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Фото: Приватне 

TЕМА:   Між ідеалами та принципами: політичні аспекти 
діяльності митрополита Андрея Шептицького 

 
ДОПОВІДАЧ:  Олег Турій, проректор із зовнішніх зв’язків 

та директор Інституту історії Церкви 
Українського Католицького Університету (Львів) 

МОВА ВИСТУПУ: українська (дискусія українською та 
німецькою мовами) 

ДАТА:    ЧЕТВЕР,  30 ЛИПНЯ  2020 року  

ЧАС:       18:00 – 19:30 (Берлін, CEST) 

Цей захід відбудеться в онлайн-режимі за 
допомогою програми BigBlueButton (BBB). Більш 
детальну інформацію буде надіслано за кілька 
днів до події.  

Реєстрація до 28 липня: berlin@ukrainet.eu  

Шановні колеги! 

Німецько-українське академічне товариство і Посольство України в Німеччині запрошують 
Вас на зустріч із д-ром Олегом Турієм, який є автором і науковим редактором понад 120 
публікацій, присвячених проблемам етно-релігійних, церковно-державних і міжконфесійних 
взаємин, серед яких «Religiöse Pluralität als Faktor des Politischen in der Ukraine» (Regensburg 2015) 
та «Verfolgt für die Wahrheit: Ukrainische griechisch-katholische Gläubige hinter dem Eisernen 
Vorhang» (Lviv 2020). Він викладає курси з історії християнства та стажувався в університетах 
Львова, Любліна,  Нотр-Дама (США), Відня, Вюрцбурґа, Інсбрука  та Реґенсбурґа. 

У своєму виступі Олег Турій зосередиться на тому аспекті діяльності митрополита УГКЦ 
Андрея Шептицького (1901-1945), який викликає чи не найбільше непорозумінь, бо багато хто і 
сьогодні вважає його видатним політиком. І справді, наполеглива турбота про духовність, освіту і 
культуру в часи австрійського панування, арешт і ув’язнення під час російської окупації в роки 
Першої світової війни, підтримка греко-католицьким єпископатом Західно-Української Народної 
Республіки, проголошеної після розпаду Австро-Угорщини та під час польсько-української війни 
(1918-1919), дипломатичні зусилля для забезпечення прав українців та розбудова їх громадської, 
економічної та культурної самоорганізації у міжвоєнній Польській державі, намагання захищати 
свободу, гідність та цінність людського життя перед викликом гітлерівського і сталінського 
тоталітарних режимів зробили Шептицького беззаперечним провідником і моральним 
авторитетом української спільноти. Але найбільший парадокс полягає в тому, що сам владика 
Андрей себе політиком ніколи не вважав. Радше навпаки – намагався себе і Церкву дистанціювати 
від політики і політиканства, пропагуючи і утверджуючи етичні засади, на яких мав би будуватися 
справедливий суспільний лад. 

Захід присвячено 155-річчю з дня народження митрополита Андрея Шептицького. 
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