieĪ ParyĪ, BelgiĊ, HolandiĊ, Stany Zjednoczone, oĞrodki ukraiĔskie w Brazylii i Argentynie. Jego wizyty miaáy przede wszystkim charakter
duszpasterski. Wáadyka jednak nie zapominaá o sprawie ukraiĔskiej, której ogromnie potrzebne byáo poparcie innych krajów. Negatywna ocena jego dziaáaĔ religijno-politycznych pojawia siĊ w niedzielnym wydaniu polonijnego czasopisma „AmerykaĔskie Echo” 4 wrzeĞnia 1921 roku. Autor publikacji posáugujący siĊ jedynie inicjaáem „K.” w atmosferze podejrzliwoĞci i spiskowej teorii dziejów, w sposób niezwykle obrazowy, aczkolwiek tendencyjno-infantylny kreĞli, a wáaĞciwie rozprawia
siĊ z religijną polityką Watykanu na ziemiach polskich. Przyrównuje sytuacjĊ panującą w tzw. Maáopolsce Wschodniej do zasad agresywnego ryboáówstwa, nie szczĊdząc politycznej áajanki PapieĪowi, jego wysáannikom, niektórym duchownym polskim oraz, co oczywiste, Metropolicie Szeptyckiemu.
Przytoczmy tylko niektóre ogólnie znane nazwiska watykaĔskich rybaków,
którzy chcą zobaczyü jak najprĊdzej w swoich niewodach nie sielskie ryby, raki,
peráy majątków ruchomych i ziemskich, jej záoto i wszelkie mienie, sumienie
i wolnoĞü obywatelską, ale PolskĊ caáą, jako paĔstwo, aby ją mogli hurtownie sprzedaü
na rynku Ğwiatowym, bo taki mają nakaz od prezydenta trustu, od chytrego i zimnego
jak lód Benedykta. àowią co siĊ da bezkarnie i broją wybitni watykaĔscy rybacy,
do których w pierwszym rzĊdzie zaliczają siĊ: Ratti i Ogno […] Pomagają im w tej
zgubnej dla Polski robocie nie mnie dzielni krajowi, polscy najemnicy i agenci trustu watykaĔskiego: ksiądz Lutosáawski, arcybiskup Teodorowicz, Kardynaá Dalbor
i arcybiskup kniaĨ Szeptycki. Ten ostatni zwáaszcza wystĊpuje z caáą bezczelnoĞcią
juĪ nie w roli rybaka, wyáawiającego dla trustu watykaĔskiego umysáowoĞü polską,
dobre imiĊ Polski i polskie skarby, ale w roli otwartego szpiega i zdrajcy polskiej
sprawy.
Wyzyskując w Polsce bezwstydny przywilej wyznaniowego ryboáówstwa
dla trustu watykaĔskiego, objeĪdĪa bezkarnie wschodnie kresy Rzeczpospolitej
Polskiej, RosjĊ, ba nawet KanadĊ, zostawiając wszĊdzie zdradliwe dla Polaków
ukraiĔsko-watykaĔskie sidáa do spóáki z prezesem trustu, czyli papieĪem. Prowadzi on dalej robotĊ zapoczątkowaną przez Austriaków i Niemców, którzy pogrzebali ĞwiĊtą Czerwoną RuĞ w obrĊbie granic Polski, a przez czarodziejskie sztuczki,
na zgubĊ Polsce i bratniej Rusi, wywoáali we wschodniej Galicji ducha „Ukrainy”
i koniecznie chcieli oblepiü go w ciaáo6.
W artykule znajduje swoje odzwierciedlenie równieĪ pogląd reprezentowany przez znaczną czĊĞü polskiej opinii publicznej z przeáomu XIX–XX wieku
o odrĊbnoĞci kulturowej i narodowej Rusinów (UkraiĔców) zamieszkujących RuĞ
Czerwoną (GalicjĊ Wschodnią) i UkraiĔców zamieszkujących tereny Ukrainy
NaddnieprzaĔskiej. […] Ukraina byáa u kraju granic Rzeczpospolitej, nad Dnieprem,
ale nigdy na Podolu, ani na Woáyniu, ani w Galicji Wschodniej, czyli w dzisiejszej
wschodniej Maáopolsce. Nie poĞwiadczy tego Īadna historia. Czerwona RuĞ, która
od wieków do Polski lgnĊáa, aĪ w koĔcu przylgnĊáa w skutek pokrewieĔstwa
panujących tam rodów, byáa krajem kulturalnym, podczas gdy Ukrainą zwano „dzikie
pola” Daleko nad Dnieprem […]. Nikt teĪ mądry nie szukaá na Ukrainie kultury,
6

Ibidem.
