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Чи читаєте ви дітям? Я почала читати сину й доньці, 
ще коли вони були зовсім маленькими. І вже зараз 
бачу, наскільки правильним було це рішення! Мої 
діти — справжні фанати книжок, і я цим дуже 

пишаюся. Діти надзвичайно потребують нашої батьків-
ської уваги. А читати, я впевнена, — це найкраще дозвілля 
в будь-якому віці.

Але, на жаль, більшість дитячих книжок закривають 
якісь базові речі. Тому я постійно була в пошуку книжки, 
яка була б цікавою та давала певний життєвий приклад. 
Сучасні діти захоплюються історіями про супергероїв. Ці пер-
сонажі, безумовно, дуже цікаві, але вони всі несправжні, 
їхні суперздібності вигадані.

А чи знаєте ви, що в певному віці дитині вкрай необхід-
ний приклад для наслідування? Я стала шукати, про кого 
реального, зі справжніми суперздібностями, можна розпо-
вісти дитині. Ми навіть провели дослідження та опитали 
читачів нашого видавництва.

Життя видатних людей — це те, що цікаво всім, 
у будь-якому віці. І що особливо важливо, це СПРАВЖНІ 
супергерої. Звичайні люди, як ми з вами, які зробили щось 
надзвичайне і змінили цей світ на краще. Саме такого при-
кладу так бракує нашим дітям!
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Моя мрія і місія — прищепити якомога більшій кількості 
дітей любов до читання хороших, добрих, правильних і ко-
рисних книжок. Наша адаптована серія книжок «Видатні 
особистості для дітей» — це історії про звичайних хлопчиків 
та дівчаток, їхнє дорослішання і навчання, про перепони 
на шляху до успіху та щастя від досягнення мрій. Ці книж-
ки допомагають дитині отримати відповіді на запитання 
про те, як працює цей світ, як досягти успіху, яких речей 
навчатися, який життєвий шлях обрати для себе.

Ми починали цю серію з книжок про Стіва Джобса, Аль-
берта Ейнштейна, Коко Шанель. Наразі у нашому арсеналі 
11 біографій відомих на весь світ людей. І це лишень початок!

Дуже хочу познайомити українських дітей з видатни-
ми особистостями нашої країни — Сікорським, Каденюком 
та багатьма іншими. Розповісти їм про винахідників, до-
слідження та досягнення яких прославили Україну на весь 
світ. Вірю, щоб бути сильними та досягати більшого, дітям 
важливо знати свою історію.

Читайте разом з дитиною, розмовляйте з нею про важли-
ве, дозвольте їй запитувати вас про все на світі — і ви назавж-
ди залишитеся найкращими друзями! Читання розвиває 
дітей будь-якого віку. А читання правильних книжок разом 
з батьками — формує особистість і характер дитини, робить 
її успішною в подальшому житті. Спільне читання впливає 
на дружні стосунки батьків і дітей. Перевірено на власних 
дітях, близьких і знайомих.

Ольга Іванова,  
видавець і директор IPIO



6

РОЗДІЛ 1. Хлопчик з гори Яцка  ..........................  8
Запитання  ......................................................  15

РОЗДІЛ 2. Незвичайна зустріч  ..........................  16
Запитання  ......................................................  21

РОЗДІЛ 3. Війна у Львові  .................................  22
Запитання  ......................................................  31

РОЗДІЛ 4. У таборі біженців  .............................  32
Запитання  ......................................................  41

РОЗДІЛ 5. Мрія Любомира  ...............................  42
Запитання  ......................................................  53

РОЗДІЛ 6. Поруч із митрополитом Сліпим  ..........  54
Запитання  ......................................................  65

РОЗДІЛ 7. Таємна місія  ....................................  66
Запитання  ......................................................  71

РОЗДІЛ 8. Чернеча обитель «Студіон»  ...............  72
Запитання  ......................................................  79

Змiст



7

РОЗДІЛ 9. Повернення в Україну  ......................  80
Запитання  ......................................................  89

РОЗДІЛ 10. Дорога на Київ  ...............................  90
Запитання  ......................................................  99

РОЗДІЛ 11. Собор  ........................................... 100
Запитання  ..................................................... 105

РОЗДІЛ 12.  Помаранчевий Майдан  .................. 106
Запитання  ..................................................... 111

РОЗДІЛ 13. Зречення  ...................................... 112
Запитання  ..................................................... 121

РОЗДІЛ 14. Чинімо добро  ................................ 122
Запитання  ..................................................... 133

РОЗДІЛ 15. Заповіт Патріарха  ......................... 134
Запитання  ..................................................... 143

Словничок  ..................................................... 144
Важливі дати  ................................................. 148
Використана література  .................................. 154
Аудіо  ............................................................ 156
Відео  ............................................................ 157



8

РОЗДІЛ 1
ХЛОПЧИК З ГОРИ ЯЦКА



9

У Львові, на горі Яцка, є тиха, примхливо за-
кручена вулиця Тарнавського*. В її маленьких 
ошатних двориках квітнуть троянди й мальви. 
Саме тут, у двоповерховому будиночку, що тро-

хи відступив від дороги, 26 лютого 1933 року народився 
хлопчик.

Мама й тато, Ростислава та Ярослав Гузари, по-
хрестили слабеньку і кволу дитинку вже за чотири дні 
у храмі Петра і Павла неподалік. Як і його батьки, ма-
люк отримав гарне слов’янське ім’я. Та в ньому не брині-
ла «слава», воно було лагідним і трохи казковим – Лю-
бомир. І це ім’я стало для хлопчика доленосним. Свою 
славу йому судилося заслужити, несучи людям любов 
і мир.

Перші роки Любомира минали щасливо, немов 
у найкращій книжці.

Тато хлопчика, статечний сорокарічний галича-
нин, служив у банку. До народження сина Ярослав Гу-
зар устиг багато пережити. 1918 року, коли українці 

 * Раніше ця вулиця носила ім’я польського воєводи Яна Тар-
новського, а нині перейменована на честь українського пол-
ководця Мирона Тарнавського.
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Галичини боролися за незалежність від Польщі, він був 
хорунжим Січових стрільців – воїнів-добровольців, які 
воювали за Українську державу. Ярослав брав участь 
у жорстоких боях. У тій війні він втратив брата. Коли 
молода держава зазнала поразки, він не здався й зали-
шився патріотом.

Мама хлопчика мала педагогічну освіту. Ростис-
лава закінчила вчительську семінарію. Та потім вона 
вийшла заміж і народила дітей. Спершу на світ з’яви-
лася Марта, старша донька, а за шість років народився 
Любомир. Тож молода жінка вирішила не йти працю-
вати, а присвятити себе родині. Вона дбала про вихо-
вання й освіту своїх дітей. Багато її настанов Любомир 
запам’ятав на все життя.

Удома в Гузарів була велика бібліотека. Хлопчик 
дуже любив, коли мама читала йому книжки (їх було 
близько трьох сотень) або журнал «Дзвіночок». У тих 
книжках доб ро завжди перемагало, а зло було пока-
ране – якщо, звісно, не встигало отямитися й переви-
ховатися.

Ростислава вчила дітей правильної мови – пильно 
слідкувала, щоб вони не вживали іншомовних слів, 
якщо є український відповідник. Тому замість «бібліо-
текар» вони казали «книговід», бінокль називали «да-
лекоглядом», а фізкультуру – «руханкою».

Зберіг Любко й інше правило, почуте від мами. 
Ростислава вчила дітей бути уважними, спостеріга-
ти, намагатися про все скласти власну думку й діяти 
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відповідно. У будь-якої людини, чи то графа, чи то се-
лянина, можна навчитися чогось корисного, якщо до-
бре придивитися.

– Подивися, оціни, застосуй, – казала мама дітям.

Любомир звик розмірковувати над різними речами. 
Він був «малим філософом», як сам з усмішкою казати-
ме пізніше. І навіть коли дорослі неделікатно запиту-
вали: «Кого більше любиш – тата чи маму?», знаходив 
мудру відповідь: «І тата, і маму».

Любко ріс веселим хлопчиною, якого любили і бать-
ки, і старша сестра, і бабусі. Бабусю Вільгельміну Лю-
бомир ласкаво кликав «бабуня Вілюся», а бабусю Олену 
в родині з любов’ю звали «бабцею Галею».

Літо здавалося дітям довгим, а зима — казковою, 
з морозом, із височенними сніговими кучугурами, ве-
селим Різдвом і катанням на санчатах. Весною ж, коли 
танули сніги й розпускалися проліски, місто оповивав 
надзвичайний, ні з чим не порівнянний аромат.

У квартирі, яку вони винаймали, були круті, закру-
чені сходи. Якось Любомир виявив прецікаву річ: якщо 
ними спустити м’яча, той скакав, гучно бамкаючи!

У Львові було багато парків, куди Любомир з мамою, 
Мартою і бабунею ходив на прогулянки. До найближчо-
го, Стрийського, було із п’ятнадцять хвилин ходу. Діти 
бігали звивистими доріжками, а разом із малими, зав-
зято гавкаючи, гасав бабусин песик — білий, кошлатий, 
із чорним носом і рожевим язиком.
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Дорогою додому Любомир любив роздивлятися роз-
кішні вітрини львівських магазинів. До Різдва їх при-
крашали штучним снігом, і святий Миколай привітно 
всміхався крізь скло до малечі. Перед Великоднем віт-
рини зеленіли й заквіт чувалися, вітаючи весну. Ці ве-
личезні прикрашені вікна Любомир раз-у-раз згадува-
тиме, коли доля закине його далеко від рідного міста.

Батьки Любомира були щирими християнами. Воно 
й не дивно – у родинах і батька, і матері були священи-
ки. Звісно, діти були навчені молитися, ходили до спо-
віді й до причастя. У неділю вся сім’я йшла до церкви, 
зазвичай на «дванадцятку» – останню службу, що пра-
вилася опівдні. А перед святами батько брав Любка 
із собою, і тихим причепуреним Львовом вони разом 
ходили від храму до храму.

Удома було заведено, щоб напередодні недільної 
служби діти просили вибачення в батьків, бабусі, одне 
в одного, а також у дівчини, яка помагала Ростиславі 
по дому. Бувало, Любко після сварки не хотів вибачати-
ся перед старшою сестрою, та маминому слову перечити 
не смів.

Літо родина проводила в Карпатах або в Галичі, 
де бабуся мала будинок над річкою. Давня столиця 
Галицько-Волинського князівства хоч і втратила ко-
лишню велич, та зберегла свою красу. Любомир із Мар-
тою спершу купалися, а тоді піднімалися на замко-
ву гору над Дністром, милувалися давніми мурами 
й довколишніми краєвидами. Батько розповідав їм, 
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як у 1918 році з Галичини прогнали польську владу. 
Ярослава Гузара разом з його батьком та іншими по-
важними жителями Галича в ті важкі дні вибрали ке-
рувати містом. На жаль, тоді Україна недовго залиша-
лася незалежною.

Любко й подумати не міг, який внесок зробить ко-
лись у розбудову вільної й сильної української держави.
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Запитання
1.  Хто і як виховував Любомира та його сестру?

2.  Які розваги подобалися дітям Ярослава 
та Ростислави Гузарів?

3.  Ким були мама й тато Любомира?
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РОЗДІЛ 2
НЕЗВИЧАЙНА ЗУСТРІЧ
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Якось батько взяв п’ятирічного Любка на спортивне 
свято. На стадіоні (у Львові тоді казали «спортова 
площа») виступали школярі і студенти. Вони ро-
били різні фігури, вилазили одне одному на плечі, 

будуючи багатоповерхові піраміди й вежі... І раптом батько 
торкнув сина за плече.

– Дивися, Любку, митрополит!

На площу виїхав автомобіль, у якому сидів старий, але 
ставний чоловік із сивим волоссям і довгою бородою. То був 
митрополит Андрей Шептицький, жива легенда.

Народжений у багатій і шляхетній польсько-україн-
ській родині, Андрей обрав життєвий шлях священика. 
У 23 роки молодий граф став монахом. При цьому пішов 
не до римо-католицької церкви, до якої належали його рід-
ні, а до греко-католицької.

Після навчання у Краківській колегії отців-єзуїтів 
Андрей отримав ступінь доктора теології* та філософії, 
викладав, керував монастирем у Львові. У тридцять чо-
тири роки він став єпископом, а в тридцять п’ять очолив 

 * Значення незнайомих слів, які стосуються релігії, можна по-
дивитися у словничку в кінці книжки.
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Українську греко-католицьку церкву, ставши митрополи-
том Галицьким.

Історія греко-католицької церкви налічує багато сто-
літь. У ті часи, коли Київська Русь прийняла хрещення, 
християнська церква була єдиною. Але в одинадцятому 
столітті два її головних центри – Рим і Візантія – розі-
йшлися. Так з’явилися церкви католицька (якою з Вати-
кану керував Папа Римський) і православна (під орудою 
константинопольського Патріарха).

Відтоді роз’єднаність двох церков не раз пробували по-
долати. Одну зі спроб зробили 1596 року. Її назвали Бере-
стейською унією. Частина православних єпископів визна-
ла своїм очільником Папу Римського. Але було вирішено, 
що обряди й мова богослужінь лишатимуться старими, 
за православним звичаєм. Так виникла католицька цер-
ква східного обряду. Ми знаємо її як Українську греко-ка-
толицьку церкву (УГКЦ).

На жаль, питання релігії споконвіку використовували 
для боротьби за владу. Тому багато хто з українців, зо-
крема й запорозькі козаки, не повірили, що угода з Вати-
каном піде на користь простому люду. Навпаки – вони 
вважали, що підпорядкування Папі Римському призведе 
до знищення православної віри. Прихильників унії стали 
презирливо звати «уніатами». Таку назву недоброзичливці 
використовують і досі.



19



20

Андрей Шептицький був одним із найвидатніших 
очільників Української греко-католицької церкви. Він за-
снував у Львові наукове богословське товариство, а пізні-
ше – богословську академію, яка готувала високоосвічених 
священиків і світських інтелектуалів. Шептицький розви-
вав чинні й засновував нові монастирі.

Та митрополита поважали не тільки греко-католики. 
Андрей Шептицький уславився своїми добрими справами 
по всій Західній Україні, яка на той час перебувала під 
владою Польщі. Він на власні кошти відкрив народну лі-
карню для бідних. Створював гімназії й бібліотеки. Витра-
тив близько мільйона доларів на утримання будинків для 
сиріт. Українській молодіжній організації «Пласт», яку на-
магалася заборонити польська влада, він подарував власні 
землі в Карпатах для проведення таборів. Шептицький під-
тримував українських художників, створив музей, який 
зараз відомий під назвою «Національний музей у Львові».

Митрополит ніколи не звертав уваги ні на віроспові-
дання людини, яка потребувала допомоги, ні на її націо-
нальність. У своїх проповідях він закликав до релігійної 
терпимості та об’єднання всіх християнських церков.

На митрополита Андрея дивилися як на святого. По-
при тяжку хворобу, через яку він не міг ходити й користу-
вався лише одною рукою, Шептицький невтомно працював 
для людей.

Утім, Любко ще не знав цього й не зосереджував уваги 
на митрополитові. Малому, йому набагато цікавіші були 
складні піраміди, що їх будували учні.
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Та Любомир запам’ятав цю зустріч, хоч і не знав іще, 
як вона вплине на його життя.

Запитання
1.  Чим уславився митрополит Української греко-

католицької церкви Андрей Шептицький?

2.  Чому Шептицького вважали живою легендою?



22

РОЗДІЛ 3
ВІЙНА У ЛЬВОВІ
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Любомир щасливо жив в оточенні найрідніших 
людей і не знав, що на Європу знову насува-
лася війна.

Того самого дня, коли йому виповнилося 
два роки, очільник Німеччини Адольф Гітлер підписав 
указ про посилення повітряних сил. Після Першої світо-
вої війни переможеній Німеччині було заборонено мати 
армію. Але фюрер – так тоді називали голову цієї краї-
ни – порушив заборону.

