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У  статті  розкрито  деякі  аспекти  історії  ордену  студитів,  починаючи  від  V  ст.  у  Візантії  та  часів
св. Теодора Студита (VІІІ ст.) аж до сучасності. Охарактеризовано діяльність Теодора Печерського, котрий у
ХІ ст.  заснував перший на Русі  монастир студитів поблизу Києва.  Основну увагу зосереджено на історії
ордену  студитів  на  українських  землях  у  першій  половині  ХХ  ст.  Автор  аналізує  діяльність  братів
Шептицьких – Казимира й Романа, котрі на початку ХХ ст. відновили орден студитів у Львові; розкриває
історію студитів  у  період  Другої  світової  війни,  ліквідацію греко-католицької  церкви  й ордену студитів
радянською владою. У статті також показано відбудову руху студитів у 1963 р. у Римі. 
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католицька церква, митрополит Андрей Шептицький. 

Тытко М. М. К вопросу о истории ордена студитов. В статье раскрыты некоторые аспекты истории
ордена  студитов,  начиная  с  пятого  столетия  у  Византии  и  времён  св.  Теодора  Студита  (VІІІ  в.)  до
современности. Рассматривается деятельность Теодора Печерского, который в ХІ в. заложил первый на Руси
монастырь  студитов  недалеко  от  Киева.  Основное  внимание  обращено  на  историю  ордена  студитов  на
украинских  землях  в  первой  половине  ХХ  ст.  Автор  анализирует  деятельность  братьев  Шептицких  –
Казимира и Романа,  которые в начале ХХ в.  возродили орден студитов во  Львове;  раскрывает  историю
студитов  в  период  Второй  мировой  войны,  ликвидацию  греко-католической  церкви  и  ордена  студитов
советской властью. В статье также показано возобновление движения студитов в 1963 году в Риме.

Ключевые слова: орден студитов, монастырь студитов на Руси, оккупация, св. Теодор Студит, греко-
католическая церковь, митрополит Андрей Шептицкий. 

Tytko M. M. To the Question About History the Order of Studites. The article (the study) describes chosen
aspects of history of the order of Studites, as early as V century – the Studion in Byzantium, for age of Sanctus
Theodorus Studita (St. Theodore the Studite) in VIII  century and for age of Sanctus Theodosius Peczerskij (St.
Teodosij Peczerskij), who created the monaster of Studites in XI century in Ruthenia, near Kiev. The article mainly
focuses on history (vicissitudes) the order of Studites in Ukrainian lands in first half of XX century. The author
describes brothers Szeptycki (the Szeptyckis), especially Casimir Szeptycki [Kazimierz Szeptycki], (rev. Clement
Szeptycki,  [rev.  Klimentij  Szeptyckij])  and  Roman  Szeptycki  (the  Metropolitan  Andrzej  Szeptycki  [Andrew
Szeptycki]),  who renewed (revived) the order of Studites within the framework of the Greek-Catholic Orthodox
Church  in  Lviv  (Lwów,  Leopolis)  at  the  beginning  of  XX  century.  The  article  (the  study)  concerns  also  the
development of Studites in the period of the Second Republic of Poland (years 1918–1939) in the Ukrainian lands.
The text shows history of the order of Studites in Ukraine in the period of the second world war – under Soviet
occupation (1939–1941) and under German occupation (1941–1944). The author describes also the liquidation the
Greek-Catholic Orthodox Church and the order of Studites by the authorities of the Soviet Union after the second
world war. The article notifies about the revival the rule (the observance) of Studites in 1963 year in Rome, thanks to
the Ukrainian Metropolitan – archbiscop Josif Slipyj [Joseph Slipyj]. 

Key words: order of Studites, monastery of Studites in Ruthenia, occupation, St. Theodore the Studite,  Greek-
Catholic Orthodox Church, Metropolitan Andrew Szeptycki.

Виклад  основного  матеріалу  й  обґрунтування  результатів  дослідження. У  першому
тисячолітті  свого  існування  християнства було  єдиною спільною церквою.  Офіційний поділ  на
Схід і Захід зареєстровано в 1054 році. Цю дату належить пам’ятати, якщо йдеться про історію
монастиря Студіону. 

Східний монастицизм сягає своїм корінням Єгипту. Звідти походять дві головні течії [30, 67]:
анахоретська  (самітницька,  чи  єреміцька),  представником  якої  вважається  святий  Антоній
(251–356 рр. н. е.) та кеновіальна – св. Пахомій (помер 348 р. н. е.). Третій напрям монастицизму –
це ідіоритмічна течія, започаткована св. Василієм Великим (пом. 348 р. н. е.), яка характеризується
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тим, що надає більшу свободу монахам. Вона появилася наприкінці ХІV ст. на Атосі [13, 78]. Крім
кеновій,  ідіоритмії  та єреміцтва,  існує  четвертий тип східного монастицизму,  названий лаврою.
Лавра має риси кеновії й анахоретства. Дмитро Оболенський визначив лавру як „зібрання самітних
келій навколо спільного вчителя” [13, 78]. Лавра відрізняється від ідіоритмії тільки суворішими
порядками. 