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bo jej tam nie byáo, ani Īadne pomniki nie przeszáy w spadku do potomnoĞci.
WspólnoĞü obrządku religijnego (wschodniego) ludów mieszkających za po San, nie
stanowi jeszcze Īadnego dowodu wspólnoĞci narodowej7.
Na poparcie swojej tezy autor publikacji przywoáuje przykáady róĪnych narodów europejskich, które mają ten sam obrządek religijny i nie stanowią jednoĞci
narodowej. W tym kontekĞcie odnosi siĊ wprost do osoby Metropolity: JeĪeli arcybiskup kniaĨ Szeptycki, chce áowiü dusze ukraiĔskie, niech idzie nad Dniepr, niech
siĊ postara o kontrakt dzierĪawny u Lenina i Trockiego, ale nie na wschodnich kresach Polski, nie w Kanadzie. Niechaj nie naduĪywa przy tym poáowie powagi polskiego paĔstwa, polskiego imienia, bo to oszustwo, bo to czyn wysoce karygodny
wobec polskiego i RusiĔskiego narodu. Komu Ĩle na piĊknej ziemi czerwono-ruskiej,
kto nie czuje siĊ Rusinem, ale UkraiĔcem […] ten powinien czym prĊdzej przenieĞü
siĊ nad Dniepr na UkrainĊ […].
Arcybiskup kniaĨ Szeptycki mąci wodĊ we wschodniej Maáopolsce, czyli
na Rusi Czerwonej, oszukuje Polaków i Rusinów , twierdząc, Īe w tej mĊtnej wodzie
są ukraiĔskie ryby, które on moĪe áowiü wszĊdzie, gdzie mu siĊ podoba i jak mu
siĊ spodoba, na mocy powszechnego prawa dzierĪawy duchownego ryboáówstwa
w obrĊbie granic Rzeczpospolitej. A przecieĪ kaĪdy przeciĊtny, zdrowo myĞlący Polak
i Rusin wie to dobrze, do czego zmierza poáów kniazia Szeptyckiego, Īe do oderwania Rusi Czerwonej od Polski i zdania jej w przyszáoĞci na áaskĊ Rosji, podobnie jak
to kiedyĞ postąpiá Chmielnicki z Ukrainą. Jako zapáatĊ za dokonanie takiej roboty,
bolszewicki rząd rosyjski udzieli chĊtnie trustowi watykaĔskiemu koncesji na poáów
dusz w obrĊbie Rosji, ze szczególnym, uwzglĊdnieniem Ukrainy, gdzie rybacy zaáoĪą swoja gáówną siedzibĊ. […] Wobec takie stanu rzeczy podziwiaü naleĪy pobáaĪliwoĞü Polski, która na swoich wodach cierpi jeszcze ciągle tych niebezpiecznych
rybaków i nie zerwie kontraktu z watykaĔskim trustem. […] Takich cudzoziemskich
rybaków wyrzucono by dawno za dziesiątą granicĊ. […] ZaĞ takich wichrzycieli jak
arcybiskup kniaĨ Szeptycki posáano by na wygnanie lub do wiĊzienia8.
Podczas zagranicznej misji Metropolita Szeptycki nie osiągnąá poĪądanych
rezultatów politycznych. Polskie MSZ i wywiad interesowaáy siĊ Īywo jego podróĪami i wizytami. Po powrocie pod koniec wrzeĞnia 1923 roku zostaá zatrzymany na
granicy polsko-czeskiej, skąd zostaá skierowany na pewien czas do Poznania. RównieĪ i ten fakt szeroko odnotowywaáa prasa polska. 25 sierpnia 1923 roku „Czas”,
powoáując siĊ na prywatną relacjĊ telefoniczną z dnia poprzedniego (Dziedzice,
24 sierpnia), zamieĞciá na áamach gazety informacjĊ pod niejednoznacznym tytuáem
Aresztowanie X. Szeptyckiego?