Коли Любомирові було шість, літаки із чорними 
хрестами на крилах з’явилися в небі над Львовом. Гіт-
лерівські пілоти на нових літальних апаратах скинули 
на мирне місто перші бомби. Розпочалася Друга світова 
війна.

Ростислава, почувши вибухи, думала лише про те, 
як урятувати дітей. Вона була вдома сама. Жінка при-
йняла миттєве рішення: схопила дванадцятирічну Мар-
ту, шестирічного Любка і збігла з ними у пивницю. Так 
чинила більшість львів’ян, бо справжніх бомбосховищ 
у місті не було.

Невдовзі вони дізнáються, що ці неглибокі підвали 
не рятують від бомб, і вивчать іще багато правил війни. 
Але того разу Ростиславі з дітьми пощастило: у їхній 
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будинок не влучили, хоча багато інших було зруйновано. 
Бомби падали і на розташований неподалік Личаківський 
цвинтар, і на храми, і на кам’яниці, в яких жили люди.

Тієї осені гітлерівці оточили Львів і кілька тижнів 
обстрілювали його, але не змогли взяти місто. Малий 
Любомир тоді ще не знав, що два тирани – Адольф Гіт-
лер і глава Радянського Союзу Йосип Сталін – потай 
поділили Польщу між собою. Вони розділили країну, 
як ділять пиріг, – з усіма землями, містами й людьми. 
За угодою Львів відійшов до Радянського Союзу. І через 
три тижні після початку війни на старовинних вулицях 
міста Лева з’явилися радянські солдати із червоними зір-
ками на кашкетах.

До галичан уже долинали звістки про життя в Ра-
дянському Союзі. До складу цієї жорстокої країни вхо-
дили українські землі на схід від Галичини. У 1933 році 
із Союзу на Західну Україну всіма правдами й неправ-
дами пробиралися виснажені селяни. Вони намагали-
ся врятуватися від Голодомору – страшного, штучно 
створеного голоду, від якого загинули мільйони людей. 
Потім стали приїжджати ті, кому вдалося в останню 
мить уникнути арешту: у будь-якій освіченій людині 
радянська влада вбачала загрозу. Тому вона винищува-
ла професорів, митців, учених, поетів, священиків… Ті, 
хто встиг виїхати, вирватися за кордон, розповідали про 
нічні арешти, жорстокі допити і страти.

Тепер львів’янам довелося побачити все це на влас-
ні очі. Усіх людей, які здавалися радянській владі 
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підозрілими, хапали просто на вулицях або піднімали 
вночі з ліжок. Мешканці будинків стали прислухатися: 
чи то не по них приїхала вантажівка, яка спинилася по-
серед ночі у дворі? Важкі кроки на сходах – і от уже сусі-
дів забирають у страшну тюрму на Лонцького, а за кіль-
ка днів страчують або висилають на каторгу до Сибіру.

Гузарам повідомили, що їхні імена – у списках 
«підозрілих». Кожну ніч вони чекали на прихід «енка-
ведешників» – працівників Народного комісаріату вну-
трішніх справ. Ті могли забрати батька за службу в Сі-
чових стрільцях чи за роботу в банку. Або маму – за те, 
що була донькою священика. Або й усю родину, разом 
з малим Любком і старою бабусею.

Тим часом війна в Європі розгорялася. Учорашні 
«друзі» Гітлер і Сталін зчепилися одне з одним. У червні 
1941 року Німеччина напала на Радянський Союз. Львів 
знову бомбили, а за тиждень місто захопили гітлерівські 
війська. Коли відчинили двері в’язниць, з них стали 
виносити тіла закатованих радянською владою. Цілий 
Львів жахнувся зловісній картині. Під владою німців 
гірше бути не може, вирішили деякі городяни.

Щобільше, дехто сподівався, що тепер нарешті Укра-
їна стане вільною. Націоналісти під проводом Степана 
Бандери навіть оголосили Акт відновлення Української 
держави – спочатку на Галичині, а потім, мріялося, 
і в Києві.

Та ілюзії швидко розвіялися. Гітлерівці одразу пока-
зали, що ніякої незалежності за їхньої влади сподіватися 
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не варто. Бандеру та його соратників, які відмовилися 
скасувати Акт про відновлення державності, відправили 
до концтабору. Переслідували й інших патріотів.

Українці не були єдиними, хто відчув на собі нову 
«германську цивілізацію». Усіх, хто не належав до ні-
мецьких народів, гітлерівці вважали людьми нижчого 
ґатунку. З перших місяців у місті вони стали страчувати 
польських професорів і політиків. Але найбільше – євре-
їв, які здавна жили у Львові. Спочатку представникам 
цього народу було велено носити одяг з нашитими жов-
тими шестикутними зірками. Їхні магазини громили, 
а майно відбирали. Євреїв зганяли в гетто – окремий 
район міста, покидати який вони тепер не мали права. 
За кілька місяців на околиці Львова з’явився концтабір, 
а поруч із ним «долина смерті» – там євреїв розстрілю-
вали...

Ошелешений Львів принишкнув. Німців звикли 
вважати культурною нацією. Це ж серед них з’явилися 
такі великі композитори, як Бах і Бетховен, такі зна-
мениті поети, як Гете і Шиллер! Але тепер німці пока-
зали інше обличчя. У будь-яку квартиру могли прийти 
з обшуком. Якщо гітлерівці знаходили переховуваних 
євреїв, то могли розстріляти всіх мешканців. Так одно-
го разу прийшли й до Гузарів: зазирали в кожну шафу, 
дивилися під ліжками, оглядали всі кімнати від підвалу 
до горища...

Підозрілих або непокірних вбивали просто на вули-
цях. Хлопчаки дорогою зі школи із жахом минали трупи 
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людей – німці залишали їх для залякування. А одного 
дня Любків однокласник прибіг захеканий і розповів 
друзям, як просто на його очах гітлерівець застрелив 
чоловіка.

Шестирічним хлопчакам довелося дізнатися, що сті-
ни рідного дому не в змозі захистити від бомб, які па-
дають з неба. У наступні роки – зрозуміти, що двері осе-
лі не захищають від лихих людей, які можуть прийти 
о будь-якій порі й обнишпорити всі закутки, забрати 
найрідніших. Пані, яка ще вчора пила чай у твоїй квар-
тирі і сміялася з твоєю мамою, опиниться в гетто або 
буде вбита разом з юними дочками – лише за те, що на-
родилася єврейкою.

Та навіть серед таких жахіть діти не переставали 
мріяти про майбутнє.

Любомировою мрією від самого дитинства було стати 
священиком. Лише раз, зачарований виглядом зоряного 
неба, він вирішив, що буде астрономом. Та скоро хлопець 
з’ясував, що для цього треба добре знати математику,  
а вона не була його улюбленим предметом.

Ніхто в родині не сумнівався, що Любомир зробив 
правильний вибір. Запорукою тому бачили його лагід-
ну вдачу, поступливість, привітність. У родині й раніше 
було немало духовних осіб. Греко-католицьким свяще-
ником був рідний дід Любомира, православним – його 
прадід. А батьків дядько Євген Гузар був сподвижни-
ком митрополита Шептицького. Свого часу він викладав 
на богословському факультеті Львівського університету 
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й написав кілька книжок про історію церкви. Зокрема 
про те, як знайомити з релігією дітей.

Та на обраному шляху Любомира чекало багато ви-
пробувань.

Коли хлопчикові виповнилося десять, бабуся з до-
зволу батьків відвела його до однієї з чернечих громад. 
Вона попросила записати Любомира до духовної семі-
нарії. Старий священик поговорив з Любком, розпитав 
і переконався в його сердечному виборі. Він бачив перед 
собою сором’язливого, але відкритого хлопчину. Свяще-
ник розумів, що чиста віра й упевненість у вибраному 
шляху допоможуть Любкові стати гарним священиком.

Але він бачив і дещо інше. Війна тривала. Радянські 
війська починали відвойовувати захоплені німцями мі-
ста й території. Не виключено, що невдовзі вони повер-
нуться до Львова. Тоді духовним особам і їхнім учням 
буде непереливки. Наражати хлопця на небезпеку свя-
тий отець не хотів. Він порадив Любомирові закінчити 
звичайну гімназію, а потім, якщо все буде добре, прихо-
дити в монастир.

Любомирові було прикро. Та час показав, що старий 
священик мав рацію. Не минуло й року, як до Львова 
ввійшли радянські війська. І за винищення церкви взя-
лися з новою силою. У монастирі, куди просився Любо-
мир, розмістили військову частину. Семінарії закрива-
ли, духовних осіб висилали до Сибіру.

А потім радянська влада вирішила остаточно зни-
щити греко-католицьку церкву в Україні. У березні 
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1946 року заарештували й відправили до Сибіру митро-
полита Йосифа Сліпого, який заступив Шептицького. 
А у Львові провели фальшивий «собор». Підкуплені або 
залякані священики-зрадники в соборі Святого Юра за-
явили про те, що вірні греко-католицької церкви вирі-
шили ліквідувати Берестейську унію і «возз’єднатися» 
з російським православ’ям.

Але російська православна церква на той час уже 
не була надійним прихистком християн. У 1920-30-х 
роках вона теж зазнала тяжких утисків від більшо-
виків. Мало хто зі священиків тоді вижив і залишив-
ся на свободі. А майже всі, хто не виїхав або не пішов 
у підпілля, змушені були, свідомо чи ні, співпрацювати 
з радянською владою. Тому це фальшиве «возз’єднання» 
насправді було ліквідацією.

У найбільшому греко-католицькому монастирі – 
Унівській Святоуспенській лаврі, заснованій митропо-
литом Шептицьким, – зробили концентраційний табір 
для священиків, які не схотіли зрадити своєї віри.

Але родини Гузарів на той час у Львові вже не було. 
Доля готувала їм інші випробування.



31

Запитання
1.  Які дві країни змагалися за Львів, який відібрали 

у Польщі? 

2.  Як почалася Друга світова війна для львів’ян?

3.  Любомир Гузар знайшов своє покликання 
ще в дитинстві. Яке?
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РОЗДІЛ 4
У ТАБОРІ БІЖЕНЦІВ
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У 1944 році Любомирові було одинадцять, а його 
сестрі Марті – сімнадцять. На світлинах того 
часу – цибатий хлопчина у коротких штанцях 
і майже доросла дівчина, гімназистка. Це за-

ради них батьки вирішили покинути звичне життя 
й розпочати все наново в невідомому місці. Вони не хо-
тіли, щоб діти знову зіткнулися зі страхом нічних кро-
ків на сходах. Цього разу ті могли зупинитися перед 
їхніми дверима й обернутися арештом батька й дитя-
чим будинком чи засланням для «дітей ворога народу».

Тож перед наступом Червоної армії Гузари разом 
із сотнями й тисячами галичан, які не бажали лиша-
тися «під Совєтами», тобто радянською владою, пода-
лися на захід. Вантажівкою вони дісталися курортно-
го містечка в Карпатах – Славська. На пероні вирував 
натовп, знервовані люди губили й шукали одне одного, 
плакали діти.

У Гузарів із собою було всього чотири валізи – 
по одній на кожного. Брали лише найнеобхідніше, 
адже попереду чекало невідоме. В Європі тривала вій-
на. Союзники – СРСР, США та Британія – відвойовува-
ли захоплені гітлерівцями міста і країни. А це означа-
ло, що з неба й далі сипалися бомби, гриміли гармати. 
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Ніхто не знав, скільки часу доведеться провести в по-
тязі і чи доїде він взагалі до місця призначення.

Серед ретельно відібраних речей батько Любомира, 
Ярослав Гузар, віз величезний важкий альбом із фо-
тографіями. Він не випускатиме його з рук і збереже 
цю зупинену камерою історію в довгих поневіряннях 
світом. І через багато років його онуки, народжені 
за океаном, зможуть побачити своїх українських пра-
дідів і прабабусь.

Старші Гузари більше ніколи не ступлять на бать-
ківщину, не пройдуть львівськими вуличками. 
А от молодший, Любомир, через багато років повер-
неться в Україну – і змінить її.

Після виснажливої дороги Гузари опинилися в Ав-
стрії. Деякий час перебули у Відні. Колись, у мирному 
житті, батько Любомира вивчав економіку в тутеш-
ньому університеті. Та стара столиця колишньої Ав-
стро-Угорської імперії більше не була такою привіт-
ною, як раніше. Розбомблене, понівечене війною місто 
вальсів потерпало від надміру переселенців, а ті хвиля 
за хвилею накочувалися на нього.

Радянські війська підступали дедалі ближче, і Гуза-
ри не могли почуватися в безпеці. Бувало таке, що вті-
качів із Радянського Союзу навіть проти їхньої волі 
повертали назад – назустріч арештам і покаранням 
«за зраду». Тож невдовзі родина перебралася в містеч-
ко Тімелькам. Там легше було знайти житло, роботу, 
та і з продуктами було простіше, ніж у великих містах.
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Для людей, які звикли до життя у великому мі-
сті, тут було багато незвичного. Навіть у дрібницях. 
Наприклад, молоко не приносила додому молочниця, 
по нього доводилося йти на ферму.

Батько Ярослав знайшов роботу на фабриці. І хай 
як тяжко було працювати, хай як він стомлювався, 
а жити без спілкування й пісні не міг. Тому вже не-
вдовзі Ярослав долучився до створення українського 
хору «Муза» і став його активним учасником.

Любомир вчився у школі. Крім рідної україн-
ської мови та знайомої з дитинства польської, тепер 
мусив вивчити німецьку. Адже заняття проводили-
ся саме німецькою, та й нові товариші іншої мови 
не розуміли.

Марту довелося відправити до Зальцбурга, де 
1945 року відкрилася українська гімназія. Таке рі-
шення далося батькам непросто. Переживши страхіття 
війни, а потім поневіряння похмурими містами зране-
ної Європи, вони навряд чи хотіли відпускати від себе 
когось із дітей. Та попри все вони знали: життя триває. 
Молодь повинна вчитися, здобувати добру освіту.

За два роки, коли Любко закінчив школу, у Зальц-
бург переїхали всією родиною.

Любомир знав, що в цьому місті народився один 
із найвидатніших австрійських композиторів – Вольф-
ганг Амадей Моцарт. Але тепер воно було майже зруй-
новане. А ще там розташувався один із найбільших 
на території Австрії таборів для біженців.
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Життя на новому місці переселенцям довелося 
будувати власними руками. На території єзуїтського 
монастиря вони самі зводили з дощок спальні бараки, 
їдальню, клуб. Самі поставили й окрему будівлю під 
гімназію. Дітей у таборах для біженців було багато, 
їх треба було вчити.

Учителів не бракувало. Серед вимушених пере-
селенців були викладачі, університетські професо-
ри, письменники, журналісти... Вони самі складали 
навчальні програми. Там були всі предмети, які ви-
магалися для отримання атестату за австрійськими 
правилами. Крім того, дітей вчили української історії 
та літератури.

Класи розташовувалися в бараку, опалювалися 
вони невеличкою пічкою – «буржуйкою». Учні, часто 
голодні і змерзлі, сиділи на грубих лавах за збитими 
з дощок столами. Підручників майже не було, а табли-
ці, які дивом знай шли вчителі, були подряпані й по-
дерті. Сутужно було навіть із олівцями. А коли хтось 
подарував Любомирові товстий зошит, то була вели-
ка радість! Адже книжок не вистачало, і готуватися 
до іспитів гімназисти могли лише за власними записа-
ми. Втім, це їм не заважало. Гузар пізніше згадував, 
що випускники добре знали хімію, фізику, математи-
ку. Вивчали там і англійську мову.

Поступово українці долали всі труднощі, облаш-
товувалися, розвивали культурне життя. У таборах 
діяли хори, театри. Переселенці починали навіть 
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друкувати власні книжки, журнали й газети для мо-
лоді. У Зальцбурзі, наприклад, виходив літературний 
журнал «Літаври» і часописи пластунів «Скоб» і «Но-
вий шлях».