Римський вельможа Флавій Студій у 463 році н. е. заснував монастир Св. Іоанна Хрестителя у
західній частині Константинополя, недалеко Золотих Воріт. Монастир названо на честь фундатора
– Стадіоном [20,  687;  15,  59;  21,  41],  а його ченців – студитами.  Монастир був  ідіоритмією у
візантійському стилі. З часом він став одним із найважливіших культурних та теологічних центрів
першого тисячоліття. 

Заслуги  студитів  перед  Церквою  безперечно  великі  [7;  14;  8,  64;  9,  col.  1441,  f.,  Studiti].
Монастир Студіон підтримав ухвалу Халькидонського собору, на якому був засуджений патріарх-
монофізит  Акакій  (484–519)  [20,  687].  У  VIII  ст.,  під  час  тривалої  суперечки  між
іконошанувальниками й іконоборцями, монастир рішуче підтримував іконошанувальників [30, 69].
Вони не тільки захищали культ святих ікон, а й боролися за незалежність церкви від імператора.
Іконошанувальники виступали проти цезаропапізму іконоборців [20, 687].

Найважливішою постаттю монастиря Студіону був, без сумніву, св. Теодор Студит (759–826).
Його можна поставити в один ряд і з Гермасом І, св. Іоанном з Дамаска, св. Юрієм з Кіпру та
патріархом Никифором, і зі святими іконошанувальниками [15, 58–66; 30, 69]. Щоб зрозуміти роль
св. Теодора в житті монастиря студитів, потрібно згадати історію полеміки про ікони й атмосферу
тієї епохи. 

Імператор у 725 році видав перший едикт проти шанувальників ікон [30. 68–69]. Писання і
вшанування  ікон  уважалось  ідолопоклонством  та  спотворенням  християнства.  Чверть  століття
пізніше  імператор  Костянтин  V  (роки  правління  −  741–775)  у  754  році  скликав  церковний
псевдособор  у  Гері,  на  якому  30–40  єпископів  ухвалили,  що  єдиним  справжнім  уявленням
Спасителя є Причастя, а будь-які скульптурні чи намальовані уявлення постаті Ісуса Христа – це
єресь  [30,  69],  яку  належить  знищити.  Іконошанування  було  засуджено,  а  його  прихильників
позбавлено церковних посад.  Також за наказом імператора із  монастиря Студіону були вигнані
ченці, котрі захищали культ ікон [20, 1316–1317].

Наступник  Костянтина  V  імператор  Лев  ІV  Хазар  (775–780)  пом’якшив  репресії  щодо
іконошанувальників. Завдяки цьому деякі монахи могли повернутися до Студіону [20, 1316–1317],
у тому часі двадцятирічний Теодор, котрий був під впливом свого дядька – св. Платона (від 780
року – ігумен з Сацудіума [20, 1316–1317]). У 787 році імператриця Ірина (афінянка, прихильниця
„хеленізму” в церкві та шанувальниця ікон) скликала VІІ Вселенський собор у в Нікеї (останній
спільний собор східної  та  західної  церков),  на якому близько 300 єпископів (у тому числі  два
легати папи римського) відмінили ухвали іконоборців, прийняті псевдособором у Хері (753 –754) і
дозволили вшанування ікон та їх писання за образом і подобою Спасителя [20, 1316–1317; 30, 69–
70].

Під час собору 787 року відбулося висвячення Теодора Студита, проведене Танасієм [20, 1316–
1317].  У 794 році Теодор став настоятелем монастиря в Сацудіомі (після св. Платона) [20, 1316–
1317]. Він старався зразково виконувати рішення VІІ Вселенського собору,  за якими церква не
підлягала державній владі. У 796 році Теодор відверто засудив неканонічний шлюб Костянтина ІV
та відійшов від Тарасія, який толерував цей шлюб [20, 1316–1317]. Результатом цього відважного
кроку  було  вигнання  Теодора  Студита  до  Фесалонік.  Рік  потому  завдяки  підтримці  матері
імператора (Ірині) Теодор повертається до Константинополя й осідає разом із деякими ченцями із
Сацудіома в покинутому монастирі в Студіоні [20, 1316–1317]. Раніше разом із цими монахами
Теодор боровся із сарацинами, тому вони були згуртовані військовою дисципліною. 