Wczoraj nad ranem rozeszáa siĊ sensacyjna pogáoska o aresztowaniu metropolity Szeptyckiego, wedáug której przy przeglądaniu pociągu pospiesznego WiedeĔ —
Lwów o godz. 1 w nocy, w wagonie sypialnym spostrzeĪono X. Szeptyckiego, jadącego ze swym sekretarzem X. kanonikiem Kaniowskim do Lwowa. PoniewaĪ, jak
wiadomo, ministerstwo spraw wewnĊtrznych zabroniáo X. Szeptyckiemu wstĊpu
w granice Polski, przeto policja paĔstwowa wezwaáa go do opuszczenia wagonu.
X. Szeptycki wezwania nie usáuchaá, a sekretarz jego oĞwiadczyá w jego imieniu,
Īe metropolita jest ciĊĪko chory i absolutnie nie moĪe opuĞciü wagonu. Wtedy policja odczepiáa od pociągu wagon sypialny, w którym znajdowaá siĊ X. Szeptycki;
innych podróĪnych usunĊáa z niego, a pozostawiáa w nim tylko X. Szeptyckiego
i jego sekretarza X. Kaniowskiego, poczem wóz ten ustawiono na bocznym torze
7
8

Ibidem.
Ibidem.

320

S. Wój t owicz

i obstawiono posterunkami policji. Komenda policji zwróciáa siĊ równoczeĞnie
do Warszawy o dalsze dyspozycje9.
Wydarzenie poznaĔskie, okreĞlane w prasie takĪe jako „incydent poznaĔski”
odbiáo siĊ szerokim echem równieĪ w innych dziennikach. Opinia publiczna
wkrótce zainteresowana byáa datą powrotu Andrzeja Szeptyckiego do Paáacu Metropolitalnego. 29 sierpnia tego samego roku w „Sáowie Polskim” odnajdujemy
nagáówek: Kiedy Metropolita Szeptycki wróci do Lwowa? „Sáowo…” powoáując
siĊ na AgencjĊ Wywiadu cytowaáo „GazetĊ Warszawską”, która, jak pisano, kategorycznie stwierdzaáa, Īe metropolita Szeptycki nie jest internowany i znajduje siĊ
na zupeánej swobodzie przez nikogo nie strzeĪony. Po porozumieniu z komisarzem
rządowym metr. Szeptycki sam zdecydowaá siĊ udaü do Poznania. Sprawa powrotu
metr. Szeptyckiego byáa juĪ na drodze do uregulowania na páaszczyĨnie pertraktacji
rządu z Watykanem. Przyjazd metropolity pertraktacje te przerwaá, zmuszając rząd
do podjĊcia nowych kroków politycznych. Sprawa metrop. Szeptyckiego bĊdzie
zaáatwiona zadowalająco z chwilą, gdy rząd uzyska zapewnienie ks. metr. Szeptyckiego o jego zupeánej lojalnoĞci wobec PaĔstwa Polskiego z uwzglĊdnieniem faktu,
Īe Maáopolska Wschodnia jest czĊĞcią organiczną PaĔstwa Polskiego10.
Kolejną wiadomoĞcią prasową na ten temat byáa informacja przywoáywana
w „Sáowie…” za Polską Agencją TelegraÞczną, która opieraáa siĊ na wiadomoĞciach
z „Rzeczpospolitej” :
Biskup przemyski obrządku gr.-kat. ks. Kucyáowski, który w ostatnich dniach
bawiá u metropolity Szeptyckiego, w powrocie z Poznania do Lwowa byá na dáuĪszej
audiencji u pana ministra spraw wewnĊtrznych Kiernika, celem omówienia sprawy
ewentualnego powrotu metropolity do Lwowa. P. minister podkreĞliá jeszcze raz,
Īe powodem zatrzymania metropolity byáa wyáącznie troska o niewywoáywanie
niepokojów. Metropolita wjechaá do Poznania na wáasne Īyczenie. P. minister zaznaczyá koniecznoĞü obustronnego wpáywania na uspokojenie umysáów.
Ks. biskup Kucyáowski i dr Gwozdecki stwierdzili wobec p. ministra, ze metropolita
korzysta z zupeánej wolnoĞci , otoczony jest naleĪytą opieką lekarską i szacunkiem
naleĪnym jego godnoĞci11.
