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ПОЛЬСЬКИЙ АРИСТОКРАТ ТА УКРАЇНСЬКА  

ДУХОВНА ОСОБА – КЛИМЕНТІЙ ШЕПТИЦЬКИЙ 
 
У часи змін та перевтілень завжди є особистості, які є дороговказом 

для суспільства. Одним з таких і є Климентій Шептицький – аристократ, 
голова лісового товариства, архімандрит Студійського уставу 
Української греко-католицької церкви, Праведник народів світу. І все це 
є одна особа. 

Ім’я Климентія Шептицького (до постригу Казимира Шептицького), 
рідного брата митрополита Андрея Шептицького, на сьогодні мало 
відоме. Натомість, дуже цікаво, чому успішний аристократ став 
монахом.  

У світському житті Казимир граф Шептицький був відомим 
політичним діячем, послом до Галицького сейму та Віденського 
парламенту, заступником голови Господарського Товариства. Тому, 
рішення 43-річного Казимира Шептицького відректись від світського 
життя, служити людям через Бога і Божі заповіді шокувало багатьох у ті 
часи. Граф, впливовий австрійський політик із прогресивними 
поглядами, людина заможна і з великим майбутнім, і раптом проміняв 
комфорт, загалом світське життя, на монашу покору і смирення [1]. 

Климентій походить із шляхетного аристократичного роду 
Шептицьких. Він був шостим сином у родині Софії та Яна Контія 
Шептицьких. У родинному колі його тепло називали «Кальо». 

Початкову освіту здобув удома під пильним оком матері. У Кракові 
Климентій Шептицький закінчив гімназію святої Анни, де склав на 
відмінно іспит зрілості. Також навчався в університетах Кракова, 
Мюнхена і Парижа, здобув науковий титул доктора цивільного та 
канонічного права. Одночасно із цим Климентій Шептицький закінчив 
Інститут лісівництва [2]. 

Потім Казимир Шептицький допомагав батькові в управлінні лісами, 
успішно господарював у маєтку. Цього часу К.Шептицький був відомий 
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як людина, яка стала співавтором лісового законодавства, видавала 
газету «Сільван». Його обирали головою лісового товариства, яке існує 
дотепер і носить назву «Польське лісове товариство». Обов’язки голови 
лісового товариства Казимир виконував до жовтня 1911 року, коли на 
родинному зібранні оголосив про вступ у монастир. На той час йому 
було 43 роки [4]. 

Чому саме в це час, а не раніше. На думку біографа Климентія 
Шептицького, Івана Матковського, однією із причин було допомогти 
братові, митрополиту Андрею Шептицькому, який у цей період не мав 
підтримки серед української інтелігенції.  

Також, Іван Матковський зазначає, що мама рекомендувала йому 
набратись досвіду, здобути освіту, оскільки ще у 18-річному віці 
Казимир вирішував йти у Василіанський монастир. А потім так сталось, 
що він опікувався хворою мамою, доглядав тата. Всі ці обставини не 
дозволяли Казимиру реалізувати поставлену перед собою мету. Лише 
тоді, коли опіка Казимира була менш затребувана, він спочатку вступив 
до бенедиктинського монастиря у Бойроні, а потім пішов у греко-
католицький монастир Студійського уставу (Студитів) у Кам’яниці, де 
приніс обіти і отримав ім’я Климентій. Ось так, польський аристократ 
змінив римо-католицький обряд і прийняв чернечі обіти у греко-
католицькому монастирі [3]. 

У світському житті Казимир був бажаним гостем аристократичних 
салонів, завзятим мисливцем, власником маєтку, але у богопосвяченому 
житті отець Климентій не шукав для себе жодних розваг. Мив разом з 
братами брудний посуд, носив вулицями міста вугілля. Коли один з 
ченців зізнався, що його одяг зносився, то отець Климентій 
запропонував йому свої чудові штани з «графських часів», які соромився 
носити, бо вони були занадто розкішними [5]. 

Здобута освіта, науковий титул, політична і громадська діяльність 
дуже знадобились отцеві Климентію Шептицькому в розвиткові 
монашества, реалізації численних ідей і проектів. Він був людиною 
знаною не лише в Галичині, але й поза її межами, мав добрі контакти з 
відомими людьми. 

Отець Климентій вивів українське католицьке чернецтво на новий 
історичний рівень, зробивши його важливим чинником духовного і 
національного відродження.  

Під час радянської і німецької окупацій ігумен Климентій 
Шептицький практично постійно проживав у митрополичих палатах, 



146 │ Науково-практична конференція 
  
опікуючись хворим митрополитом Андреєм, посилено допомагав 
митрополитові у його адміністративній праці у цей складний політичний 
період. Тому серед науковців побутує думка, що з середини 30-х років 
ХХ століття Климентій Шептицький був тінню свого брата. Хоча, 
насправді, це не так [3]. 

Відомо, що брати Шептицькі, ризикуючи своїм життям, врятували 
понад 200 єврейських дітей під час Другої світової війни, за що Ізраїль 
та світова юдейська спільнота визнала отця Климентія Праведником 
народів світу [4]. 

Важкі випробування для отця Климентія почалися, коли його  
78-річного старця відправили у сумнозвісну в’язницю для 
«найнебезпечніших злочинців» – російський «Владимирський централ», 
у якій він пройшов через усі кола пекла, як і усі ув’язнені. Климентія 
Шептицького реабілітували посмертно. 

Таким чином, Климентій Шептицький – це високоосвічений 
аристократ, здібний політик і правник, заможна людина і архимандрит, 
який дотримувався простого і скромного монашого буття. Усе своє 
життя він присвятив служінню Богу та допомозі людям і своєму 
старшому братові, митрополиту Андрею Шептицькому.  
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