У таборах, де перебувало кілька тисяч українців, 
було чимало священиків. У 1945 році греко-католи-
ки заснували в Зальцбурзі парафію Святого Марка. 
Проводити служби їх пустили до свого храму місцеві 
 єзуїти.

Любомир із сестрою й батьками регулярно відвіду-
вав ці служби. І не тільки в неділю – щодня дорогою 
до гімназії він заходив у храм помолитися. І не поли-
шав думки самому стати священиком. Усі друзі знали 
про цей намір і сприймали його як єдино можливий. 
Щось таке було в юнакові, що робило його особливим.

Коли Любомирові виповнилося шістнадцять років, 
він знайшов адресу духовної семінарії у Сполучених 
Штатах Америки і написав листа до її керівника – рек-
тора. Родина Гузарів не збиралася назавжди лишатися 
в Австрії. В Україну, допоки там панували більшови-
ки, вороття не було. Тож Любомир попросив прийняти 
його до української семінарії Василя Великого в аме-
риканському Стемфорді.

Ректор відповів юнакові. Він написав, що готовий 
надати Любомирові місце, коли той закінчить гімна-
зію і приїде до Штатів.

Духовне покликання, яке жило в серці Любо-
мира змалечку, не робило його надміру серйозним 
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чи відлюдькуватим. Навпаки, юнак завжди був ду-
шею компанії, любив пожартувати й посміятися. 
Якось їх із товаришкою по парті навіть вигнали з кла-
су за смішки й теревені!

Як і його однолітки, Любомир брав активну участь 
у роботі Спілки української молоді і «Пласту». Він на-
лежав до куреня імені Пилипа Орлика в «Чорномор-
ському коші». Молоді пластуни ходили в гори, співа-
ли біля ватри, влаштовували вишколи, свята та ігри, 
набували корисних навичок – «пластових умілостей». 
Старші вчили молодших обирати місце для табору, на-
пинати намети, варити їжу на вогні. Вітаючись, підні-
мали вгору три пальці тризубом і кричали:

– СКОБ!

Це розшифровувалося так: «Сильно! Красиво! Обе-
режно! Бистро!»

І, звісно, вони мріяли про повернення на батьків-
щину, коли це стане можливо.

Але що далі, то менше досяжною здавалася та мрія. 
Тому мешканці таборів для біженців шукали собі ін-
шої долі. Час тина вливалася в життя нової батьківщи-
ни – Австрії. Інші роз’їжджалися по сусідніх країнах. 
Та в Європі після війни влаштуватися було важко. Тож 
усі, хто міг, намагалися потрапити до Америки.

Гузарам пощастило – у батька родини, Яросла-
ва, знайомі знайшлися й за океаном. Він попросив 
свого шкільного приятеля зробити їм запрошення, 
і той погодився. Але одразу попередив – більше нічим 
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допомогти не зможе. У Штатах Гузарам доведеться по-
кладатися лише на власні сили.

Отак 1949 року родина опинилася в Нью-Йорку. 
Важкий фотоальбом у шкіряній обкладинці поман-
дрував із ними.
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Запитання
1.  Чому Гузарам довелося покинути Україну?

2.  В якій країні вони почали будувати нове життя? 
Чи було це легко зробити?

3.  Чим відрізнялося навчання Любомира та його 
друзів у гімназії від навчання в сьогоднішній 
школі?
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РОЗДІЛ 5
МРІЯ ЛЮБОМИРА
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Українці переселялися до Америки ще з кінця 
дев’ятнадцятого століття. Після Другої світової 
війни їх тут стало особливо багато. Емігранти, 
які не хотіли втрачати духовного зв’язку з бать-

ківщиною (а родина Гузарів була саме з таких), об’єд-
нувалися й підтримували одне одного, облаштовуючи 
звичний побут на нових теренах. Батько Любомира, на-
приклад, і тут організував український хор, який з успі-
хом виступав по всій Америці. Активними діячками діа-
спори стали й мама Любомира, і його старша сестра.

Але Любка в той час із ними вже не було. Ректор ду-
ховної семінарії Василя Великого дотримав слова. І вже 
за три тижні по прибутті до Нового Світу шістнадцяти-
річний юнак залишив рідних і поїхав до Стемфорда, 
у сусідній штат Коннектикут.

Утім, як і в Нью-Йорку, тут вирувало активне життя 
української громади.

У Стемфорді 1933 року з’явилася перша в Штатах 
мала духовна семінарія українських греко-католиків. 
Вона розташувалася на пагорбі з краєвидом на зато-
ку Атлантичного океану, у розкішному замку, де доти 
була елітна школа для дівчат. Пізніше із семінарії ви-
ріс колегіум – фактично університет для майбутніх 
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священнослужителів. У місті працювали перші за ме-
жами Європи Музей української спадщини, архів і пу-
блічна бібліотека. На ці заклади українці збирали кош-
ти всією громадою – гроші надсилали з різних куточків 
Америки.

У духовній семінарії, а потім у коледжі у Стемфор-
ді Любомирові судилося провести більше десяти років. 
Учився він дуже наполегливо: студіював філософію, 
історію церкви, тонкощі теоретичного та практичного 
богослов’я, правила релігійних служб і глибокий зміст 
таїнств, глибше знайомився з роботами отців церкви. 
Багато працював у бібліотеці: вивчав і класичну філо-
софію, і праці своїх сучасників.

Але коли випадала нагода, їхав у Нью-Йорк, куди 
за сорок п’ять хвилин можна було дістатися поїздом. 
Там перевідував батьків із сестрою, поки ті не переїха-
ли до Детройта. Відвідував музеї, ходив слухати оперу 
в театр «Метрополітен». Щоправда, насолоджуватися 
музикою доводилося стоячи, оскільки квиток на місця 
для сидіння студентові був не по кишені. Влітку, щоб 
підзаробити кілька доларів, Любомир працював на фа-
бриці, де виготовляли меблі.

Разом із юнаком вчилося близько шістдесяти студен-
тів. Вільного часу у хлопців майже не було: крім нав-
чання в аудиторіях та бібліотеці, вони мали багато за-
вдань. Ті студенти, які обрали для себе духовний шлях 
священнослужителя, брали участь у церковних служ-
бах. Від самого початку їх заохочували спілкуватися 
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з людьми, які приходили до храму в пошуках допомоги 
чи поради.

Дбали тут і про фізичне виховання. Команда семіна-
рії з американського футболу гриміла далеко за межа-
ми Стемфорда. Тренував її деякий час родич президента 
Джона Кеннеді – Волтер Кеннеді. А сам Любомир усла-
вився як вправний гравець у волейбол.

Крім того, хлопці повинні були самі поратися по гос-
подарству. І тут Любомирові ставав у пригоді досвід, 
набутий у «Пласті». В Америці він став членом найста-
рішого та найчисленнішого пластового куреня – «Черво-
на калина». Тут він зустрів і декого зі своїх товаришів 
із зальцбурзького табору. Разом із братчиками юнак ви-
їжджав до гірського табору «Вовча тропа» і жалкував, 
що не може бути з ними частіше.

Закінчивши семінарію й коледж, Любомир отримав 
ступінь бакалавра. А потім вступив іще до вашингтон-
ського Католицького університету, щоб поглибити свої 
знання з богослов’я. До майбутнього служіння він готу-
вався з усією серйозністю.

Не всі однокашники Любомира збиралися приймати 
духовний сан. Але для нього все життя було підготовкою 
до того моменту, коли він стане священиком. І от настав 
день, якого Любомир так чекав.

30 березня 1958 року справдилося те, про що Гузар 
мріяв іще хлопчиком, те, у що навіть грався іноді в ди-
тинстві. Не злічити, скільки разів він у своєму житті 
був на богослужіннях: малим горобчиком у неділю 
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у львівському соборі Святого Юра; підлітком у кам’я-
ній церкві отців-єзуїтів у Зальцбурзі; юнаком у таборі 
«Вовча тропа», серед друзів-пластунів; служкою у сту-
дентській церкві семінарії Святого Василія... І от тепер 
він стоїть у стемфордській церкві перед єпископом Ам-
вросієм Сенишиним.

Мерехтять свічки, розливається спів. І ось уже Лю-
бомир разом із владикою Амвросієм входить у царські 
врата, тричі обходить престол, і єпископ кладе на його 
плечі єпитрахиль, і тричі промовляє: «Аксіос»* І при-
сутні підтверджують: так, він гідний бути священиком. 
І через руки єпископа сходить на нього Божа благодать. 
І от уже через нього, Любомира, Господь звертається 
до людей у храмі.

А перед Любомиром у церкві стоять його розчуле-
ні батьки, старша сестричка із чоловіком, і дивляться 
на свого Любка новими очима. Поруч із рідними – дру-
зі-пластуни. Вірні «калиняки» прийшли підтримати сво-
го братчика, принесли йому подарунок – золоту чашу 
для причастя. І от тепер повторюють за ним слова молит-
ви, хрестяться, а після служби підходять із привітання-
ми й уперше звертаються до нього «отче».

Ставши священиком, Гузар отримав право прово-
дити п’ять християнських таїнств. Та найбільше він 
любив вінчання. Йому подобалося бути присутнім 

 * Грецьке слово «аксіос» означає «достойний, гідний». Його по-
трійне проголошення є частиною ритуалу рукопокладання.
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при народженні нової сім’ї, передавати молодим Боже 
благословення. Хоч і відчував щоразу трепет у серці – 
а раптом молодята, такі веселі й закохані сьогодні, 
не зможуть зберегти свою любов, не знайдуть щастя у ро-
динному житті, не зможуть правильно виховати дітей?

Своєї сім’ї Любомир так і не створив, хоча греко-ка-
толицьким священикам цього не заборонено. Жартував 
іноді, що йому одружуватися не веліла мама: сказала, 
що дружина ним попихатиме. А маму ж треба слухати!

Насправді Гузар не вважав відмову від шлюбу вели-
кою жертвою, оскільки від самого дитинства прагнув 
присвятити себе лише служінню Богу. Та при цьому ро-
динні стосунки завжди були для нього дуже важливі. 
Жодна визначна подія в житті батьків чи сестри Марти 
не минала без його участі.

Ще коли Любомир вчився у Стемфорді, батьки 
й Марта переїхали до Детройта. Любомир за першої-ліп-
шої нагоди намагався їх перевідати. На свої куці сту-
дентські кошти він придбав вживане авто – сіре, з білим 
дахом і помаранчевими сидіннями, та поїхав до рідних 
за п’ятсот миль. Ця дорога тривала десять годин в один 
бік! Тож пізніше він уже старався зібрати гроші на потяг 
або літак.

У Марти народилося четверо дітей. Старша, Марія, 
стала похресницею Любомира. Тоді двадцятирічний 
студент, мабуть, уперше взяв на руки сповите немовля. 
Він тримав його так, немов боявся зламати. Доводилося 
ще й самому замотуватися пелюшкою, бо мала лякалася 
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чорного одягу семінариста. Та згодом виявилося, що три-
мати дитину зовсім не страшно. І Марійка, і її молод-
ші брати – близнюки Петро і Павло – полюбили свого 
вуйка* Любка. А найменшого, Ромчика, за кілька років 
Любомир охрестив уже сам як священик.

По змозі Любомир обов’язково приїжджав до рідних 
на свята. Не завжди це вдавалося, бо ж багато урочистих 
дат припадає на неділю, коли священик править у своїй 
церкві. Але його любов небожі відчували й на найбіль-
шій відстані. Навіть ставши дорослими, вони згадува-
ли його подарунки, завжди продумані й корисні. А коли 
хлопці одружилися, він надсилав їм листівки двома мо-
вами – українською та англійською, щоб і їхні дружи-
ни-американки могли зрозуміти слова привітання.

Якщо в Любомира не виходило приїхати на Різдво 
чи Великдень, він обов’язково телефонував. Навіть пізні-
ше, коли доводилося бути дуже далеко, чекав на слуш-
ну годину за американським часом і телефонував саме 
тоді, коли рідні в Детройті чи Торонто сідали святку-
вати. Іноді для цього Любомирові доводилося не спати 
півночі – адже час у Європі відрізняється від американ-
ського на 6-7 годин. Та для нього було важливо благосло-
вити близьких і почути вітання від них. Пізніше рідні 
вмовили Блаженнішого не дочікуватися пізньої години, 
а записувати привітання на магнітофон – запис вмикали 
за родинним столом.

 * На Західній Україні дядька звуть вуйком, а тітку – вуйною.
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Ще коли Любомир навчався в університеті, його 
батько, приїхавши навідати сина, вирішив, що заму-
ченому навчанням студентові корисно буде розвіятися. 
І повіз його подихати свіжим повітрям до недавно засно-
ваного українського культурного центру.

Цей центр, розташований у мальовничому курортно-
му містечку Кергонксон, популярний в американських 
діаспорян і нині. Він зветься «Союзівка», оскільки на-
лежить Українському народному союзові. Серед гір, які 
нагадують Карпати, розмістилися будівлі з назвами 
«Полонина», «Чернівці», «Київ». Або й іще милішими 
серцю західняка – «Львів», «Галич»...

До «Союзівки» легко дістатися з Нью-Йорка. Укра-
їнські емігранти, які тяжко працювали заради вижи-
вання в чужій країні, приїздили сюди на вихідні або 
у відпустку, щоб побути в колі співвітчизників, разом 
поспівати народних пісень, потанцювати. Звісно, у не-
ділю їм хотілося піти до церкви. І директор центру, 
знайомий із Ярославом Гузаром, запропонував: нехай 
Любомир служить у них! Так Любомир іще студентом 
отримав своє перше місце душпастиря. Відтоді щотижня 
він їздив на «Союзівку» проводити Божу службу.

По закінченні коледжу Любомир отримав місце вчи-
теля в Стемфордській духовній семінарії. Він викладав 
там спочатку українську мову, а потім – історію філо-
софії. Пізніше став професором і навіть віце-ректором.

Любомир залишився душпастирем «Союзівки» 
й виховної оселі Спілки української молоді Америки 
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в містечку Елленвілі неподалік. А через кілька років, 
коли в Кергонксоні стало так багато вірних УГКЦ, 
що там створили парохію Пресвятої Трійці, він став 
її настоятелем. Любомир знав кожного зі своїх прихо-
жан, навідувався до їхніх домівок, завжди був у курсі 
всіх проблем.

Не забував Гузар і друзів із «Пласту». Ставши вже 
старшим пластуном, «сеньйором», він приїжджав на та-
бори, брав участь у курінних нарадах та загальноплас-
тових Конгресах, з’їздах. На нарадах виховників він ви-
ступав із доповідями, нагадуючи, що «Пласт» повинен 
бути сучасним, щоб залишатися цікавим для молоді. 
Але при цьому не можна забувати і традицій. Адже саме 
ця організація допомагає дітям емігрантів не загубити 
себе в багатонаціональній Америці, зберегти своє корін-
ня та любов до далекої України. 

– Нашою батьківщиною були культура, мова і цер-
ква, – згадував він пізніше.

Отримавши вищу духовну освіту і ставши бакалав-
ром богослов’я, Любомир не припинив учитися. І хоч 
мав багато різноманітних обов’язків у Стемфорді та око-
лицях, він продовжив заняття – тепер уже у Фордгам-
ському університеті. Там він отримав ступінь магістра 
філософії.

У своїх студіях Любомир часто звертався до робіт 
митрополита Шептицького, мудрість якого відкривав 
для себе щодалі повніше. Услід за владикою Андреєм, 
Гузар шукав шляхів об’єднання всіх християнських 
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церков – спочатку хоча б в еміграції. Адже і тут, у віль-
ному світі, для священиків діяли дуже суворі заборони. 
Наприклад, греко-католицького студента могли вигна-
ти із семінарії лише за те, що він зайшов до православ-
ного храму. А православні священики стереглися, щоб 
їх не запідозрили у дружбі з католиками.

Любомир Гузар же зустрічався із православними 
священиками, організовував дискусії, в яких обстоював 
свої погляди: Христова Церква була єдиною від початку, 
і доля її – об’єднатися знову. Він не вважав, що якісь 
конфесії мають заради цього відмовитися від своїх осо-
бливостей, але вірив, що досвід кожної гілки може зба-
гатити спільне церковне «дерево».