W dalszych doniesieniach prasowych na temat moĪliwoĞci pozytywnego
zakoĔczenia przymusowego pobytu Metropolity w Poznaniu czytamy:
Warszawa PAT [Polska Agencja TelegraÞczna]. Przebywający w Poznaniu metropolita Szeptycki zwróciá siĊ do p. Prezydenta Rzeczpospolitej z proĞbą u dzielenie
mu audiencji. Jak siĊ dowiadujemy p. Prezydent po porozumieniu siĊ z rządem poleciá
kancelarii cywilnej zawiadomiü metropolitĊ Szeptyckiego, Īe audiencja bĊdzie
mu udzielona. PoniewaĪ metropolita w proĞbie swojej zaznaczyá, Īe wobec stanu
choroby nie bĊdzie mógá przybyü do Warszawy przed upáywem 4 tygodni, przeto
termin audiencji zostanie ustalony póĨniej12.
Dzienniki na bieĪąco donosiáy o wydarzeniach związanych z osobą Metropolity, cytując niejednokrotnie warszawską AgencjĊ Wywiadu. W ten sposób informowano o „nieszczególnym” stanie zdrowia Wáadyki lub planowanych w niedáugim czasie dziaáaniach:
Aresztowanie X. Szeptyckiego?, „Czas”, 25.08.1923, [w:] ɐȾȱȺ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʌɶɜɿɜ, ɮɨɧɞ 358,
ɨɩɢɫ 1, ɫɩɪɚɜɚ 32.
10
Kiedy Metropolita Szeptycki wróci do Lwowa?, [w:] „Sáowo Polskie”, 23.08.1923, [w:] ɐȾȱȺ
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʌɶɜɿɜ, ɮɨɧɞ 358, ɨɩɢɫ 1, ɫɩɪɚɜɚ 32.
11
Ibidem.
12
Przed zlikwidowaniem incydentu z metropolitą Szeptyckim, [w:] „Sáowo Polskie”, 13.09.1923,
[w:] ɐȾȱȺ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʌɶɜɿɜ, ɮɨɧɞ 358, ɨɩɢɫ 1, ɫɩɪɚɜɚ 32.
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AW powoáując siĊ na „GazetĊ Warszawską” podaáa, Īe Metropolita Szeptycki
na audiencji u Prezydenta Rzeczpospolitej, która odbyü siĊ ma w najbliĪszym czasie wygáosi przemówienie, w którym wyrazi swój stosunek do PaĔstwa polskiego.
[…] audiencja ta i záoĪona przy tej sposobnoĞci deklaracja zakoĔczyü ma incydent
z Metropolitą Szeptyckim. […] metropolita przebywający nadal w szpitalu w Poznaniu poleciá Kurii metropolitalnej we Lwowie ogáosiü swój list pasterski do duchowieĔstwa i wiernych datowany z Rzymu. Sprawy stosunku swego do PaĔstwa polskiego dotyka metropolita w sáowach: „Wielką cnotą chrzeĞcijanina dopatrywaü
siĊ wszĊdzie woli Boga”. Metropolita wzywa do oddania cesarskiego cesarzowi,
a co boskiego Bogu; cytuje sw. Pawáa, który polecaá pokorne poddawanie siĊ wszelkiej wáadzy, gdyĪ nie ma takiej, któryby nie pochodziáa od Boga13.
W doniesieniach prasowych na temat Arcybiskupa Szeptyckiego nie zabrakáo równieĪ vox populi. 8 paĨdziernia 1923 roku w „Sáowie Polskim” odnajdujemy komentarz sytuacji politycznej oraz roli jaką w owym czasie Wáadyka odgrywaá.
Podaáy dzienniki wiadomoĞci, Īe ksiądz Metropolita Szeptycki na audiencji
w Spale u Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Wojciechowskiego záoĪyá oĞwiadczenie swej lojalnoĞci wobec PaĔstwa Polskiego. Niezawodnie nastąpi wkrótce objĊcie
urzĊdu w arcybiskupstwie lwowskim. NaleĪy wiĊc rozpatrzeü siĊ w nowej sytuacji,
którą ten fakt stworzy.
Nie ma powodu dalej patrzeü z nieufnoĞcią w szczeroĞü zamiarów ks. Arc.