Теодор Студит уводить у життя монастиря в Студіоні новий статут, який частково опертий на
правила  св.  Василія  Великого.  Сувора  дисципліна,  бідність,  заняття  ремеслом  та  інтенсивне
вивчання теології – це вимоги, які були покладені в основу Типікона. Студицькі правила остаточно
опрацювали й записали учні Теодора [20, 1316–1317; 10, 137–138; 15, 61]. Від початку ІХ століття

2



Студіон стає зразком для східноєвропейського монастицизму [20, 1317]. Він був знаний завдяки
добрій школі переписувачів, чудовим митцям-художникам, а також із хвалебних пісень, які досі
співають  у  православних  церквах  (наприклад,  фрагмент  Тродіону під  час  Великого  Посту  чи
Параклетіку, тобто Октоехос) [20, 1317; 15, 62].

У  809  році  Теодор  засудив  друге  одруження  (неканонічне)  імператора  Никифора  (роки
правління  802–811),  за  що  був  вигнаний  із  Константинополя  [20,  1359].  У  засланні  Теодор
звертається  за  допомогою до папи  Лева  ІІ,  але  безрезультатно  [20,  1359].  Тільки  після  смерті
імператора Никифора у 811 році Теодор повертається у столицю. Через два роки новий імператор
Лев V створив іконоборчу поліцію (813 р.), а в 814 році за допомогою війська розпочав нову акцію
проти ікон та їх шанувальників. Були ув’язнені й піддані катуванню монахи, а Теодора Студита
вже третє вигнано зі столиці [20, 687]. Він подався до Метопи у Фригії, згодом до Бонети, Анатолії
та Смирни. Там написав багато листів щодо вшанування ікон (близько 600). Звертався також за
допомогою до папи Пасхалія І [20, 1359]. У 820 році на запрошення імператора Михаїла ІІ Теодор
прибув до Царгорода, однак не дочекавшись повернення культу ікон у Візантії, помер 11 листопада
826 року [20, 1359; 28, 473].

Теодор Студит  залишив багату літературну та духовну спадщину.  До переліку його праць
уходять:  Довгий  катехізис  і  Короткий  катехізис (у  них  автор  полемізує  з  іконоборцями),
Антиєретики,  поезія,  промови  про  літургію,  листи  [15,  61].  Св.  Теодор  разом  зі  св.  Іоанном
Клімаком, св. Семеном Новим Теологом, св. Григорієм Паламасом належать до візантійського кола
теологів, які опиралися на александріївські традиції, на Псевдодіонісія Ареопагіта [10, 645–646].
Це коло характеризується філософічністю, підкресленням значення розуму в містиці та аскетизмі,
меншим зацікавленням біблійною теологією [10, 645–646]. 

Св. Теодор і патріарх Никифор погоджувалися з поглядами св. Іоанна з Домаска, вважаючи
нехтування  культом  ікон  ігноруванням  правдивої  людської  природи  Христа  [10,  644].
Погоджуючися з думкою св. Теодора зі Студіону,  можна сказати, що захист ікон має не тільки
моральне значення (як уважав Германос І) [10, 644; 20, 1359; 17, index, bibliografia], а й догматичне.
Іконоборство за часів Теодора Студита утворилося, без сумніву,  під впливом багатьох обставин.
До них належать монофізичні ідеї, які зводили до мінімум людську природу Христа. Мали вплив
маніхейські твердження (павлікіан) про те, що вся матерія є злом (у тому числі й людське тіло
Христа), тому вона не варта того, щоб її відтворювати в мистецтві. Монотеїстичний іслам також
зробив свій внесок у появу іконоборства [20, 687], особливо зважаючи на заборону зображувати
людські  постаті.  Св. Теодор  боровся  з  цими  впливами,  за  що  неодноразово  був  у  вигнанні,
засуджений та зносив інші покарання [30, 69]. 

Посмертним тріумфом св. Теодора Студита було проголошення в 842 році свята Ортодоксії у
пам’ять перемоги іконошанувальників. Його православна церква святкує в першу неділю Великого
Посту [20,  1014];  також вона відзначає  11 листопада як день пам’яті  св.  Теодора Студита  [20,
1359]. 

Іронією історії є факт, що монастир у Студіосі (чий ігумен – св. Теодор – два рази звертався до
папи з проханням про допомогу) у 1204 році знищили хрестоносці. Його було відбудовано в 1290
році, але в 1543 році турки цілком його зруйнували [20, 1317]. 