Любомирові хотілося ще глибше розібратися у спад-
щині Андрея Шептицького та його розумінні майбутньо-
го Христової церкви. Але в Америці не було ні духовних 
навчальних закладів потрібного рівня, ні тих докумен-
тів, за якими можна було б продовжити дослідження. 
Усе це можна було знайти у столиці Папи Римського – 
Ватикані. Тому 1969 року Любомир Гузар залишив Аме-
рику й подався до Європи.
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Запитання
1.  Як минало навчання Любомира Гузара 

в Сполучених Штатах Америки?

2.  Як він підтримував зв’язок із родиною, коли став 
жити окремо?

3.  Яка мрія Любомира здійснилася 1958 року?
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РОЗДІЛ 6
ПОРУЧ ІЗ МИТРОПОЛИТОМ 
СЛІПИМ
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Для української греко-католицької громади в 
Італії 1960-ті роки стали переломними. Під 
час так званої Карибської кризи, коли США 
і Радянський Союз ледве не розпочали ядерну 

війну, Ватикан приєднався до перемовин. Адже атом-
не протистояння двох цих величезних держав могло 
призвести до загибелі всієї планети! Тож представ-
ник Папи Римського взяв участь у дипломатичному 
розв’язанні конфлікту.

Коли все щасливо завершилося, радянська влада 
на знак подяки виконала деякі прохання Апостоль-
ської столиці*. Зокрема, із приволзьких концтаборів 
випустили митрополита української греко-католиць-
кої церкви Йосифа Сліпого. Як ми пам’ятаємо, його 
схопили в 1946 році, коли розгромили й обманом 
ліквідували його церкву в Україні. Сліпий провів 
на засланні, у нелюдських умовах, вісімнадцять ро-
ків. Неодноразово він, перебуваючи у таборах Сибіру 
й Мордовії, тяжко хворів й опинявся на межі смер-
ті. Тому в Союзі сподівалися, що його звільнення 

 * Так іноді називають Ватикан, місто-державу на території 
Рима, де розташована головна резиденція Папи Римського 
та найвище керівництво католицької церкви.
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не принесе жодних проблем: стара змучена людина, 
потрапивши з холодної Росії до теплої сонячної Італії, 
дбатиме лиш про власне здоров’я й відпочинок.

Та вони дуже прорахувалися. Попри свій поваж-
ний вік (а Сліпому вже виповнилося сімдесят років) 
митрополит не втратив сили духу.

Є легенда, що прізвисько Сліпий, яке згодом ста-
ло прізвищем, предок Йосифа отримав 1709 року. Він 
служив у війську гетьмана Івана Мазепи, яке під Пол-
тавою воювало на боці шведів проти російського царя 
Петра Першого. За це росіяни його полонили й випе-
кли очі.

Митрополит Йосиф успадкував цю відданість сво-
їй країні. Перше запитання, яке він поставив після 
звільнення, звучало так: 

– А чи стала вільною Церква?

Він пам’ятав про тисячі вірних, яких гнобили 
в Радянському Союзі. І вже у своїй першій промові 
на Вселенському соборі в Римі Сліпий розповів про 
них. Виступаючи перед двома тисячами найвищих 
ієрархів католицької церкви, він нагадав їм і ціло-
му світові про людей, які зазнають утисків, тортур, 
а то й смерті через свою віру.

Не всім було приємно це слухати. Адже врятува-
ти тих людей здавалося неможливим: Україна була 
частиною Радянського Союзу, а держава ця здавалася 
міцною, мов скеля, і такою ж вічною.
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І все ж Сліпий вірив, що український народ 
й українська церква знову будуть вільні. Тому він за-
йнявся тим, що могло б наблизити цей день. Насам-
перед він узявся розбудовувати життя греко-католи-
ків у Римі. Під його керівництвом тут розпочалося 
зведення собору Святої Софії. Цей храм повинен був 
утілювати згадку про старовинний, ще Ярославом 
Мудрим збудований собор у Києві, а також мрію про 
повернення українців на батьківщину.

У Римі відкрився Український католицький уні-
верситет імені Папи Климента. Навчальний заклад 
був спадкоємцем богословської академії, яка до 1944 
року працювала у Львові. А неподалік від Вічно-
го міста, поблизу літньої резиденції римських пап 
у Кастель-Гандольфо,* митрополит Сліпий, за запо-
вітом Андрея Шептицького, заснував греко-католиць-
кий монастир.

Та Римом його праця не обмежувалася. Україн-
ських католиків східного обряду розкидало по всьому 
світові. Їхні осередки були в Канаді, Сполучених Шта-
тах, Великій Британії, Німеччині, Франції… А були 
ще віддаленіші — у Бразилії, Аргентині, Парагваї, 
Австралії! На той час ще не існувало ні Інтернету, 
ні мобільних телефонів. Спілкуватися з одновірцями 

 * Містечко Кастель-Гандольфо колись належало абатству Свя-
тої Діви Марії Ґроттаферратської. Мабуть, через це монас-
тир, заснований Сліпим, часто також називають «монасти-
рем у Ґроттаферрата»
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за океаном можна було лише листами, які йшли 
по кілька тижнів.

Митрополит Сліпий хотів об’єднати всіх цих роз-
порошених греко-католиків. І 1968 року він розпочав 
свою архієрейську подорож. Першою на його шляху 
стала Канада, а потім — США.

Тоді Любомир Гузар і познайомився з митропо-
литом Йосифом. На 35-річного священика, як і на ін-
ших, Сліпий справив сильне враження. Той був 
високим, майже двохметрового зросту, із сильним 
приємним баритоном. Він виголошував проповіді, які 
доходили до кожного серця. Митрополит звертався 
насамперед до молоді, говорив про необхідність об’єд-
нання церкви. І осередки, між якими раніше не було 
жодного контакту, починали відчувати себе частиною 
великого й величного цілого.

Виступив Сліпий із проповіддю й на «Союзівці». 
Його приїзд спричинив неабияку метушню. Церкви 
в українському поселенні на той час ще не збудували, 
тому служили просто на галявині. Народу зібралося 
так багато, що начиння для служби довелося пози-
чати деінде, а срібні ложечки, якими роздавалося 
причастя, взагалі принесли з ресторану. Митропо-
лит, згадував пізніше Гузар з усмішкою, насварився 
на місцевих помічників: із ложечок погано відмили 
каву.
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Тоді Любомир ще не знав, що доля надовго звела 
його з митрополитом. Попереду чекали далекі подо-
рожі, складні випробування й секретна місія.

Хоча починалося все начебто тихо й мирно. Любо-
мир приїхав до Рима і вступив у богословську школу. 
Тут він продовжив свої теологічні студії, писав роботу 
про митрополита Шептицького.

Докторську дисертацію «Андрей Шептицький, 
митрополит Галицький – провісник екуменізму» він 
захистить англійською мовою тут, у Римі, у Пап-
ському університеті. А через сорок років її перекла-
дуть і надрукують українською. 2016-го Міжнарод-
ний фонд імені Івана Франка присудить Гузарові 
за цю книжку свою першу нагороду – золоту медаль 
зі словами Каменяра: «Я син народу, що вгору йде».

У той час Гузар мріяв про чернече життя – він во-
лів повністю присвятити себе молитві.

Та Сліпий мав свої плани. Йому потрібна була мо-
лода, прогресивна людина, яка б їздила з ним по світу. 
А крім того, він хотів, щоб Гузар взяв участь у ство-
ренні в різних країнах католицьких навчальних за-
кладів. Митрополит вважав, що українські священи-
ки мають здобувати найкращу освіту. Для цього треба 
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було створити богословські наукові центри – духовні 
семінарії та філії католицького університету. І такі 
постали по всьому світові – в Англії, Бельгії, Канаді, 
Аргентині, США, Бразилії…

І тут уповні проявився характер Любомира. Звіс-
но, він не міг ослухатися митрополита. Супрово-
джував його в далеких подорожах, із захопленням 
знайомився з життям місцевих громад і з незвични-
ми культурами. Радів зустрічам з колишніми спів-
вітчизниками, цікавився їхнім побутом. Закинуті 
далеко від батьківщини, українці не завжди могли 
зберегти свою мову. Але, що впадало в око Гузару, 
вони все одно зберігали спільні риси: працьовитість, 
надзвичайну гостинність, любов до землі і... до Тараса 
Шевченка! Пам’ятники Кобзареві зустрічали гостей 
скрізь, навіть у далекому Парагваї.

Привітний та завжди усміхнений, отець Любомир 
із кожним знаходив спільну мову. Він багато працю-
вав, щоб у найвіддаленіших куточках юнаки, яким 
недавно був і він, могли отримати достойну духовну 
освіту. Та ще й при цьому продовжував учитися сам.

Але бажання стати ченцем було таким сильним 
і щирим, що митрополит зрештою погодився. І хоча 
шкода було відпускати второпного помічника, Сліпий 
благословив Любомира. Порадив тільки спочатку про-
йти ступінь послушника (або, як це зветься в католи-
ків, новіціат) у старій обителі з налагодженим черне-
чим життям та усталеними традиціями.



62

Тож Любомир вирушив у Німеччину, у баварський 
монастир бенедиктинців у Меттені.

Роки, які Гузар проведе в монастирі, він згадува-
тиме з удячністю. Все в монастирських стінах було 
миле його серцю й близьке його душі. Місцеві ченці 
прийняли його як брата. Мовного бар’єру між ними 
не виникло. Адже Любомир знав німецьку ще відтоді, 
відколи після втечі з України вчився в австрійській 
школі. Молилися і співали псалми вони латиною, 
якою Гузар, звісно, теж володів.

– Монастир, добрий монастир, взірцевий монас-
тир – це не зібрання людей святих. Це – зібрання лю-
дей, які стараються бути святими, – казав пізніше 
він.

Кожна чернеча обитель існує переважно за раху-
нок пожертв. За свої постійні молитви ченці мають 
підтримку громади. Люди приходять до них із про-
ханням молитви за себе, за близьких, за справи, 
за здоров’я, за вічне життя для померлих... На отри-
мані гроші ченці розбудовують свою обитель, допо-
магають іншим монастирям, а третину, як заведено, 
роздають нужденним.

Але поза тим монахи повинні самі забезпечувати 
себе. Тому святі брати в Меттені тримали власне гос-
подарство, де виконували всю роботу: рубали дрова, 
топили піч, носили воду, прибирали... От і знову при-
далися Любомирові навички, отримані в австрійсько-
му таборі для переселенців, а особливо — у «Пласті»! 
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Але довелося набувати й нових — наприклад, як до-
глядати за свійськими тваринами, доїти кіз і корів. 
Гузар, хоч і не мав раніше такого досвіду, від роботи 
не тікав і до всього уважно приглядався. Адже вже 
скоро йому доведеться самому ділитися набутим до-
свідом з іншими!

За рік Любомир, відбувши послух, повернувся 
до Рима. Тут він нарешті став справжнім ченцем. 
Потекло омріяне життя у стінах «Студіону»: третина 
доби – молитви, третина – робота, третина – відпо-
чинок.

Митрополит час від часу висмикував Гузара з мо-
настиря й відсилав із дорученнями в інші країни. 
Крім того, отримавши ступінь доктора богослов’я, 
з 1975 року отець Любомир почав працювати викла-
дачем у Папському місійному університеті «Урбаніа-
на» в Римі.

Але головними в житті Гузара лишалися ті тихі 
години, коли він на самоті або разом із братами-чен-
цями схиляв голову в молитві, промовляв до Бога 
і слухав, що той відповість. Це було наче спілкуван-
ня з найближчою людиною. Вихований у галицькій 
сім’ї, у дитинстві він звертався до батьків на «Ви», 
ще й у третій особі: «Чи не хочуть тато чаю?» У цьому 
не було страху чи сліпої покори, тільки любов і синів-
ська повага. Певно, такі ж почуття викликала в Гу-
зара й розмова з Богом. Але Його Любомир із повною 
довірою завжди звав на «Ти». Й іншим так пояснював: 
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ми ж звертаємося до Всевишнього словами «Отче 
наш», тобто «Батьку», або й «Татуню». Ми визнаємо, 
що Він всемогутній, Той, хто створив цілий світ. Але 
при цьому знаємо, що Він — не байдужий.

І коли Господь покликав Любомира до нового слу-
жіння, той вагався недовго.
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Запитання
1.  Що робив для своєї церкви митрополит Йосиф 

Сліпий після звільнення з радянських таборів?

2.  Для чого йому знадобився Любомир Гузар?

3.  Які плани отця Любомира не збігалися 
з планами митрополита Сліпого?
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РОЗДІЛ 7
ТАЄМНА МІСІЯ
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За тиждень до Великодня 1977 року в монастирі 
Теодора Студита поблизу Кастель-Гандольфо було 
незвичайно тихо. Майже вся братія роз’їхалася – 
кожен чернець отримав персональне завдання від 

митрополита Йосифа Сліпого. Дивно, але завдання ці на-
лежало виконувати десь поза монастирськими стінами.

Близько дев’ятої ранку в обитель прибув митрополит 
зі своїм секретарем Іваном Хомою та двома священиками – 
Степаном Чмілем та Іваном Музичкою. Любомир Гузар зу-
стрів їх і провів до храму. Всі були зосереджені, розмовля-
ли майже пошепки, і лише Блаженніший Йосиф, зазвичай 
вимогливий і суворий, перебував у незвично піднесеному 
настрої. Сьогодні мала відбутися важлива й урочиста це-
ремонія, яку, однак, слід було зберегти у суворій таємниці.

...За кілька місяців до того отці Гузар, Чміль, Хома 
й Музичка стояли перед митрополитом Сліпим і слухали 
його, не ймучи віри власним вухам: митрополит оголосив, 
що вирішив зробити їх єпископами.

Четверо священиків не були готові до такого повороту 
й розгубилися. Зазвичай у греко-католицькій церкві єпи-
скопів обирає Синод, потім вони повинні отримати благо-
словення Папи... Але цього разу все робилося потай. Си-
ноду не існувало, а митрополит Сліпий не хотів розголосу. 
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Він пояснив своїм обранцям: Святий Престол виступає 
проти хіротонії нових ієрархів греко-католицької церкви. 
Це політичне питання – Ватикан не хоче псувати стосунків 
з Російською православною церквою й радянським керів-
ництвом.

Але в Україні ситуація така, що єпископів, які зали-
шилися там у підпіллі, будь-якої миті могли викрити, за-
арештувати або й убити. І якби митрополит Сліпий помер 
(а він у свої вісімдесят п’ять років розумів, що й це може 
статися неочікувано), то лінія передачі благодаті від Хри-
стових апостолів до нових греко-католицьких єпископів 
обірвалася б. Крім того, якби в церкви не було єпископів, 
то не було б із кого обирати нового митрополита.

Любомир перепитав: а чи знає про це Папа? Ні, не знає, 
відповів Сліпий. Ватикан просякнутий бюрократією. Якщо 
робити все за правилами, про нових єпископів скоро стане 
відомо всім і кожному. І тоді їхня таємна місія опиниться 
під загрозою. Але святі отці можуть не перейматися – ми-
трополит має право висвятити їх.

І знову Любомир запитав: а чи є в кандидатів час на мо-
литву та роздуми, адже справа дуже відповідальна?

Тут Сліпий відповів тими ж словами, які колись йому 
сказав митрополит Андрей Шептицький:

– Більшу відповідальність візьмете на себе, якщо від-
мовитеся, ніж як дасте згоду.

Бо якщо трапиться несподіване, новим єпископам 
доведеться пробиратися в Україну, можливо, навіть 
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нелегально, щоб не залишити тамтешню паству без пас-
тирського благословення.

Він знав, про що каже. Коли Галичина вперше опини-
лася під владою більшовиків, його самого таємно висвятив 
на єпископа митрополит Шептицький.