Szeptyckiego, Īe dla dobra powierzonej sobie archidiecezji bĊdzie siĊ staraá dziaáaü
w porozumieniu z wáadzami paĔstwowymi.
Stosunki, które stworzyáy wojny, toczące siĊ tak dáugo na terenie tego kraju,
pozostawiáy wielkie zniszczenie w kaĪdym kierunku, moralnym, kulturalnym i materialnym. […]
W takich warunkach powinny ustaü spory i zaognienia narodowe czy partyjne,
a kto pragnie dobra doczesnego i zbawienia dla obywateli tego PaĔstwa, czy on
Polak czy Rusin - powinni sobie podaü rĊce do osiągniĊcia tego celu, który wyjdzie
na chwaáĊ BoĪą i dobro Rzeczpospolitej i kaĪdego poszczególnego obywatela.
Przekonany jestem, Īe w przewaĪnej czĊĞci ludnoĞci takie są pragnienia.
W zgodnym poĪyciu budowaü i naprawiaü, co wojna zniszczyáa. Ufajmy, Īe Arcypasterz przybywający do swej diecezji wraz z podlegáym sobie duchowieĔstwem przyĞwiecaü bĊdą w takim usiáowaniu, a i w nas wszystkich mieszkaĔcach tej czĊĞci Polski, znajdą poparcie i pomoc14.
W istocie, po „incydencie poznaĔskim” Metropolita powróciá do Lwowa, gdzie
zająá siĊ sprawami organizacyjnymi Cerkwi grekokatolickiej. DziaáalnoĞü polityczna bowiem nigdy nie przysáaniaáa mu problemów religijnych. Zawsze podkreĞlaá, Īe
jest przede wszystkim ksiĊdzem, chrzeĞcijaninem i z tej perspektywy odbieraá otaczającą go rzeczywistoĞü. W Īyciu polityczno-spoáecznym staraá siĊ zachowywaü
stanowisko ponadpartyjne. Sympatyzowaá jednak z ukraiĔskim ruchem organicznym
(UNDO), ale sam, jak siĊ wydaje, przygotowywaá stopniowo odrodzenie ruchu chadeckiego w róĪnych jego formach organizacyjnych. Byá przeciwnikiem ekstremalnego ruchu nacjonalistycznego. Nie zgadzaá siĊ w zasadzie na przynaleĪnoĞü ksiĊĪy
do OUN, chociaĪ teĪ wyraĨnie nie zabraniaá im takiej wspóápracy. Wáadyka publicznie wystĊpowaá przeciwko terrorowi, zwáaszcza w jego krwawej formie. W 1934 roku
o jego ostrej krytyce niegodnych dziaáaĔ terrorystycznych donosiáa m.in. „Gazeta
Warszawska” . 7 sierpnia tego roku lwowski korespondent „Gazety…” pisaá:
13

Ibidem.
Po powrocie Metropolity, [w:] „Sáowie Polskim”, 8.10.1923, [w:] ɐȾȱȺ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʌɶɜɿɜ,
ɮɨɧɞ 358, ɨɩɢɫ 1, ɫɩɪɚɜɚ 32.
14
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Enuncjacja „Unda” wydana przed niedawnym czasem, w związku z sytuacją
i atmosferą, jaka wytworzyáa w Polsce, a przede wszystkim w Maáopolsce Wschodniej, „Organizacja UkraiĔskich Nacjonalistów” (OUN), przebrzmiaáa jakeĞmy
to przewidzieli, bez echa; ba w Ğlad za nią poszáo jej znieczulenie przez mord dokonany rĊką czáonka OUN na osobie dyrektora ruskiego gimnazjum we Lwowie Babija. Po tym zbrodniczym czynie zapowiadano drugą enuncjacjĊ „Unda” […] Tymczasem zamiast enuncjacji „Unda” ukazaá siĊ list publiczny metropolity Szeptyckiego,
napisany w Podlutem, w letniej rezydencji tego czoáowego mĊĪa koĞcioáa grecko-katolickiego w Polsce, z którego opinią liczy siĊ starsze spoáeczeĔstwo ruskie. List ten
jest pewnego rodzaju sensacją i zostanie prawdopodobnie wyzyskany przez zainteresowane czynniki dla odpowiednich celów.