Середньовічний  монастир  в  Студіосі  не  зберігся,  але  його  вчення,  будучи  одним із  типів
східного монастицизму, не загинуло завдяки студитському духовенству, яке з ХІ ст. поширювало
свої ідеї й на Русі. У 1062 році св. Теодосій Печерський (1035–1074) увів у практику своєї лаври
(біля Києва) правила студитів [4]. На ці правила (Hypotyposis) опирався руський (ХІ–ХІІ ст.) та
український монастицизм (ХІХ–ХХ ст.) [4, кол. 246]. Діяльність студитів у ХІІІ–ХІХ в. на руських
та польських землях не вивчена й потребує окремих архівних досліджень. Відомо, що жменька
студитів-русинів існувала до ХІХ ст., а з 1872 р. їх реєструють українські джерела [16, 30].

Нова  сторінка  в  історії  студитського  руху  почалася  разом  із  релігійним  відродженням
українців  за  часів  митрополита  Львівського  Андрея  Шептицького,  котрий  причинився  до
реформування чернецтва [16, 446]. 
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Андрей Шептицький (світське ім’я Роман Олександр [16, 438–439]), внук Александра Фредри
по матері [5, 156], поляк (у 1885 р. змінив національність на руську),  у 1892–1894 рр. писав та
захищав докторську дисертацію в єзуїтському колегіумі  в Кракові [16, XX, 272], а у 1898 р. став
ігуменом,  професором  теології  в  семінарії  в  Кристинополі  [16,  XX].  Там  професор  Кирило
Королевський приготував  Типікон [16,  215–216]  –  доктрини  та  правила,  за  якими жили  ченці-
студити. Цей документ, який є основою духовності монастиря, часто приписують митрополитові,
хоча сам А. Шептицький разом зі своїм братом Казимиром тільки переглянули  Типікон  [16, 174,
216, 446].

Початковий період існування монастиря студитів на Галичині вивчений слабо. У 1896 році в
Олексі  (Золочівський район) А.  Шептицький, як пише Юзеф Козак [29,  242],  заснував  перший
студитський  монастир  за  статутом  св.  Теодора  Студита.  Будучи  вибраним  митрополитом
Львівським (31 жовтня 1900 р.), А. Шептицький відновив монастир у Скнилові під Львовом [16, XX,
282; 26, 318].

Перші студити були світською громадою і не мали ще визначених організаційних форм [26,
318]. Тільки в 1908 році відбулося перше висвячення ченців [26, 318]. Вони почали носити широкі
чорні з білим мальтійським хрестом сутани [24, 320]. 

Брат  митрополита  Андрея,  Казимир  Шептицький  (1869–1956)  [16,  438–439],  за  професією
юрист, під час навчання представлявся як поляк. Після закінчення теологічного факультету в 1915
році був висвячений у духовний сан і став ігуменом, братом Климентієм, у Львові [26, 318; 4, кол.
1218]. Отець Климентій як духовний наставник львівських студитів відіграв велику роль у їхньому
житті.  Він  вніс  поправки  у  Книгу  правил  монастиря  [16,  XX;  26,  132,  174]  (яку  в  1905  році
переглянув  Андрей  Шептицький)  на  підставі  правил,  опрацьованих  професором  Кирилом
Королівським. Ці правила (статут) були опубліковані у 1910 році під назвою „Типікон Скнилівський”
[16,  174].  Пізніше,  у  1936  році,  о.  Климентій  Шептицький  разом  із  митрополитом  Андреєм
Шептицьким склали ще один статут – більший за обсягом, бо нараховував 344 сторінки. Цю версію
Типікона опубліковано у 1964 році в Римі [16, 174, 215, 241 426, 430, 431; 3]. Попередня версія, з
1910 року, не збереглась. 

Відроджений на  базі  католицького  костелу монастир студитів  розвивався  дуже  динамічно.
Збільшувалася кількість ченців, появлялися нові монастирі: якщо у 1915 році на польській землі
був тільки один монастир студитів у Скнилові біля Львова [16, 272], у якому налічувалося тільки
тридцять монахів [26, 318], то у 1939 році студитам належали вісім монастирів та два філіали на
Підляшші [26, 318]. Ще перед Першою світовою війною митрополит Андрей Шептицький придбав
за 4 500 дол. 1 568 арів землі у Скнилові та за 6 000 дол. побудував на ній монастир, ченці котрого
поширювали освіту серед місцевого люду. Під час Першої світової війни монастир було знищено.
Скнилівські  студити  були  змушені  перейти  в  літню резиденцію  митрополита  в  містечку  Унів
(тепер  –  село  Перемишлянського  району  Львівської  області).  Тимчасове  місцеперебування
перетворилося  на  постійний студитський монастир,  у  якому мешкало шістдесят  монахів.  Вони
утворили там сиротинець, де в роки війни перебувало близько сорока хлопчиків шкільного віку
[16,  276].  Після  закінчення  війни  у  Другій  Речі  Посполитій  нараховувалося  115  ченців  та
послушників [4, стовб. 911]. 