Блаженніший Йосиф переконав трьох з обраних ним 
кандидатів. Відмовився лише Іван Музичка, який зрозу-
мів, що не має покликання бути церковним керівником. 
Він і став єдиним свідком церемонії, що відбулася другого 
квітня у притихлому, опустілому монастирі.

Вона була зовсім не схожа на ту пам’ятну відправу, 
яка проходила майже двадцять років тому у Стемфорді. 
Не було ні заплаканих від радості й гордості батьків (тато 
Любомира на той час уже помер), ні сестри, ні братчи-
ків-пластунів. Слова молитов лунко відбивалися від стін 
храму. Атмосфера була така, наче висвячення минало се-
ред перших християн – у катакомбах, у ворожій до Ісуса 
Римській імперії перших століть нашої ери. Але всі відчу-
вали піднесення й урочис тість моменту.

Після церемонії новоспечені єпископи з митрополитом, 
замість бучної трапези, скромно поснідали і, тихі й мовчаз-
ні, вийшли назустріч буянню весняного італійського дня.

Папа Римський Павло VI не визнав цього таємного 
рукоположення. Ба більше: вдав, наче такого й не стало-
ся. І ще багато років висвячені Сліпим єпископи нікому 
не розповідали про свій новий сан і служили як звичайні 
священики. Гузар залишився в монастирі Святого Теодора 
Студита й за рік став його архімандритом, тобто главою 
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чернечої громади. Іван Хома очолив Український като-
лицький університет імені Папи Климента в Римі. Степан 
Чміль поїхав в Аргентину, де наставляв майбутнього Папу 
Римського – Франциска. Там він і помер, нікому не видав-
ши свого високого сану.

І лише через дев’ятнадцять років після подій у Кастель- 
Гандольфо законність рукоположення визнав наступний 
римський Папа – Іван Павло II.

Але до цього було ще далеко.

Запитання
1.  Яке несподіване рішення прийняв митрополит 

Йосиф Сліпий стосовно Любомира Гузара 
та ще трьох священиків?

2.  Як ти думаєш, чи легко було чотирьом 
священикам прийняти рішення, якого вимагав 
Сліпий?

3.  Чому отець Любомир погодився на пропозицію 
митрополита?
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РОЗДІЛ 8
ЧЕРНЕЧА ОБИТЕЛЬ 
«СТУДІОН»
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Що особливого в житті ченців? 
Вони ставлять Господа Бога 
на перше місце. І ще: вони 
дуже серйозно ставляться 
до основних релігійних 
цінностей, подаючи цим 
приклад і підтримуючи всю 
християнську громаду.

Любомир Гузар

Наступні роки Любомир Гузар провів у Кас тель-
Гандольфо. У монастирі жили за так званим 
студійським уставом. Ці правила чернечого 
життя вирізняються своєю строгістю. Їх розро-

бив преподобний Теодор Студит ще в IX столітті у Візан-
тії. Пізніше їх дотримували монахи Києво-Печерської 
лаври, звідки устав поширився по всій Київській Русі. 
Згодом ця традиція загубилася, але наприкінці XIX 
століття була відновлена митрополитом Андреєм Шеп-
тицьким.

У настоятеля Любомира було немало клопотів. Ченців 
у «Студіоні» ніколи не бувало більше семи-восьми. Будів-
ля монастиря була завеликою для них і весь час потребу-
вала догляду. Був тут і свій сад, і город, і виноградник. 
Крім того, митрополит Сліпий наполягав, щоб монахи 
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неодмінно тримали корів. Одну з них, породисту красуню, 
звали Джульєттою. На додачу ж до трьох мукалок були 
в них і вівці, і свині, і кури, і гуси. Тож роботи завжди 
вистачало: мурувати стіни, косити сіно, пильнувати ху-
добу і птицю...

Було нелегко, але атмосфера в обителі була навдивови-
жу доброю й товариською. Архімандрит трудився нарівні 
з братами й за стіл сідав разом із ними. До речі, під час тра-
пез хтось із монахів обов’язково читав братії щось корисне 
з духовної або історичної літератури.

Про події в монастирі отець Любомир майже щонеділі 
писав у листах до своєї мами в Америку. Сідав за друкар-
ську машинку й відстукував слова вітання до Ростислави 
й рідних.

– Найдорожча Мамусю, дорогенькі! – починав він.

Мама ж звала його, вже літнього чоловіка, Любоньком, 
тривожилася, чи тепло він вдягається, чи слідкує за своїм 
харчуванням, чи встигає відпочити.

У листах Любомир із гумором описував життя в буд-
ні й свята. Як приїздять до них прочани з різних країн. 
Як приходять гості – часом ждані, а часом непрохані. 
От, наприклад, якось на самісінький Новий рік до хліва 
вдерся злодій – хотів украсти свинку. Довелося відля-
кувати пострілами з рушниці. Монахи ж повинні бути 
«самозарадними», забезпечувати і себе, і тих, хто потре-
бує підтримки!

Одним із головних клопотів ігумена було виховання 
«новиків». Це молоді люди, які приходять у монастир, 



75

щоб випробовувати свою рішучість піти від світу та при-
святити себе молитві. Цей шлях підходить не кожному. 
Через певний час хтось може вирішити, що така доля 
не для нього. Такі залишають монастир і шукають іншо-
го майбутнього.

Але інші приймають обітницю і стають справжніми 
ченцями.

Отець Любомир звав новачків «малятами-писклятами». 
Час від часу він влаштовував їм автомобільні екскурсії Іта-
лією та іншими країнами. Кілька новачків вчилися в ка-
толицькому університеті. Такі по кілька разів на тиждень 
мусили їздити аж до Рима на студії. Архімандрит радів 
їхнім успіхам і хвалився рідним – так, як вони хвалилися 
дітьми чи онуками.

Крім своєї обителі, отець Любомир опікувався всіма 
греко-католицькими монастирями студійського уставу 
по цілому світі: допомагав у справах, радив, вирішував 
великі й малі питання... Одне лише листування відбирало 
стільки часу, що іноді й до Великодня не встигав розібрати 
різдвяну пошту!

Навіть до моря, хоч туди було лише двадцять кіломе-
трів, не кожного літа вдавалося вибратися з братією.

До речі, саме тут, у монастирі, Любомир Гузар опану-
вав новомодну штуку – комп’ютер. На той час йому вже 
було під шістдесят і він не розумів до ладу, навіщо це може 
згодитися, та не бажав, як говорив сам, «бути заскоруз-
лим». Молоді брати в монастирі допомогли йому в усьому 
розібратися.
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У майбутньому Любомир оцінив переваги, які дає елек-
тронна пошта, не залежна ні від погоди, ні від страйків 
поштарів, які в Італії не були рідкістю.

Через багато років, ставши зовсім старим чоловіком, 
Гузар спілкувався з родичами по Скайпу. А на запитання, 
чи повинна церква використовувати нові технології, ка-
зав: 

– Мені здається, що якби Ісус Христос був з нами і про-
повідував нині, він би, імовірно, використовував Інтернет.

Але й застерігав: 

– Люди відвикають мислити – це є фундаментальною 
проблемою. Проблема завжди в людині, а не в Інтернеті.

Ще одним завданням Гузара було викладання в Пап-
ському університеті «Урбаніана». Лекції читалися, звіс-
но, італійською. Але кожен викладач повинен був знати 
ще кілька мов, адже тут, у Римі, навчалися католицькі 
пастирі з усього світу.

До того ж було й чимало поїздок у справах. Гузар їздив 
Європою й Америкою на зустрічі з релігійними громадами, 
проводив служби й навчання в монастирях, брав участь 
у святкуваннях важливих для церкви дат, виступав на бо-
гословських конгресах...

Коли Любомир потрапляв до Сполучених Штатів або 
Канади, завжди використовував нагоду хоча б на ніч або 
дві завітати до рідних. У Детройті, Філадельфії, Торонто 
його чекали мама, сестра Марта, четверо племінників, 
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а потім – й онуки. Відвідини ці зазвичай були короткі, але 
сповнені родинного тепла. А також сімейних частувань. 
Отець Любомир не був вибагливим – він любив україн-
ський борщ і вареники, ковбаску і квасолю, яблучний пи-
ріг. А ще мав слабкість до... хот-догів. Звав їх «гарячими 
песиками» і не пропускав нагоди ними поласувати.

Багато справ було в монастирі. Але й за новинами з дав-
но залишеної батьківщини тут слідкували уважно. Моли-
лися за постраждалих під час Чорнобильської катастро-
фи. Обговорювали з братами зміни, які настали в Україні 
з «перебудовою». Допомагали, чим могли: передавали мо-
литовники, тканину для чернечого вбрання, ліки... І радо 
приймали в себе кожного, хто приносив звістку з-за «за-
лізної завіси».

Тепер можна сказати, що для Любомира Гузара то була 
підготовка до важких трудів у новонародженій незалежній 
Україні. Але тоді про таке не думалося – навіть найповаж-
ніші ватиканські аналітики передрікали Радянському Со-
юзові щонайменше кілька десятиріч існування.
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Запитання
1.  Хто з митрополитів відродив в УГКЦ старовинну 

студійську традицію чернечого життя?

2.  Кому настоятель Любомир щотижня писав про 
своє життя в монастирі?

3.  Які були завдання Гузара крім управління 
чернечою обителлю?
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РОЗДІЛ 9
ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ
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У вересні 1984 року помер митрополит Йосиф 
Сліпий.

Католицьку церкву в той час очолював 
Папа Іван Павло II. Він народився й виріс 

у Польщі, і краще за інших знав, як у Радянському Со-
юзі переслідують невгодних. Тому користався з кожної 
нагоди підтримати братів – греко-католиків. На похо-
роні Сліпого у прощальному слові він назвав спочилого 
митрополита великою людиною і поцілував йому руку.

Наступником Сліпого на посаді глави УГКЦ став 
Мирослав Іван Любачівський. Людина вчена, мудра 
і дуже скромна, казав про нього Гузар. Блаженніший 
Мирослав Іван також свого часу емігрував з України 
до США, був митрополитом-архієпископом Філадель-
фійським.

А радянська влада продовжувала вдавати, що ка-
толиків – ні римського, ні східного обрядів – у країні 
не існує. При цьому греко-католицьких священиків, 
які таємно продовжували служити вірним, пересліду-
вали, арештовували, а подеколи й убивали. Тому ві-
рянам і їхнім пастирям доводилося таїтися. Богослу-
жіння проводилися або на приватних квартирах, або 
взагалі просто неба, у потаємних місцях.
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Коли в Союзі святкували тисячоліття хрещення 
Русі (а воно відбулося, як відомо, 988 року в Києві під 
проводом київського князя Володимира), основні за-
ходи проводили не в українській столиці, а в Москві.

У Римі теж святкували початок Володимирової 
церкви на Русі. І Папа Іван Павло молився разом 
з українськими греко-католиками. А наступного року 
на зустрічі з лідером СРСР Михайлом Горбачовим нага-
дав йому: гнана церква більше не хоче миритися зі сво-
їм підпільним положенням. Священики проводять 
демонстрації, вірні оголошують голодування – люди 
готові навіть на смерть заради своєї віри.

І Горбачов, який пишався своєю показовою демо-
кратичністю, пішов на поступки. У Радянському Союзі 
дозволили реєструвати греко-католицькі парохії.

У серпні 1990-го греко-католики повернули відібра-
ний у них майже сорок п’ять років тому кафедральний 
собор – церкву Святого Юра у Львові. Тоді на богослу-
жіння до нього зібралися триста тисяч вірян.

Того ж року безчесне рішення Львівського псевдо-
собору 1946 року про нібито «возз’єднання» з право-
славною церквою скасували.

А Любомир Гузар уперше за багато років приїхав 
на рідну землю, яку залишив малим хлопчаком. Він 
згадував, як рано вранці визирнув з вікна вагона, 
який привіз його в Україну. На будівлі вокзалу був на-
пис – «Славське». Саме у цьому курортному містечку 



83

майже півстоліття тому вони з батьками сіли в потяг 
на Захід...

Рідний Львів здивував Гузара. Де гарно вбрані віт-
рини цукерень, які він так часто згадував? Де ті ве-
селі люди, що юрмилися на вулицях? Навколо було 
обшарпане, занедбане місто, в якого наче забрали всю 
його красу. Вулиці – «несамовито нерівні», а полиці 
в крамницях – голі. Населення Львова зросло втричі, 
та скрізь було видно лише сірі пригноб лені обличчя без 
жодної усмішки.

Але всі неприємні враження втрачали силу через 
головне – на Ратуші майорів синьо-жовтий прапор! 
А на вулицях, після стількох років на чужині, Гузар 
нарешті чув рідну мову!

Цього разу Любомир пробув в Україні лише десять 
днів. Та за цей короткий час зрозумів, що хоче повер-
нутися сюди назавжди.

І хоч яким неймовірним це здавалося в той момент, 
уже скоро його бажання справдилося.

Минув лише рік – і Україна стала вільною. Надії 
митрополита Сліпого, які багатьом здавалися порожні-
ми фантазіями, справдилися. Радянський Союз, якому 
передрікали ще довгі десятиріччя панування, розпався 
на п’ятнадцять окремих держав.

24 серпня 1991 року було проголошено Акт про не-
залежність України. 1 грудня відбувся референдум – 
усі громадяни мали проголосувати за або проти такого 
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рішення. Українці за кордоном слідкували за цією 
подією. Отець Любомир також, затамувавши подих, 
слухав по радіо оголошення результатів референдуму. 
Дев’яносто відсотків українців підтвердили, що праг-
нуть створення власної незалежної держави.

– Навіть трудно собі уявити, що в цих останніх 
днях сталося. Мрія століть здійснилася, і то так без 
крові. Чудо чудес. Живемо в дивних часах, – писав він 
рідним в США.

І остерігався: 

– Одне слово, будується нова держава. Щоб тільки, 
не дай Боже, не проциндрили, як то було за так званих 
Визвольних змагань.

Із настанням незалежності новий поштовх до роз-
витку отримала й українська греко-католицька цер-
ква. Її послідовники почали повертати собі втрачені 
церкви. Священики й цілі парохії, які досі змушені 
були дотримуватися православного обряду, поверта-
лися до звичного богослужіння. До Львова з Америки 
переїхав глава УГКЦ Мирослав Іван Любачівський. 
Його зустрічали в Україні сотні тисяч вірян.

Відновилися прощі до греко-католицьких святинь. 
Молодь і старші люди разом зі своїми священиками 
йшли пішки багато кілометрів, зупиняючись для про-
ведення служб, радіючи можливості вільно сповідува-
ти свою збережену в підпіллі віру.
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Почало мовлення зі Львова релігійне радіо УГКЦ 
«Вос кресіння». Стало випускати свої перші книжки 
видавництво «Свічадо».

А в 1993 році разом із братами-монахами в Україну 
повернувся отець Любомир Гузар.

Його багато що дивувало в колись втраченій, а нині 
віднайденій батьківщині. Гузара зворушували люди, 
які десятиліттями попри всі небезпеки берегли свою 
віру й передавали своїм дітям. Він не завжди розу-
мів їх, а вони його, адже росли вони в таких різних 
 країнах.

Найбільше відчувалося, що ці люди росли в несво-
боді: вони звикли боятися незнайомих, не довіряли 
одне одному, не хотіли брати на себе відповідальність 
за власну долю... Та Гузар їх не засуджував, а співчу-
вав. Він усвідомлював, що попри важкий досвід воєн-
ного дитинства та поневіряння чужими країнами його 
доля склалася набагато щасливіше, ніж у цих людей. 
Поки він вчився в Америці, вони сиділи в сталінських 
таборах. Коли він студіював праці вчених теологів 
у передмісті Рима, ці люди таємно збиралися в когось 
на квартирі чи в хаті і проводили богослужіння, при-
слухаючись, чи не піднімаються сходами міліціонери. 
Він їздив по всьому світу, а колишні монахи, яких ви-
слали за їхні переконання, не вільні були повернутися 
до рідного Львова.