PodnieĞü naleĪy, Īe metropolita Szeptycki od dáuĪszego juĪ czasu nie poáoĪyá
swego podpisu na enuncjacji (oĞwiadczeniu), mającej charakter polityczny. Obecny
przeto list Ğwiadczy o powadze sytuacji , jaka siĊ na gruncie Maáopolski Wschodniej, dziĊki zbrodniczej taktyce OUN wytworzyáa. […] List jest silny i odczekaü
naleĪy skutków. ĩaáowaü tylko naleĪy, Īe pokazaá siĊ on dopiero po zamordowaniu „[U]kraiĔca” Babija, Īe nie ujrzaá Ğwiatáa po pierwszych mordach terrorystów
„ukraiĔskich”, dokonanych na polskich obywatelach przed rokiem, dwoma, trzema
laty, ze autor nie ustosunkowaá siĊ do tego áaĔcucha zbrodni dokonanego na mieniu
paĔstwa i obywateli polskich. List pokazaá siĊ, dopiero, gdy przelaá siĊ juĪ puchar
po za brzegi.
Dobrze, Īe siĊ ukazaá. […] Ğledziü bĊdziemy skutków listu i cieszyü siĊ bĊdziemy, gdy nie pozostanie on tylko dokumentem papierowym15.
Jak widaü, prasa polska domagaáa siĊ stanowczej i ostrej krytyki aktów terrorystycznych, których coraz czĊĞciej po 1920 roku dopuszczaáa siĊ w Galicji strona
ukraiĔska w starciu z Īywioáem polskim. W istocie, Szeptycki w tej kwestii reprezentowaá duĪą ostroĪnoĞü. Inną rzeczą jest, Īe polska strona czasem zbyt gáoĞno
i natarczywie domagaáa siĊ gáosu potĊpienia. Trudne politycznie poáoĪenie Metropolity, które z pewnoĞcią moĪna nazwaü AntygoĔskim táumaczy w swych wspomnieniach poslki publicysta i dyplomata, hrabia Jan Stanisáaw àoĞ: „[zostawszy] hierarchą unickiej cerkwi, a póĨniej jej gáową i przekonawszy siĊ, Īe — o ile nie dokona stanowczego wyboru miĊdzy zwaĞnionymi narodowoĞciami — nie zdoáa pozyskaü zaufania wyznawców powierzonej sobie cerkwi, metropolita Szeptycki przekroczyá stanowczo i nieodwoáalnie Rubikon i caáym swym póĨniejszym Īyciem,
aĪ do przede dnia Ğmierci nie zawahaá siĊ na raz obranej drodze w sáuĪbie narodowego KoĞcioáa ukraiĔskiego. Tego mu Polacy nie wybaczyli. Nie rozumieli,
Īe minĊáy czasy, gdy moĪna byáo stanąü jako rozjemca miĊdzy powaĞnionymi narodami, zmuszając je swą powagą do odrzucenia orĊĪa. Rozczarowanie Polaków
(mówimy wyáącznie o zamieszkaáych w dzielnicy) przemieniáo siĊ z biegiem czasu
w nienawiĞü, której objawy niejednokrotnie, a wáaĞciwie bardzo czĊsto przekraczaáy nakreĞlane przez polityczny rozsądek granice. Metropolita zdaá sobie z tej nienawiĞci sprawĊ, nie uląká siĊ godzących w niego pocisków i… zaciąá siĊ w swym oporze, posuwając siĊ niejednokrotnie zbyt daleko w wykazywaniu, Īe wybór, jaki dokonaá jest nieodwoáalny”16.
15

Enuncjacja metropolity Szeptyckiego (Od wáasnego korespondenta „Gazety Warszawskiej”),
„Gazeta Warszawska”, 07.08.1934, [w:] ɐȾȱȺ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʌɶɜɿɜ, ɮɨɧɞ 358, ɨɩɢɫ 1, ɫɩɪɚɜɚ 32.
16
J. S. àoĞ , PamiĊtnik, tekst pisany w 1972, niepublikowany, s. 82–83. Wspomnienia Stanisáawa
àosia nie ukazaáy siĊ jeszcze w formie oÞcjalnej publikacji. Fragment ich treĞci (rozdziaáu zatytuáowany Sprawa ukraiĔska) zostaá mi udostĊpniony przez syna publicysty — dr inĪ. Marka àosia. Cytaty podajĊ w oryginalnej wersji z maáymi poprawkami natury interpunkcyjnej czy gramatycznej.