Митрополит систематично зміцнював матеріальну базу студитів. Ще в 1913 році він купив для
них  за  18  0000  дол.  1  130  моргів  землі  (1  морг  =  56  арів)  у  селі  Зарваниця  (тепер  –  село
Теребовлянського  району  Тернопільської  області),  куди  щороку  стікалися  тисячі  прочан  до
чудотворної ікони Зарваницької Матері Божої та цілющого джерела. Тут був збудований у 1921
році монастир [16, 272]. У тому ж році Андрей Шептицький заснував жіночий монастир студиток в
Яхторові біля Уніва Монахині опікувалися дитячим садком та домом для тридцяти сиріт віком від
семи років. Монастир студиток інтенсивно зростав: у 1939 році він налічував уже 60 монахинь і 10
послушниць у семи згромадженнях на Підляшші та Поліссі [16, 272].

У 1925 році у Львові на Личаківському передмісті було відкрито новий студитський монастир
–  лавру  св.  Іоанна  Хрестителя.  Лавра,  крім  церкви,  володіла  кількома  будинками,  наприклад,
сиротинцем  на  сорок  дітей  [16,  272].  У  1930  році  за  розпорядженням  митрополита  до  Лаври
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перенесли маленьку,  але дуже гарну дерев’яну церкву з  Кривого (Турківський повіт)  [16,  272].
Крім того, студити в 1936 році як дар від митрополита отримали величезний будинок у Львові на
вул.  кс.  Петра  Скарги  [16,  272].  Від  тоді  була  там  школа  для  монахів,  школа  іконописного
мистецтва  і  „Студіон”,  тобто  студитська  бібліотека,  утворена  завдяки  Андрею  Шептицькому,
котрий у двадцятих роках купив в Аурелія Пальмері колекцію слов’янсько-візантійської літератури
і  теологічних  праць  та  передав  її  студитам  [16,  272,  примітка  11].  У  1926  році  в  студитській
бібліотеці  налічувалося  близько дев’яти тисяч примірників  книг [16,  272;  25,  172].  На той час
студитська  бібліотека  була  найбільшою,  адже  наукова  бібліотека  інституту,  створена  також за
ініціативи митрополита у 1900 році, мала всього чотири тисячі томів. Зазначена бібліотека пізніше
стала основою книгозбірні  Теологічної академії  (Духовної  академії)  у Львові,  яку також заклав
митрополит у 1926 році [16, 272]. 

У  1942–1943  роках  бібліотека  „Студіон”  була  великою  –  їй,  крім  теологічної  літератури,
належали колекції альбомів із репродукціями й оригіналами ікон [19, 45]. Це свідчить про те, що
митрополит глибоко розумів значення монастиря студитів – іконописців. 

Андрей  Шептицький  так  само,  як  св.  Теодор  Студит,  звертав  особливу  увагу  на  сувору
дисципліну монахів та на їх самовдосконалення у навчанні [3]. Крім бібліотеки, цій меті повинна
була  служити школа іконописного мистецтва,  яка розташовувалася на вул.  кс.  Петра Скарги.  З
1930  року  за  розпорядженням  митрополита  директором  школи  призначено  Василя  Дядинюка,
котрий здобув освіту в Парижі в Консерваторії мистецтва та промисловості [16, 293]. В. Дядинюк –
один із найвідоміших українських художників першої половини ХХ ст.; він керував студитською
художньою школою до 1933 р. [16, 293]. Очевидно, на переломі 1942–1943 рр. у цій школі побував
інший (тоді український) художник – Георгій Купріян Новосільський [27, 56]. Іконописна школа,
безперечно,  опиралася  на  добрі  традиції  іконописців  зі  Студіону  в  Константинополі,  хоча  за
стилем вони були різними. 

У  тридцятих  роках  Студитський  орден  поширився  на  Волинь  і  Підляшшя.  У  1931  році
появляються  студитські  місії  на  Поліссі  (Заболотів,  Шистів),  а  в  1935-му  −  на  Гуцульщині  в
місцевості Дора біля Надвірної [16, 283]. Студити перебували також у Ковелі [25, 171]. Розвитком
студитських осередків монастир завдячує переважно митрополиту. Андрей Шептицький планував
поширювати орден не тільки на землях давньої Речі Посполитої, а й у 1906 році в Палестині (цей
план  не  був  реалізований)  [16,  283,  прим.  12].  Зате  були  утворені  філіали  монастиря  в  Боснії
(до 1918  р.)  в  селі  Каменьце  біля  Баня-Луки  [16,  283,  примітка  12],  монастирі  в  Аргентині  і
Бразилії [25, 37]. У 1926 році студити утворили монастир в Абітібі (Канада) [16, 343]. 

