
Metropolita Andrzej Szeptycki w ukraińskiej historiografii

Ostatnie  lata  przyniosły  wzrost  zainteresowania  postacią  Andrzeja  Szeptyckiego,

szczególnie  za  sprawą  możliwości  jego  beatyfikacji.  Andrzej  (Roman)  Szeptycki  (1865–1944)

pochodził  z  rodziny o korzeniach  rusińskich,  która  spolonizowała  się  i  przeszła  na katolicyzm

obrządku łacińskiego. W młodości powrócił do wyznania greckokatolickiego i wstąpił do zakonu

bazylianów. Jako metropolita posługę pełnił niemal pół wieku, prowadząc swą owczarnię w czasie

pierwszej i drugiej wojny światowej.

W pracy doktorskiej podjęto próbę przyjrzenia się sposobom opisywania władyki przez

ukraińskich historyków. Za podstawę źródłową pracy przyjęto książki wydane drukiem, powstałe

po 1944 r. Przedstawienia życia i postaci Szeptyckiego w historiografii ukraińskiej nie dokonano po

to, by zdekonstruować jego legendę, lecz by ją poznać i zrozumieć. Pierwszy rozdział rozprawy,

zatytułowany  Biografia  Andrzeja  Szeptyckiego,  jest  życiorysem  władyki.  Drugi,  Tradycje,

uwarunkowania  i  rozwój  historiografii  ukraińskiej,  to  omówienie  różnych  nurtów  ukraińskich

badań historycznych w XX w. Pozostałe dwa – Ukraiński Mojżesz czy „patriarcha zdrady”? oraz

Duchowny  z  misją  czy  „nauczyciel  agresywnego  katolicyzmu”? –  są  analizą  trzech  nurtów

ukraińskiej  historiografii  o  Andrzeju  Szeptyckim:  pisarstwa  stalinowskiego,  historiografii

emigracyjnej  oraz  współczesnego  kierunku  badań  nad  życiem  władyki  na  Ukrainie.  Rozdziały

trzeci i czwarty są przeglądem interpretacji postaci Szeptyckiego przez poszczególnych historyków

jako reprezentantów określonego sposobu myślenia. Zarówno w pisarstwie stalinowskim, jak i w

historiografii  emigracyjnej  mamy  do  czynienia  z  ideologią  i  manipulacją.  Radzieccy  historycy

usiłowali  skompromitować  metropolitę,  przedstawiając  go  jako  pozoranta,  zdrajcę  narodu

ukraińskiego, faszystę i krwiożerczego antykomunistę. Emigracyjni badacze postawili sobie za cel

zrehabilitowanie Kościoła greckokatolickiego i jego hierarchów, a przejawiający się w ich pracach

kult  metropolity  wypływał  bezpośrednio z  przedstawienia  jego postaci  jako męża stanu i  męża

Bożego.  Od 1991  r.  na  Ukrainie  powstają  bardziej  krytyczne  książki  dotyczące  władyki.  Jego

postać  cieszy  się  zainteresowaniem  wielu  ukraińskich  naukowców:  teologów,  historyków,

politologów czy lingwistów. Warto jednak dodać, że Andrzej Szeptycki do dziś nie doczekał się

kompleksowego  i  maksymalnie  obiektywnego  ujęcia  biograficznego,  które  odsłaniałoby  jego

działania na wszystkich polach: religijnym, politycznym, kulturalnym i narodotwórczym.