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Rok 1934 obÞtowaá w coraz trudniejsze i bardziej krwawe kontakty polskoukraiĔskie, co zaowocowaáo wieloma krytycznymi tekstami prasowymi równieĪ
na temat Metropolity. W tym samym roku jednak 14 paĨdziernika w piĞmie Þnansowanym przez II Odziaá Wojska Polskiego, tj. w „Biuletynie Polsko-UkraiĔskim”
ukazaá siĊ artykuá przeczący negatywnej tendencji. Autor publikacji (M. Andrusiak)
zatytuáowanej Szeptyccy szeroko opisuje historiĊ rodu Szeptyckich oraz dokonania
Ekscelencji Andrzeja. W podobnym, pozytywnym tonie utrzymana byáa publikacja
z 1939 roku, pomieszczona w dwutygodniku „Polak Greko-Katolik” w 40 rocznicĊ ĞwiĊceĔ biskupich Wáadyki oraz 35 rocznicĊ wydania znamiennego listu pasterskiego Do Polaków obrządku greckiego (1904). Szeptycki z caáą mocą podkreĞlaá
w nim swoje oddanie wszystkim wiernym koĞcioáa greckokatolickiego, niezaleĪnie od narodowoĞci, której byli przedstawicielami. Jak wielkiej wagi byáy to sáowa,
Ğwiadczy treĞü artykuáu: […] wierni grekokatolicy narodowoĞci polskiej, ukraiĔskiej,
wĊgierskiej, ruskiej, sáowackiej itd. wezmą uroczysty udziaá w radosnych uroczystoĞciach ku czci wielkiego duszpasterza naszej grekokatolickiej cerkwi. Nie my powoáani jesteĞmy do oceny dorobków Jego Ğwiątobliwego Īycia. Historia oceniaü bĊdzie
wielki ogrom jego pracy. PodkreĞliü musimy, Īe wielki oÞarnik sáuĪby Chrystusowej
daá nam wiernym grekokatolikom nauki o wartoĞciach nieprzemijających. Wydając
list pasterski do Polaków grekokatolików — Metropolita Szeptycki Andrzej wyznaczyá na wieki drogowskazy, które obowiązywaü bĊdą w naszej cerkwi. Wskazaá
on, Īe Ğw. Cerkiew ta nie moĪe byü związana z jednym tylko narodem. MoĪe siĊ rozwijaü jako cerkiew powszechna17.
Zarysowujący siĊ w niniejszym, siáą rzeczy niepeánym, przeglądzie artykuáów
prasowych portret Metropolity Szeptyckiego wymyka siĊ, jak widaü, áatwej ocenie. Obraz tego czoáowego ukraiĔskiego mĊĪa stanu jest wielowymiarowy i trudny
do jednoznacznej charakterystyki, podobnie jak epoka, w której oddawaá swą kapáaĔską posáugĊ. Z racji sprawowanego wysokiego urzĊdu oraz dziaáalnoĞci nie tylko
religijnej, ale i politycznej, spoáecznej, kulturalnej, Szeptycki dokonywaü musiaá
bardzo trudnych decyzji, które czĊsto przysparzaáy mu wrogów, zwáaszcza w kraju zamieszkiwanym przez narody uzurpujące sobie prawo do tej samej ziemi. Stojąc
po stronie ukraiĔskiej, naraĪaá siĊ niejednokrotnie polskiej opinii publicznej. Dlatego
wĞród wielu polskich publikacji zgromadzonych w zasobach Archiwum Historycznego we Lwowie dominują te, które z duĪą dozą krytycyzmu odnoszą siĊ do postaci Wáadyki. Jednak i tutaj odnaleĨü moĪna wypowiedzi nieodmawiające Metropolicie waloru wyjątkowoĞci i zasáug dla trudnego polsko-ukraiĔskiego porozumienia.
O tonie wypowiedzi publicystycznej w duĪej mierze decydowaáy sympatie polityczne czasopism, w których kreĞlony byá jego portret.

17

Jubileuszowe uroczystoĞci ku czci J. Eks. Metr. Szeptyckiego, [w:] „Polak Greko-Katolik”, 15.06.
1939, nr 11, s. 7.