Тому Гузар не ображався на цих людей, які часом 
дивували його своєю поведінкою та своїми думками. 
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Словом Божим він намагався зцілити їхні рани. Про-
читані книжки, мудрі слова, почуті від владики Йо-
сифа Сліпого, спостереження за людьми в різних кут-
ках світу, довгі власні роздуми – все зараз знадобилося 
йому, щоб краще зрозуміти своїх співвітчизників.

– Послушною може бути тільки людина, яка знає, 
що робить, – свобідна людина. Послушна людина – 
це не раб, який лише слухає, що йому кажуть (вла-
да чи хтось іще), а особа, котра робить щось із власної 
волі, із власного вибору. Наприклад, це людина, яка 
іде до церкви чи на вибори не тому, що її хтось схопив 
за комір і потягнув. Вона йде, бо вірить у Бога, бо пере-
конана, що це для неї добре. Вона робить це свобідно, – 
не втомлювався пояснювати він.

Гузар багато їздив по країні. У цих мандрах він 
по-дитячому радів, коли бачив на дорожніх вказівни-
ках назви міст: Вінниця, Умань... Любомирові всі вони 
були знайомі лише з розповідей мами, яка вимагала 
від дітей вчити географію України, або по найменуван-
нях будівель «Союзівки».

Тепер він знову робив те, що й тоді, коли під керів-
ництвом Йосифа Сліпого об’їжджав закордонні осеред-
ки греко-католиків. Гузар «зшивав» розділені грома-
ди в єдину церкву. Високий, уже немолодий священик 
з довгою бородою, він їздив містами, містечками й се-
лами, проводив богослужіння, вислуховував сповіді – 
і просто розмовляв з людьми. А вони дуже швидко 
переставали звертати увагу на його незвичну вимову, 
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немісцеві наголоси, дослухаючись до простих і мудрих 
слів. Слів про те, що Церква – це не тільки священики, 
а насамперед церковна громада, люди, які її склада-
ють. Що молитва – не просто затверджені з дитинства 
слова, а справжня розмова з Богом. Що для досягнення 
своєї мети треба молитися, наче все залежить від Бога, 
але й працювати при тому так, наче все залежить від 
тебе.
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Запитання
1.  Як греко-католики в Україні відстоювали право 

на свою церкву?

2.  Що здивувало Любомира Гузара, коли він 
через сорок шість років знову опинився 
на батьківщині?
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РОЗДІЛ 10
ДОРОГА НА КИЇВ
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Роботи в країні й церкві було дуже багато. Вони по-
требували оновлення. Як згадував отець Любомир, 
то були «трудні початки», але «багато охоти».

Важливо було виховувати нове греко-католиць-
ке духовенство. Тому 1993 року у Львові відновила свою 
роботу духовна семінарія. Набрали одразу кілька сотень 
студентів. А от викладачів не вистачало.

Професорів запрошували з Італії, Сполучених Штатів, 
інших країн. Вони з радістю приїжджали й ділилися свої-
ми знаннями. Але гострі на язик молоді семінаристи про-
зивали їх «парашутистами»: ці викладачі наче спускалися 
ненадовго на українську землю з якогось іншого, незнаного 
світу, виконували свою «місію» і зникали.

Зовсім інше враження справив на них отець Любомир. 
Студенти побачили в ньому статечного, розважливого мо-
наха з патріаршою бородою, справжню Божу людину. Він 
викладав їм вчення про Церкву, і завдяки йому юнаки 
починали усвідомлювати, який довгий і важкий шлях 
пройшли їхні попередники. І ким повинні стати для своєї 
пастви вони самі, щоб не зрадити людей, які в найтяжчі 
часи зберегли свою віру.

До роботи педагога Гузар завжди ставився дуже від-
повідально. Він вважав, що викладач повинен не тільки 
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бути обізнаним у своєму предметі, а ще й уміти вчити. 
А це означає – самому бути уважним і спостережливим, 
і привчати до того студентів. 

– Треба мати такого ректора семінарії, таких викла-
дачів, таких наставників – справжніх наставників! – 
які звертають увагу: хлопці, дивіться, бачите, як вони 
те й те роблять, запам’ятовуйте й наслідуйте, – говорив 
він пізніше.

Разом із Любомиром Гузаром в Україну приїхали його 
брати-монахи зі «Студіону». Вони купили невеличку хату 
в одному з найбільших сіл України – у Зимній Воді неда-
леко від Львова. То були важкі часи, і ченцям доводилося 
багато працювати. Усе, що отець Любомир та інші заро-
бляли викладанням у семінарії, йшло на облаштування 
обителі. У Львів на роботу архімандрит їздив жигуля-
ми-«двійкою» – поганенькою радянською копією італій-
ського фіата.

Громада гостинно прийняла й підтримала монахів. 
За радянської влади в Зимній Воді діяв великий осередок 
підпільної церкви. Тож хоч і самим жилося сутужно, люди 
ділилися зі студитами всім, що мали. А в неділю вщерть 
заповнювали капличку, яка лишилася з давніх часів.

У 1996 році Папа Римський Іван Павло II визнав висвя-
чення Любомира Гузара, проведене Йосифом Сліпим. Те, 
про що знали лише кілька людей, нарешті стало відомим 
широкому загалу. Скромний монах перетворився на єпи-
скопа, одного з «міністрів» в «уряді» митрополита Мирос-
лава Івана Любачівського.
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Та це ніяк не змінило Гузара. Він залишився стри-
маним у побуті, ревним у роботі й молитві, а ще – уваж-
ним до кожного. І так само щиро при зустрічі питав, 
хто б не прийшов до нього: «Чим можу послужити?» Він 
буквально випромінював спокій і доброту. І той, хто захо-
див до нього зі своїми проблемами, від одної його присут-
ності відчував, що біди відступають.

Навесні 63-річний єпископ отримав нове завдання й пе-
реїхав зі Львова до Києва. Греко-католицька церква після 
понад 150 років вигнання відновлювала Києво-Вишгород-
ський екзархат*. І його очільником – екзархом – призна-
чили Гузара.

Крім того, в Україні створили Раду церков, до якої 
ввій шли представники дев’ятнадцятьох конфесій: різних 
гілок православ’я, католицизму, ісламу, юдейської віри. 
Любомир Гузар, який представляв українських греко-ка-
толиків, швидко завоював авторитет у цій організації.

Та цього разу надовго в Києві затриматися не судило-
ся. Владика Мирослав Іван уже давно хворів, і настав час, 
коли він більше не міг самостійно справлятися з обов’яз-
ками глави церкви. Його помічником призначили Гузара. 
Тож він повернувся до Львова й фактично взяв на себе ке-
рівництво церковними справами.

 * На території Російської імперії греко-католицьку церкву 
ліквідували 1839 року на Полоцькому соборі. Це сталося так 
само нечесно, як і 1946 року у Львові.
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Раніше Гузарові вже доводилося працювати з митропо-
литом Сліпим, і цей досвід став йому у пригоді. Але цього 
разу були й відмінності. По-перше, церква повернулася 
в Україну і парафіян стало набагато більше. По-друге, вона 
перестала бути прихистком вигнанців, а перетворилася 
на велику й складну структуру, яка відігравала важли-
ву роль у політичному й суспільному житті. І, зрештою, 
за часів Сліпого в Любомира Гузара були хоч і широкі, але 
все ж таки окреслені обов’язки. А зараз він фактично за-
ступив хворого главу церкви в усіх питаннях.

Єпископ Любомир вражав усіх і своєю енергією, і вмін-
ням знаходити правильне рішення в будь-якій ситуації. 
Поважали його й за особисті чесноти. 

– Шляхетний, але не пихатий, – казали про Гузара.

Люди дослухалися до його думки, і це стосувалося 
не тільки парафіян УГКЦ. Єпископ став авторитетом і для 
звичайних громадян – вірян різних церков або й тих, хто 
не ходив до церкви, а також для політиків найвищого ран-
гу. Державні мужі хотіли спілкуватися з ним – і він ніко-
ли не відмовлявся. Багато хто намагався залучити Гузара 
до свого політичного табору, але тут стикався з тим, що вла-
дика Любомир давно й назавжди вибрав свою «партію». Він 
обстоював лише одну «програму»: жити за Божими запові-
дями.

Гузар вважав, що в українському суспільстві 
за роки радянщини й пізніші важкі часи після розва-
лу Союзу було зруйновано моральні цінності. Людей 
десятиріччями відучували приймати власні рішення. 
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За небажання відмовлятися від принципів безжально ка-
рали. Коли ж прийшла незалежність, не всі гідно зустріли 
свободу. Заради шматка хліба дехто пішов на приниження, 
а дехто – на злочини. Збагачувалися не розумніші, а на-
хабніші.

Гузар бачив завданням церкви повернути людям утра-
чені духовні цінності.

Наступні п’ять років єпископ напружено працював, 
розбудовуючи УКГЦ в Україні. Щодня мав не менше десят-
ка важливих зустрічей. Листувався з безліччю людей. Ви-
рішував найрізноманітніші питання, розбирав конфлікти. 
Вимогливий до себе й до своїх працівників, Гузар при цьо-
му був уважний до кожного. Він сам їздив країною, спіл-
кувався з людьми. І завжди підкреслював, що не є главою 
церкви, а лише тимчасово заступає хворого митрополита.

Небагато хто, крім найближчих помічників, знав, 
що й сам Гузар має серйозні проблеми зі здоров’ям. У нього 
сильно зіпсувався зір. Не допомагали окуляри з товстими 
лінзами. Не допомогли й кілька операцій. Свої листи Гу-
зар диктував секретареві, а потім правив «на слух». Утім, 
і слух став його підводити.

Та 2001 року йому довелося взяти на себе повну відпо-
відальність за мільйони вірних УГКЦ в Україні й усьому 
світі. На вісімдесят сьомому році життя Мирослав Іван 
Любачівський помер. І Синод єпископів обрав своїм гла-
вою 68-річного Гузара.

На той час греко-католицька церква з місцевої, галиць-
кої, уже стала загальноукраїнською. Тож логічним кроком 
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стало перенесення центру керування до столиці держави – 
у Київ.

Це викликало неабиякий спротив з боку православної 
церкви Московського Патріархату. Вона активно просува-
ла ідею єдності України з Росією, а у греко-католицькій 
церкві, як і за комуністичних часів, бачила «агента Захо-
ду».

Її обурення посилилося, коли через півроку до України 
завітав Папа Римський Іван Павло II. Московські ставле-
ники завжди намагалися продемонструвати, що в центрі 
та на сході України є лише одна віра – православ’я. Та зу-
стрічі з Папою в Києві збирали стількох людей, скількох 
не зібрав би жоден політик чи навіть популярний співак. 
Для того, щоб усі охочі могли послухати його проповіді, 
зібрання проводили на великих стадіонах. І навіть ці ста-
діони не могли вмістити всіх. Що вже казати про Львів – 
тут на одну із зустрічей з понтифіком зійшлося понад 700 
тисяч людей!

Старий і немічний, він, проте, був наділений незбаг-
ненною духовною силою. Кожне його слово досягало най-
дальших кутків – і зачіпало кожного. Папа виголошував 
свої проповіді українською мовою. Він висловлював свою 
любов і повагу до українського народу, згадував героїчну 
історію греко-католицької церкви, говорив про важливість 
любові до батьківщини. І побожно слухали його не тільки 
католики різних обрядів, а й православні, і протестанти, 
і євреї, і мусульмани. І навіть ті, хто не сповідував жодної 
релігії, відчули силу й мудрість цієї людини.
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Папа зустрічався з молоддю, відслужив літургії за рим-
ським і візантійським обрядом. Він оголосив про беатифі-
кацію, тобто зарахування до лику блаженних, двадцяти 
восьми греко-католицьких мучеників. Ці люди постраж-
дали за віру за радянських часів. Серед них був і брат ми-
трополита Андрея Шептицького, архімандрит студитів 
Климентій.

Того ж року Папа зробив Гузара одним із своїх най-
ближчих помічників – кардиналом. До того кардиналами 
католицької церкви були Сліпий і Любачівський. На хі-
ротонію Гузар прийшов у традиційному облаченні гре-
ко-католицького священика, яке різнилося від шат ри-
мо-католицького священства. Це не було викликом – лише 
даниною пошани своїй церкві, її особливостям. І новопо-
свяченому було неважливо, що з двох символів кардиналь-
ського стану, персня й червоного капелюха, він отримав 
лише перстень – адже на голові вже був його звичний 
ковпак.

Утім, він і персня майже одразу зняв і сховав у кише-
ню, бо греко-католицькі Патріархи такого не носять.

На церемонію до Рима Гузар запросив родичів і близь-
ких з Америки. Племінниця Марія згадувала, як радів зу-
стрічі вуйко Любомир. Він зняв для них кімнати в центрі 
Вічного міста і старався провести з ними якнайбільше часу. 
А їй, своїй похресниці, зробив дорогоцінний подарунок – 
перепустку на причастя від самого Папи Римського!

Та радість усього сімейства було затьмарено. Сестра 
Любомира, Марта, тоді була дуже хвора. Напередодні 
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церемонії посвячення в кардинали Любомир літав до неї 
в Детройт. А в ніч після посвячення брата Марта померла.

Любомир, якого розбудили сумною звісткою, повернув-
ся до себе й став молитися за душу своєї сестри. Він суму-
вав, але у відчай не впадав – вірив, що душа її безсмертна, 
і попереду їх чекає зустріч.

Запитання
1.  Чим вирізнявся Любомир Гузар як викладач 

і наставник молоді?

2.  Чи змінився він після того, як Папа Римський 
визнав його єпископом? Як ти гадаєш, чому?

3.  Як поставилися люди в Україні до приїзду Папи 
Івана Павла II?



100

РОЗДІЛ 11
СОБОР
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У Блаженнішого Любомира ще із часів перших 
візитів до Києва залишився сильний спогад 
про столицю. Якоїсь зими він приїхав сюди 
зустрітися з місцевими вірянами. Стояв мороз, 

мела хурделиця. Була неділя, тож місцевий священик 
запросив його служити літургію.

– А де ж служити, – спитав отець Любомир, – хіба 
у вас є храм?

– Ні, – відповів той, – ми служимо біля православ-
ної церкви. Досередини нас не пускають, тому прово-
димо богослужіння просто неба.

– У таку негоду? Та ж ніхто не прийде! – здивував-
ся Гузар.

– Ви починайте службу, – відповіли йому на те, – 
а люди зберуться.

Любомир Гузар розпочав службу, прочитав перші 
молитви, а коли обернувся – побачив, що площа пе-
ред ним повна людей. Чоловіки стояли простоволосі, 
і на головах у них швидко виростали шапки снігу. 
Та очі в усіх світилися.
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А от в отця Любомира очі наповнилися сльозами. 
Посеред сніжної київської зими він відчув, як віра зі-
гріває серця й душі людей.

Відтоді минули роки, але храмів досі не вистачало. 
Якщо на заході України греко-католицька церква мала 
беззаперечний авторитет, то в центрі й на сході її по-
ширення сприймали з недовірою й часто намагалися 
заважати. Наприклад, «зайдам із Заходу» не хотіли 
віддавати приміщення церков, що за радянської влади 
були перетворені яка на склад, яка на спортзал, а яка 
й зовсім закинута. Не хотіли дозволяти й будувати нові.

Попервах київські греко-католики змушені були 
тіснитися у двох невеличких капличках – на Аскольдо-
вій могилі й у церкві Миколи Доброго на Подолі. А ста-
вало їх щорік більше, і до церкви вони ходили не тільки 
у свята. Віряни потребували нових храмів. А ще – мрі-
яли про головний собор у Києві, до якого б звідусіль 
стікалися люди, як здавна стікаються вони до собору 
Святого Юра у Львові.