У  1939  році  на  території  Другої  Речі  Посполитої  було  триста  ченців-студитів  у  восьми
монастирях  та  двох  філіях  [26,  318].  На  той  час  вони  належали  до  найбільшого  духовного
згромадження  греко-католицької  церкви  в  Польщі.  У  монастирях  усіх  трьох  орденів  греко-
католицької  церкви  (студитського,  василіанського  та  редемптористського)  у  1936  році
нараховувався 601 монах [22, 37]. 

Значення студитів в умовах міжвоєнного періоду не полягало в їхній кількісній перевазі над
василіанами чи редемптористами. Андрей Шептицький бачив їх місіонерами Сходу. У тридцятих
роках митрополит розробив план експансії  студитів на Схід [24,  320].  До студитського ордену
належав Леонід Федорів – екзарх греко-католицької церкви в Росії (призначений митрополитом
Шептицьким), росіянин за походженням (помер у 1935 році) [26, 318; 16, 37]. Студити відрізнялися
від  інших греко-католицьких  орденів  літургією,  дуже  схожою до православної  [26,  318].  Вони
реалізували екуменічні  постулати унійних конгресів у Велеграді  (з  1924 р.  і  1927 р.)  [26,  318].
Ідеться про збереження обряду як найбільш подібного до первинного християнського обряду, який
виник до 1054 року. А. Шептицький таким способом хотів добитися прихильності православних до
греко-католицької  церкви.  Не  випадково  у  студитському  монастирі  працювали  іконописці-
старовіри [19, 45;  24, 254], виховані на православних традиціях, закладених ще до реформ патріарха
Никона (у ХVІІ ст.) [11,  294,  bibliografia,  index].  Вони добре  знали іконописний канон,  чому й
завдячує своїм високим рівнем студитська художня школа у ХХ ст., а через це зросла популярність
монастиря.
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У тридцятих роках у Пінську відбулися третя, четверта (7−8 вересня 1933 р.) і  шоста (1−4
вересня 1937 р.) унійні конференції [25, 566]. Кількість студитських делегатів на цих конференціях
систематично збільшувалась:  у 1937 році участь у конференції брало шість осіб (о.  Януарій,  о.
Сава,  о. Никодим,  о.  Теофан,  о.  Августин,  о.  Климентій)  [25,  569]  на  чолі  з  о.  Климентієм
Шептицьким [25, 151, 388, 562]. 22–25 грудня 1936 року у Львові відбувся Перший унійний з’їзд.
На відкритті з’їзду о. Климентій відслужив урочисту месу [25, 576], що підкреслило його велике
значення для греко-католицької церкви. На той час о. Климентій був архімандритом церкви Св. Духа
у Львові  [25,  151,  388]. На  з’їзді  були  обговорені  питання про місію студитів.  Дев’ятий пункт
рішення  стосувався  експансії  православ’я  на  захід  за  рахунок  греко-католицької  церкви.
Зазначалося,  що „місія православної церкви в Галичині продиктована нерелігійними вимогами”
[25,  591].  Це  було  пов’язано  зі  спробами  експансії  православ’я  в  Речі  Посполитій.  Вони
сприймались  як  спровоковані  Радянським  Союзом,  який  тримав  під  контролем  Російську
православну церкву. Студитський монастир діяв в іншій політичній ситуації. Ухвали, прийняті на
Першому унійному з’їзді в 1936 році, мали простий зміст: „Кожний українець (греко)-католик має
стати апостолом Унії” [25, 591]. Щоб цю мету осягнути, „обов’язковим має бути вивчення східних
церков” (пункт 6)  і  „повернення до староукраїнських традицій” (пункт 3)  [25,  590].  Ця вимога
стосувалася всіх духовних, у тому числі й студитів. Так унійна церква сформулювала національну
українську ідею. (У листах А. Шептицького початку ХХ ст. не появляється слово „український”, а
„руський”  („русинський”,  стосується  Русі).  Це  було  зумовлено  тодішньою  суспільною  та
політичною ситуацією русинів (українців).  Студити брали активну участь  у житті  українського
народу також під час війни.

Після  вибуху  Другої  світової  війни,  коли  Львів  та  східні  землі  Речі  Посполитої  окупував
СРСР,  митрополит,  не чекаючи згоди папи римського,  установив чотири нові  греко-католицькі
екзархати для СРСР [16, 108]. Невипадково також екзархом Великої Росії і Сибіру він призначив
свого брата – отця-студита Климентія Шептицького [16, 108]. Ігумен о. Климентій зайняв посаду
померлого в березні  1935 року екзарха  –  студита  Леоніда Федорова.  Під час Третього синоду
екзархів 12 квітня 1942 року о. Климентій прозвітував про свою місію на Сході [6, 17; 2, 220, 334].
Загалом же місійна діяльність, координована екзархами й реалізована духовними особами (також і
студитами),  розвинулась  після нападу Німеччини на СРСР,  хоча організаційний план експансії
греко-католицької церкви на Схід був опрацьований раніше.