2002 року мрія потроху почала здійснюватися. Піс-
ля дов гих прохань греко-католики отримали дозвіл бу-
дуватися на лівому березі Дніпра, із видом на золоті 
бані Києво-Печерської лаври. Біля затоки, що зветься 
Княжим затоном, Блаженніший Любомир освятив міс-
це майбутнього храму й заклав перший камінь у фун-
дамент. Уже невдовзі тут зведуть білосніжні стіни, 
у центрі засиніє велика баня, засяють на сонці золоті 
хрести.
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Патріарший собор Воскресіння Христового, який 
зводився за проектом архітектора Миколи Левчука, 
дуже відрізнявся від старовинних львівських храмів. 
Це було бажанням Блаженнішого – він хотів бачити 
сучасну будівлю. І вона почала ткатися з його мрій – 
гармонійна, світла, наче невагома.

Будівництво собору Вознесіння Христового трива-
ло понад десять років. Воно стало справою всіх вірян: 
пожертви на нього надсилали греко-католики з усього 
світу. Владика Гузар принципово не бажав брати гро-
шей у багатіїв або політиків. Він не хотів, щоб ці люди 
пізніше могли зажадати від церкви якихось віддяк. 
Справа затяглася, але кожен, хто жертвував кошти, 
відчував, що доклався до великої спільної справи влас-
ною цеглинкою.

Щоб додатково заробити на будівництво, було запо-
чатковано благодійні концерти. Але ці мистецькі ве-
чори вже скоро стали безкоштовними. Владика Гузар, 
якого ще в дитинстві регулярно водили до консервато-
рії та вчили грати на фортепіано, дуже любив класич-
ну музику. Він вважав, що вона може дати «трішечки 
світла в сьогоднішній темряві». А людям, казав він, 
потрібна краса – не менше, ніж добро і правда.

– Треба відкидати свої немочі, щоб зустрітися 
з красою. Не забуваймо, що краса – один з атрибутів 
Бога. Ми трошки забуваємо, що Бог проявляється 
також у красі. Ми замало бачимо красу природи або 
красу взагалі. Ми частіше реагуємо на добро, правду, 
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але забуваємо, який вплив на нас може мати краса, – 
нагадував Блаженніший.

Так церква остаточно прописалася в Києві. А Лю-
бомир Гузар у 2002-му отримав українське громадян-
ство. Свою сімдесяту весну він зустрів уже в офіцій-
ному статусі українця.

Запитання
1.  Чому для греко-католиків та особисто 

митрополита Любомира було важливо мати свій 
собор у Києві?

2.  Чому собор Воскресіння Христового будувався 
так довго? Як збирали кошти на нього?
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РОЗДІЛ 12
ПОМАРАНЧЕВИЙ МАЙДАН
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На Майдані в Києві… стояла 
не Україна, стояли конкретні 
люди – українці. Вони 
не прагнули «демократії», 
а домагалися правди 
і справедливості.

Любомир Гузар

У листопаді 2004-го року в Україні відбувалися 
чергові президентські вибори. Основна боротьба 
розгорнулася між колишнім і чинним прем’єра-
ми (головами уряду), двома Вікторами – Ющенком 

і Януковичем. У суспільстві їхнє протистояння сприймали 
також як боротьбу двох ідей подальшого розвитку Укра-
їни. Віктор Ющенко втілював для людей мрію про неза-
лежну державу, Віктор Янукович бачив Україну частиною 
Росії.

У деяких церквах священики прямо під час служб агі-
тували своїх прихожан за Януковича. Натомість в УГКЦ 
молилися про чесні вибори. Священики просили вірян, 
щоб кожен з них зробив власний вибір і виконав свій гро-
мадянський обов’язок – прийшов на виборчу дільницю.

Заради перемоги проросійського кандидата робилося 
багато нечесних речей: людей підкуповували грошима 
і продуктами, Ющенка називали бандерівцем та агентом 
Сполучених Штатів, його виступи на сході країни зривали. 
Зрештою вдалися до зовсім кримінальних дій – отруїли. 
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І хоча він не помер, обличчя політика назавжди було спо-
творене.

Та ніщо не допомагало: Україна більше не хотіла бути 
російською колонією. І тоді влада вдалася до останнього 
кроку: результати виборів просто підробили, віддавши пе-
ремогу Януковичеві.

Українців обурила ця брехня й несправедливість. 
І в день оголошення неправдивих результатів тисячі людей 
з усієї країни вийшли протестувати на центральну площу 
столиці – Майдан Незалежності. Прихильники Ющенка 
носили символіку жовтогарячого кольору: стрічки, шапки, 
шалики, прапори та прапорці. Навіть апельсини й манда-
рини ставали символами протесту! І коли Майдан напов-
нився людом, народилася назва – Помаранчева революція.

Греко-католицька церква, очолювана Любомиром Гу-
заром, була на Майдані поруч зі своїми вірними. Її свяще-
ники підтримували людей і разом з ними молилися за те, 
щоби правда перемогла.

У цій молитві греко-католики були єдині з іншими 
християнами. Але проханнями до Бога вони не обмежи-
лися. Владика Гузар разом із Патріархом Української пра-
вославної церкви Київського Патріархату та очільниками 
інших християнських церков спільно звернулися до чин-
ного президента Леоніда Кучми з відкритим листом. Вони 
нагадали йому, що президент повинен бути гарантом Кон-
ституції, тобто захищати права людей, які обіцяє цей до-
кумент. Вони прямо назвали оголошені результати виборів 
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обманом і дали зрозуміти, що церква підтримуватиме на-
родні протести.

– Підняти народ на такі заворушення задля лише 
особистих інтересів одного з кандидатів у президенти 
було б неможливо. І так це зрозумів цілий світ. Народ 
не піде по домівках, якщо його права не буде відновлено 
й гарантовано. Люди, які з’їхалися до Києва підтримува-
ти своїх кандидатів, сьогодні братаються, і це доводить, 
що Україна єдина у своєму стремлінні відстояти закон, 
справедливість і єдність держави, – написали духовні про-
відники в цьому листі.

Звернулися вони й до людей. Церква завжди була з на-
родом – як у часи радості, так і в часи випробувань, запев-
нили вони.

– Ми закликаємо нашу паству та весь український на-
род відстоювати правду, зберігати єдність і громадянський 
мир, дотримуватися Конституції й законів України, не до-
пускати насильства, – написали отці християнських цер-
ков.

Майдан стояв кілька тижнів. Під холодним дощем, під 
снігом люди вперто збиралися на площі, а деякі й ночували 
в наметах. Влада стягнула до Києва війська. Але по обидва 
боки барикад (тоді – ще тільки символічних) люди почули 
заклик не піднімати руки одне на одного. І помаранчевий 
Майдан переміг лише силою духу.

Ситуація була напруженою, та президент таки при-
значив перевибори. Напередодні останнього голосування 
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Гузар іще раз звернувся до вірних із проханням зробити 
свідомий вибір.

26 грудня відбулося голосування, яке підтвердило пе-
ремогу Віктора Ющенка.

Та Любомир Гузар уже тоді розумів, що цю боротьбу 
не закінчено. Одразу після виборів він написав священи-
кам УГКЦ і попросив їх підтримувати в людях дух свободи 
й боротьби за незалежність. Він не хотів, щоб люди заспо-
коїлися і знову стали повністю покладатися на рішення 
влади. Волів, щоби вони залишалися активними й самі 
будували власне життя.

Запитання
1.  Як УГКЦ наставляла своїх вірних перед 

президентськими виборами?

2.  Чому лідери українських церков вважали, 
що президент повинен призначити нові вибори?

3.  Що непокоїло Любомира Гузара після 
Помаранчевої революції?
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РОЗДІЛ 13
ЗРЕЧЕННЯ
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Подальша історія показала, що непокоївся Гузар 
недарма. Раз домігшись справедливості, українці 
заспокоїлися, знову поклавши всю відповідаль-
ність за країну на політиків.

Любомир Гузар цього не розумів і не хотів розуміти. 
На відміну від багатьох інших, він не вважав політику 
нечесним заняттям. Навпаки, вважав цю роботу важли-
вою й необхідною. Казав, що «влада – одна з найкращих 
і найвищих форм людського заняття, прекрасний спосіб 
служити людям, робити добро».

Але при цьому єпископ бачив, що в Україні політикою 
займалися здебільшого люди, які дбали не про майбутнє 
держави, а виключно про свій добробут. І намагався пояс-
нити у проповідях, статтях, виступах, що відповідальність 
за це лежить не тільки на тих, хто при владі, а й на тих, 
хто їм її доручив.

Зі свого боку Гузар завжди намагався виховувати і вла-
ду, і народ. Виступав проти невиплати зарплат на підпри-
ємствах. Говорив про важливість сімейних стосунків. За-
кликав не миритися з хабарництвом та іншими проявами 
корупції.

Вважав, що справжній громадянин має дбати не тільки 
про свій добробут, а й про довкілля. Адже Земля, вважають 
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християни, сотворена Богом, і людина мусить берегти те, 
що дали їй у користування. Тож у 2007 році Блаженніший 
своїм декретом заснував в Українській греко-католицькій 
церкві Бюро з питань екології.

Та головне – він сам був живим прикладом того, яким 
має бути справжній християнин і громадянин.

У 2011 році Гузар знову показав, як треба поводитися 
гідно.

Річ у тім, що стан здоров’я Блаженнішого Любомира 
невпинно погіршувався. І врешті він прийняв неочікуване 
для багатьох рішення – подав у відставку з посади глави 
греко-католицької церкви.

Це був незвичайний крок. Хоч перебування на цій 
високій посаді не конче повинно тривати до самої смерті, 
та навіть церковні керівники рідко добровільно відмовля-
ються від влади й пошани.

Утім, влада Любомира Гузара не дуже цікавила – сво-
го часу він смиренно прийняв її і тепер легко віддавав. 
А шана, яку відчували до нього мільйони людей, від цього 
тільки зросла.

Папа Римський Бенедикт прийняв відставку Гузара.

Місце на митрополичому престолі УГКЦ зайняв 41-річ-
ний Святослав Шевчук. Він виріс у глибоко релігійній ро-
дині. З дитинства мав перед очима приклад батьків, які по-
при небезпеку збирали вірних на служби до свого будинку. 
Шевчук навчався в підпільній духовній семінарії, а коли 
церква вийшла з підпілля, продовжив студії у Львові, 
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в Аргентині та Італії. Пізніше був особистим секретарем 
Блаженнішого Любомира, очолював Львівську духовну 
семінарію, керував єпархією в далекому аргентинському 
Буенос-Айресі.

Інтронізація нового митрополита відбулася в Патріар-
шому соборі Воскресіння Христового.

Але владика Любомир одразу оголосив, що йде 
у відставку не для того, щоб «сидіти на печі». Він вірив, 
що зможе ще послужити своїй церкві й українському 
народові.

У день 20-річчя референдуму за ініціативою Любо-
мира Гузара було створено Групу першого грудня. До неї 
ввійшли люди з блискучою освітою та великим досві-
дом. Вони намагалися накреслити шляхи розвитку на-
шої країни й донести це бачення до політиків і широкого 
загалу.

Члени групи, серед яких були вчені, філософи, свя-
щеники, правозахисники, вважали, що не можна жити 
лише сьогоднішніми проблемами. Треба визначити вели-
ку мету – як дороговказ, компас, з яким треба звірятися 
час від часу. Адже за двадцять років незалежності Укра-
їна не стала такою, якою сподівалися її побачити минулі 
покоління борців – сильною, справедливою державою для 
кожного свого громадянина, гідною поваги світу.

Обміркувавши й обговоривши своє бачення майбут-
нього, члени Групи першого грудня склали документ під 
назвою «Українська хартія вільної людини».
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Радянський Союз розвалився, але продовжує от-
руювати серця й думки, написали вони в «Хартії». 
Люди й далі хочуть, щоби хтось вирішував їхні про-
блеми. Жадоба збагачення для багатьох залишається 
важливішою за прагнення справедливості. Люди роз-
чаровуються і стають байдужими.

Як же прищепити кожному відповідальність 
за себе і країну, відновити моральні цінності, побачи-
ти широкі горизонти свого майбуття?

Найголовніше, – відповідають творці «Хартії», – 
виховати людину вільною. Бо лише тоді вона готова 
відповідати за власні вчинки, чесно виконувати свої 
обов’язки й вимагати того ж від інших. Лише віль-
на людина розуміє, що вона – цінна й неповторна, 
і що такі ж цінні й неповторні всі навколо.

«Людина прагне бути вільною, – написали мисли-
телі, – бо саме свобода надає смислу, гідності і цінності 
людському життю. Це і є дорога до щастя, до якого ми, 
віруючі і невіруючі, але всі в широкому філософському 
сенсі Божі діти, покликані».

Крім того, українці повинні плекати національну 
гордість, знати свою мову й пишатися нею. Ані виви-
щуватись, ані принижуватись перед іншими культу-
рами, але цінувати й розвивати власну. Бути актив-
ними громадянами, боротися за свої права й захищати 
права інших. Творити сильну й успішну державу, рів-
ноправну частину європейського простору. А ще – бе-
регти свою єдність, адже «не існує ані галицького, ані 
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донецького, ані одеського, ані київського народів. Іс-
нує єдиний український народ на всьому просторі своєї 
території».

Принципи, викладені в Хартії, владика Любомир 
вважав дуже важливими. Він не втомлювався говори-
ти про це в інтерв’ю, повторював це у своїх пропові-
дях. І далі розмірковував зі своїми однодумцями про 
те, як навчити українців дбати про свою державу.

Та Гузар любив зустрічатися не тільки з поважни-
ми інтелектуалами. Він часто кликав до себе в рези-
денцію людей найрізноманітніших професій – журна-
лістів, юристів, бізнесменів, медиків – щоб за чаєм або 
кавою обговорити важливі питання. При тому частіше 
вислуховував їх, ніж говорив сам: хотів зрозуміти дум-
ку кожного, перш ніж скласти власну.

Особливо подобалися йому зустрічі з молоддю. Гу-
зар жартував, що до сорока років людина хоче спіл-
куватися зі старшими від себе, а після – з молодши-
ми. Він радо приходив на розмови до університетів, 
молодіжних організацій, запрошував до себе. Він, си-
вочолий мудрець, до якого прислухалася вся Україна, 
казав школярам і студентам: хочу поговорити з вами 
про те, що вам цікаво, хочу краще знати ваше життя. 
Відповідаючи ж на їхні запитання, часто використо-
вував улюблене слівце «застановлятися». Воно означає 
задуматися, поміркувати. Закликав юних застановити-
ся над питаннями добра й моралі, над своїми шляхами 
в майбутнє.
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Це слово фактично було короткою формулою давньої 
настанови його матері Ростислави: подивись, оціни, засто-
суй.

Гузар любив ділитися спогадами про свої пластунські 
роки. Дуже важливо, казав він, що у пластовому курені 
ви стикаєтеся з різними людьми, і з усіма повинні дія-
ти злагоджено. То не штука – бути добрим серед добрих. 
А от вміння давати собі раду з недобрим, або й прикрим, 
людину шліфує. 

– Ви діамант не вишліфуєте шовковою шматкою*. Діа-
мант можна шліфувати тільки другим діамантом, – нага-
дував він молодшим пластунам.

Мудре слово, тепла усмішка у вуса, увага й тепло, яке 
він просто випромінював, притягували до Гузара і старого, 
і малого. Патріарх Любомир зустрічав кожного як найваж-
ливішу людину у своєму житті.

Коли Гузар переїхав до митрополичої резиденції у Кня-
жичах, то встановив тут традицію святкувати Різдво разом 
із сусідами. Він із дитинства звик, що ці веселі й такі важ-
ливі для християн свята минають у спільних веселощах, 
привітаннях, колядуваннях. Тож напередодні розіслав 
своїх помічників із запрошеннями по довколишніх оселях.

Люди у Княжичах до такого призвичаєні не були. 
Ба більше – майже ніхто з них не був знайомий між со-
бою, хіба віталися, зустрівшись на вулиці. Адже працю-
вали здебільшого у столиці, повертаючись до родин лише 

 * Ганчіркою.
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ввечері та у вихідні. Аж тут раптом кличуть до оселі гре-
ко-католицького Патріарха!

Вони прийшли до резиденції – і потрапили в атмосферу 
родинного затишку. Сяяли святково прикрашені кімнати. 
Пахла на всю оселю ялинка. Із її смолистим ароматом змі-
шувався запах свіжоспечених пампухів.