У 1939 році студити, василіани та редемптористи працювали в парафіях Львівської архієпархії
замість священиків (яких на той час не вистачало) [16, 112], коли ті землі зайняла Червона армія.
Після того як була закрита Теологічна академія у Львові, у березні 1940 р. у своїй резиденції на
горі Св. Юрія митрополит організував таємні курси теології, у яких брали участь студити [16, 106].
Митрополит  відмовився  від  пропозиції  більшовиків  приєднати  Греко-католицьку  церкву  до
Православної [12, 9]. Нова влада конфіскувала земельні володіння греко-католицьких священиків і
ченців, у тому числі й володіння студитів у Львові. Незважаючи на терор, у 1939–1941 роках, за
час  радянської окупації, митрополит утворив два нових студитських монастирі у Львові [16, 272].

Після  того  як  німецькі  війська  зайняли  Львів,  тодішній  український  бурмістр  міста  Юрій
Полянський уже в липні 1941 року повернув уніатам конфісковані більшовиками маєтності [24,
221]. Ченці повертались у лавру. У 1941–1943 роках митрополит, єпископи й усе греко-католицьке
духовенство підтримувало українські  народні намагання створити власну державу – Самостійну
Україну [24, 267–268; 1, 4].

На початку травня 1942 року провінційний синод у Львові закликав уніатів до пастирської
праці у Великій Україні, коли „Всемогутній Бог відчинить двері для апостольської роботи” [24,
253]. На заклик відгукнулися світські й духовні особи, переважно студити та василіани [24, 253].
Вони  ознайомилися  з  „Головними  правилами  сучасного  духовенства”,  затвердженими  на  ІV
провінційному синоді 16 червня 1942 року.  Правила передбачали утворення греко-католицьких
парафій на території СРСР, захопленій німцями [24, 253].

Завдяки „лагідній” політиці німців щодо Греко-католицької церкви в 1941–1943 роках діяли
три духовні  семінарії  (у Львові,  Станіславові  й Коломиї) та Теологічна академія [24,  253].  Там
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навчалися  ченці  різних національностей,  наприклад німець Йоган Петерс  [25,  470;  23,  299].  У
зв’язку  з  німецькою  експансією  митрополит  увів  у  вивчення  російської  мови  в  Теологічній
академії для кращої підготовки випускників до майбутньої праці [25, 255–256].

Незважаючи  на  відкриту  діяльність  Греко-католицької  церкви,  німецькі  окупанти  не
дозволили студитам мати власну друкарню. Вони змушені були використовувати її нелегально; за
роботу підпільної друкарні відповідав о. Йоган Петерс – член студитської спілки у Львові [16, 451–
452].  Гестапо в 1943 році  дізналося про цю друкарню,  конфіскувало  її  продукцію,  арештувало
ченців і священиків та вислало їх у концтабори [16, 451–452]. 

Заслугою  студитів  була  допомога  євреям.  Митрополит  від  1942  до  вересня  1944  року
переховував у своїй резиденції на горі Св. Юрія останнього львівського рабина Курта Й. Левіна,
який був  переодягнений у студита [16, 392, 449]. Він вільно говорив українською мовою, завдяки
чому міг  працювати  в  бібліотеці  „Студіон”  [16,  449].  Там  рабин  Левін  зустрічався  з  братами
Андреєм і Климентієм (тобто Романом і Казимиром) Шептицькими [16, 449] .

Після поразки Німеччини на Східному фронті  та зайняття Львова Червоною армією плани
Андрея Шептицького щодо місійної діяльності студитів на Сході не могли бути реалізованими.
Митрополит (відбудовник монастиря студитів) помер 1 листопада 1944 року у Львові, захопленому
більшовиками [16, XXIV]. Похорон відбувся 5 листопада 1944 р. [16, XXIV]. В останню дорогу
митрополита проводжали студити разом зі своїм ігуменом о. Климентієм [24, 297]. Наступником
Андрея  Шептицького  став  архієпископ  Йосиф  Сліпий  [12,  9].  Як  і  Шептицький,  Сліпий  не
погоджувався  приєднати  Греко-католицьку  церкву  до  Православної,  підпорядкованої  тоді
сталінському режимові (Комітету у справах Російської православної церкви) [12, 9, 12]. З 11 квітня
1945 року НКВД і МВД розпочали арешти духовенства [12, 13; 18, 156, прим. 9]: митрополита Й.
Сліпого, єпископів М. Будку та М. Чарнецького у Львові, у Станіславові – єпископів Г. Хомишина
та Й.  Латишевського;  загалом близько тисячі  греко-католицьких духовних.  Більшовики зігнали
студитів із Теологічної академії в будинок НКВД і повідомили, що Українська католицька церква
припинила  своє  існування  [12,  13].  В  червні  1945  року  випускників  семінарій  зі  Львова  і
Станіславова було забрано в Червону армію [12, 13]. 

Іронією історії можна вважати те, що екзарха Сибіру [24, 254], ігумена студитів о. Климентія
Шептицького  заслали  саме  до  Сибіру  [24,  301].  Доля  ув’язненого  та  засланого  о.  Климентія
подібна  до  долі  св.  Теодора  Студита.  Климентій  помер  на   засланні  в  1956  році  [16,  XXIV].
Митрополит був засуджений на вісім років позбавлення волі [12, 14], але, крім цього, його судили
ще чотири рази, у результаті чого Й. Сліпий перебував у таборах 17 років [12, 14]. Подібна доля
чекала інших духовних: єпископа Чарнецького засудили на п’ять років, Г. Хомишина – на десять,
єпископ Коциловський помер 17 листопада 1947 року у в’язниці біля Києва, єпископ Будка помер 1
жовтня 1949 року в таборі в Караганді, єпископ Лакота помер 12 листопада 1950 року в таборі біля
Воркути [12, 14]. Вони загинули смертю мучеників та страждали в таборах за віру.

Говорячи про греко-католицьке духовенство та пам’ятаючи про значення місій студитів на
Сході, не можна не вказати на деякі негативні рішення окремих членів студитського монастиря.
25 травня 1945 року у Львові утворилася ініціативна група [24, 298] об’єднання Греко-католицької
та Православної церков у СРСР. На чолі цієї групи стояли два студити-ренегати: Г. Костельник і
М. Мельник. Вони за обіцянку надання їм єпископства [24, 298] погодилися проводити 20 лютого
1946 року неканонічний  псевдособор,  у  ході  якого  було  оголошено акт  про  ліквідацію Греко-
католицької церкви. Іронією долі є те, що серед ренегатів були також спадкоємці ідеї св. Теодора
Студита. Псевдособор організували більшовики. У цьому зібранні мали право брати участь 1 267
(або 1 270) духовних, проте було лише 214 священиків і 19 світських осіб, а насправді їх було ще
менше,  бо  у  списки  учасників  було  внесено  прізвища  померлих  священиків  [12,  15–16].
Комуністична влада вважала, що Греко-католицької церкви не існує,  тому взялася за ліквідацію
унійних парафій. Було ув’язнено понад дві тисячі уніатів: священиків і ченців [12, 16−17]. Закон
студитів у СРСР перестав існувати в 1946 році. Керівники псевдособору 1946 року – Костельник та
Мельник – загинули за нез’ясованих обставин (напевно, від рук НКВД) [12, 17]. У Польщі останній
студитський монастир у Флоринці [29, 242] біля Грибова був закритий у 1947 році.
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У  кінці  січня  1963  року  завдяки  наполяганням  папи  Іоанна  ХХІІІ  Верховна  Рада  СРСР
звільнила митрополита Йосипа Сліпого з в’язниці в Молдавській РСР [29, 14]. Він виїхав до Італії
у  Гроттаферрат, звідки не раз висловлював протест проти ліквідації Греко-католицької церкви [24,
301]. Митрополит Й. Сліпий заснував для ченців-студитів монастир у Римі в 1963 році [25, 205]
(після знищення більшовиками у 1944–1946 рр. студити не мали монастиря у Європі). Остаточно,
після видання Типікона у Римі в 1964 році, орден було затверджено 1 жовтня 1965 року [29, 242]. У
липні  1978  року патріарх  Й.  Сліпий  призначив  архімандритом  студитів  ієромонаха  Любомира
Гузара. Йосип Сліпий помер у 1984 році. Студитські обителі частково збереглися в Америці. У
Польщі студити почали  знову утворювати монастир у жовтні 1980 р. у Білому Борі (Кошалінське
воєводство), а в липні 1990-го – у Циганці біля Нового Двору (Ельблонгське воєводство) [29, 242].
Недавно до Львова  повернулося  декілька  студитів,  які  відправляють  месу в  костелі  кармелітів
(інформація від мешканців Львова).

Висновки  й  перспективи  подальших  досліджень. Для  більш  повного  розкриття  теми
потрібні  подальші  дослідження  в  архівах  у  Римі  та  Львові.  Маємо  надію,  що  нарис  стане
поштовхом  до  подальшого  поглибленого  вивчення  теологічних  та  історичних  джерел.  Варто
простежити історію іконописної школи у Львові. Однак можна з упевненістю стверджувати, що у
ХХ ст.  монастир  студитів,  відтворений  Андреєм  Шептицьким,  був  причетний  до  відродження
літургії в Греко-католицькій церкві.
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