Усі відчули себе трохи дітьми. Знайомилися, разом 
із хором семінаристів розучували колядки, раділи смачній 
куті та подарункам.

З роками «Коляда із сусідами» згуртувала тутешню 
громаду, стала святом, якого з нетерпінням чекали і малі, 
і дорослі.

Владика Любомир умів об’єднувати людей. Та при 
цьому дуже дорожив старою дружбою. Уже хворий, 2012 
року він зібрався на силі, щоб востаннє з’їздити в Америку. 
Там Гузар зустрівся зі своїми давніми приятелями із заль-
цбурзької гімназії, стемфордської семінарії, «Пласту». По-
бачивши одне одного, вони наче знову ставали молодими 
парубками й дівчатами – жартували, сміялися, згадували 
шкільні витівки. І пізніше, хоч яким би зайнятим не був 
Блаженніший – якщо телефонував хтось із давніх друзів, 
він відкладав будь-які справи, щоб поговорити, вислухати, 
розрадити.

Із того ж року залишилася кумедна світлина, але вже 
з України, з Карпат. На ній – сивобородий усміхнений 
Патріарх, що сидить на моріжку на «троні» з туристич-
них заплічників. Це «братчик Любомир» із пластунами 
на горі Маківка, що на Львівщині. Хоч і погано почувався, 
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Гузар неодмінно хотів бути на присязі нових членів сво-
го куреня «Червона калина». Подія ця відбувалася серед 
лісу, де не було ніяких вигод. Тож Блаженніший звернувся 
до товаришів: 

– Браття, я розумію, що пластун має бути самозарад-
ний, але я вже в літах, тож мусите придумати мені якесь 
сидіння. Може, є поблизу якийсь великий камінь?

Та друзі не дали йому сидіти на камені – і спорудили 
сидіння з «підручного матеріалу».

Запитання
1.  Як Любомир Гузар ставився до влади 

й політиків?

2.  Чому, як ти думаєш, він добровільно відмовився 
від своєї високої посади в Церкві?

3.  Навіщо Група першого грудня під проводом 
Гузара склала Хартію вільної людини? Про 
що в ній мова?
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РОЗДІЛ 14
ЧИНІМО ДОБРО
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У 2013 році Блаженніший відзначав своє вісім-
десяти річчя. Дні народження він вважав сі-
мейним святом. Адже про іменини можна ді-
знатися зі святців, дату ж появи на світ знають 

лише близькі люди. А оскільки в Україні його рідні 
не залишилося, Гузар кликав на святкування тільки 
тих, із ким дійсно хотів би  зустрітися.

Якось він запросив до себе Групу першого грудня 
в повному складі. Іншим разом – усю Трьохсвятитель-
ську семінарію: понад шістдесят студентів та їхніх ви-
кладачів. У такому колі гарно було й почастуватися 
смачненьким, і погомоніти, і пожартувати, і поспівати 
пісень.

Не хотів Гузар пишних урочистостей і на ювілей. 
Натомість попросив, щоб завітали до нього друзі зі сту-
дентського товариства «Обнова» й запросили молодь 
з усієї України. Усі радо погодилися, а як подару-
нок склали вірші про його життя. Владика Любомир 
із вдячністю й задоволенням прослухав постановку 
за мотивами своєї біографії. Та почувши пафосну роз-
повідь про його знаменну зустріч із митрополитом 
Шептицьким, усміхнувся і сказав щиро:
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– Але ж то було не так! Я ж був дітваком, і мене тоді 
більше цікавило, як пластуни роблять спортові фігури!

З нагоди ювілею про життя Гузара почали зйомки 
двох документальних фільмів. Він спочатку дуже про-
тивився цій ідеї – вважав, що не заслуговує на таку 
увагу. 

– Та хто я такий, щоб про мене фільми знімати? – 
обурювався. 

На щастя, знайшлися люди, які змогли переконати: 
йдеться не лише про його особисту історію. Вона тепер 
є частиною історії церкви й усієї держави. Тож мусив 
змиритися.

У шестисерійній документальній стрічці «Любо-
мир. Бути людиною» Гузар згадував усе своє довге 
життя в Україні, Австрії, Америці, Італії. Своїм те-
плим тихим голосом, з усмішкою розповідав про да-
леке дитинство. Про красу довоєнного Львова. Про 
початок Другої світової, який майже півсторіччя во-
ліли замовчувати радянські історики. Про нищену 
в підпіллі й у таборах Церкву, символом якої стали 
для нього Андрей Шептицький і Йосиф Сліпий. І про 
повернення в рідну, але доти майже незнану Україну.

Ніхто тоді не здогадувався, що життя вже приготу-
вало новий сюжет для фільму про те, як бути людиною.

Країну лихоманило: президент Янукович про-
довжував знищувати громадянські свободи і грабу-
вати державу. Люди, які звалися правоохоронцями, 
не охороняли закон, а порушували. Вони жорстоко 
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розганяли мирні мітинги й самі чинили злочини, від 
яких здригалася вся держава.

У листопаді Україна очікувала на подію, до якої 
йшла вже давно. У Вільнюсі президент повинен був 
підписати угоду з Європейським Союзом. Та в останній 
момент Янукович оголосив, що курс на возз'єднання 
з Європою й підписання договору з ЄС скасовується.

Це обурило всіх, та особливо – молодих людей, які 
народилися вже після розпаду Радянського Союзу.

Студенти не зрозуміли: чому? Чому Україна 
не може стати разом з іншими європейськими народа-
ми, якщо відчуває себе рідною в цій сім'ї? Чому мусить 
повертатися в минуле, де люди бояться своєї держави 
й не довіряють їй, а держава вважає своїх громадян 
гвинтиками, які можна зламати, викинути й наробити 
інших, таких самих, покірних і невиразних?

І незгодні вийшли на центральну площу своєї краї-
ни і спробували зробити Європу просто тут, під листо-
падовим київським небом. Вони стояли зі смішними 
яскравими плакатами. Вони танцювали, щоб зігріти-
ся, і співали гімн своєї країни – просто тому, що лю-
били його. Їхні гасла були прості: Україна – це Євро-
па! Що ж тут було незрозумілого чи кримінального?

Та люди, які були тоді при владі, не хотіли, щоб 
Україна ставала вільнішою. Вони хотіли й далі грабу-
вати її й залякувати народ.

І в ніч на 30 листопада, у тихий і темний час, коли 
невеличка групка людей на Майдані під тихий звук 
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гітари грілася свіжозвареним супом і готувалася ля-
гати спати в наметах, на площу з усіх боків посунули 
«Беркути» – спеціальні підрозділи міліції. У своїх об-
ладунках вони нагадували інопланетян у скафандрах. 
Прибульців, які прийшли диктували молодим земля-
нам свої правила.

Вони били молодих хлопців і старших жінок. Тро-
щили камери журналістам. Тягли по землі дівчат – 
за шалики або просто за коси. Наздоганяли тих, хто 
намагався втекти, – і знову били їх кийками. І смія-
лися при цьому: ми прийшли встановити новорічну 
ялинку, а ви заважаєте!

Налякані побиті люди ховалися у провулках – але 
й там їх знаходили «інопланетяни».

Порятунок прийшов, наче у казці чи легенді, – 
свою браму переслідуваним відкрила церква. Молодий 
чернець-воротар Михайлівського золотоверхого собору, 
навіть не спитавши дозволу, впустив переляканих лю-
дей, молодих і старих.

Зранку вся Україна дізналася про побиття на Май-
дані. І наступного дня люди вийшли на вулиці, вима-
гаючи відставки уряду й покарання тих, хто підняв 
руки на беззахисних.

Патріарх Любомир прийшов на Майдан одним 
із багатьох. Він майже нічого не бачив і не чув, та від-
чував, що потрібен зараз стривоженим і скривдженим 
людям. Навіть не піднімаючись на сцену, він промовив 
слова, які почули всі. 
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– Чинімо добро, – сказав він. – При Божій помочі 
можемо подолати зло, коли чинимо добро.

Гузар вважав, що люди, доведені до краю жорсто-
кістю та підступністю влади, мають право на мирний 
протест. І день і ніч він молився за тих, хто знову му-
сить терпіти холод і небезпеки заради майбутнього не-
залежної України.

За тиждень Група першого грудня написала мані-
фест. Його зачитали з головної сцени Майдану.

Любомир Гузар теж звернувся до протестувальни-
ків зі сцени:

– Дехто питає себе: як, звідки прийдуть зміни? 
Може, хтось нам їх подарує? Може, хтось їх нам вибо-
ре? Ні. Ці великі зміни, потрібні для нашої держави, 
для нашого народу, мусимо випрацювати, вибороти 
самі.

Тисячі людей уважно слухали його, а коли закін-
чив – вибухнули аплодисментами й одностайними ви-
гуками:

– Дя-ку-є-мо! Дя-ку-є-мо! Дя-ку-є-мо!

Люди були готові стояти, поки влада не почує їхніх 
вимог. На Майдані, як з води, з'являлися нові й нові 
намети. На них були назви різних міст України – від 
Півночі до Півдня, від Сходу до Заходу.

Українці за своєю віковічною звичкою облашто-
вувалися надійно. На площі запарували казани з бор-
щем і пловом, якими годували всіх охочих. Привітні 
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дівчата день і ніч розносили чай, печиво й бутерброди. 
Ніхто не сидів без діла: один пиляв дрова, другий різав 
ковбасу, третій замітав бруківку... Революція револю-
цією, а порядок мусить бути!

А кожну неділю Майдан знов і знов заливало люд-
ське море. І кожне віче, на якому обговорювалися нові 
підступи влади й подальші дії протестувальників, по-
чиналося зі слів священиків і спільної молитви. Тут 
втілювалася мрія Блаженнішого Любомира про цер-
ковну єдність, бо пліч-о-пліч на сцені стояли провідни-
ки християнських церков, муфтії та рабини.

Ця єдність панувала й поза сценою. У молитовних 
наметах православні різних церков молилися разом. 
Католики й протестанти ходили на служби одні до од-
них. Нерелігійні, можливо, уперше у житті приходили 
на сповідь або зверталися до духівника за розрадою. 
У молитовних шатрах не тільки проводили служби, а й 
просто розмовляли з людьми, відігрівали, годували, 
підтримували.

Можновладцям не подобалася така згуртованість. 
І вони спробували її розбити, напосівшись на гре-
ко-католиків («уніатів», як вони казали). Українську 
греко-католицьку церкву намагалися брутально заля-
кати. Наче в радянські часи, її страшили судом і погро-
жували поставити поза законом.

Та владика Святослав гідно відповів на погрози:

– Церква не є учасником політичних процесів, але 
вона не може стояти осторонь, коли її вірні просять про 
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духовну опіку. Наші вірні спільно з іншими громадя-
нами України озвучили в мирний спосіб своє бачення 
європейського вибору України на основі християн-
ських та загальнолюдських цінностей... Бути зі своїми 
вірними – це обов'язок священика.

Влада ж не хотіла чути ні прохань, ні вимог, ні мо-
литов. Раз у раз Майдан намагалися розігнати – кий-
ками, сльозогінним газом.

По периметру площі росли барикади. Нічне небо 
Києва розривав тривожний набат – дзвони Михайлів-
ського монастиря кликали киян на допомогу. І люди 
виходили з теплих квартир у морозну ніч. Як могли, 
добиралися в центр столиці і ставали поруч із захис-
никами Майдану.

Але ніхто тут не хотів війни. І на Різдво в небесну 
блакить лилися співи: 

– Боже, Великий, Єдиний, нам Україну храни!..

Передзвін сотень дзвіночків вітав народження Ісу-
са. І здавалося, що Воїни Світла зможуть побороти 
Темряву силою духу.

Та у війська Темряви був чіткий наказ, а ще – гра-
нати й кулі.

У той день, коли було застрелено першого з «майда-
нівців», Сергія Нігояна, хлопці з дерев'яними щитами 
й у помаранчевих будівельних касках, озброєні лише 
дерев'яними кийками, йшли на барикади, готові до ос-
таннього штурму. Обличчя їхні були вкриті сажею від 
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згорілих покришок. (Покришки палили, щоб сховати-
ся від ворога за густо-чорною димовою завісою. Та вона 
не була надійним укриттям...)

А на сцені тимчасом стояли сестри-черниці й на-
магалися розтягти над сміливцями інше «укрит-
тя». Година за годиною вони повторювали молитву 
до Пречистої Богородиці, сподіваючись на її заступ-
ництво.

Святі отці лишалися на Майдані в найскрутніші 
моменти. Навіть тоді, коли в ніч на 19 лютого запалав 
Будинок профспілок, де був штаб і лазарет Майдану. 
І в наступні дні, коли снайпери прицільно розстрілю-
вали людей на Інститутській вулиці: добивали поране-
них, цілили в тих, хто намагався їх врятувати, не по-
жаліли навіть дівчинку-медсестричку...

Центр європейської столиці перетворився на зону 
бойових дій. Оточений барикадами Майдан був вкри-
тий гаром. Утомлені люди видлубували бруківку й го-
тували коктейлі Молотова – крім будівельних касок 
і дерев'яних щитів це була їхня єдина зброя проти 
гранат і гвинтівок. Їжу, воду, ліки кияни несли піш-
ки, бо влада наказала зачинити метро й перекрити 
для автівок вулиці, що вели до центру. Над Майданом 
не розвіювався дим, і в цьому диму розливалася туж-
лива пісня «Пливе кача по Тисині», якою проводжали 
загиблих.

За три дні від куль загинуло понад сто захисни-
ків Майдану. Їхня кров переповнила чашу терпіння. 
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Обурення досягло критичної точки, і люди змусили 
президента ганебно втекти.

Убитих на Інститутській українці назвали Небес-
ною Сотнею. Любомир Гузар порівняв їхню самопо-
жертву з подвигом Ісуса Христа: як Він відкупив від 
гріха всіх людей, так Небесна Сотня дала відкуплення 
цілому українському народові.
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Запитання
1.  Як Блаженніший Любомир ставився до 

святкування днів народження та ювілеїв?

2.  Що, на твою думку, примусило українців удруге 
вийти на Майдан у 2013 році?
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РОЗДІЛ 15
ЗАПОВІТ ПАТРІАРХА
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Кожна людина є для мене брат 
чи сестра, бо всі ми маємо 
одного Татуня.

Любомир Гузар

Невдовзі виявилося, що й такої страшної жертви 
за українську незалежність не вистачило.

Стало остаточно зрозуміло, що Росія, 
з якою Україна начебто мирно розсталася 1991 

року, так і не облишила наміру знову втягти нашу дер-
жаву в насильницький союз. Після втечі Януковича 
Москва скинула маску «братнього народу» й напала 
на Україну зі зброєю. Спочатку «зелені чоловічки» – ро-
сійські військові без розпізнавальних знаків – захопи-
ли півострів Крим. А потім спробували зробити те саме 
з Луганщиною та Донеччиною.

Почалася кривава війна. Лише тепер усі зрозуміли 
те, про що деякі політики та мислителі попереджали 
раніше: Росія не змирилася з нашою незалежністю. І не-
залежність цю доведеться відвойовувати.

Блаженніший Любомир весь час був у курсі подій. 
Вірні помічники збирали для нього новини із життя 
Церкви й держави, а ввечері читали йому ці огляди 
і статті або вмикали радіо.



136

Гузар підтримував захисників України й молився 
за них. А тим, хто питав, чи може християнин підні-
мати руку на ближнього свого, відповідав без вагань: 
не можна нападати, не можна ненавидіти, але боронити 
себе, свій край, своїх рідних і близьких – необхідно.

Дитиною він побачив війну у власному місті. Пере-
жив дві окупації – радянську й гітлерівську. І тому вва-
жав, що власну землю треба відстоювати навіть ціною 
життя.

– Ми як християни повинні прощати всім. Але та-
кож ми повинні захищатися. Пробачити – не означає 
віддати себе на наругу. Ми не повинні виховувати в собі 
духу ненависті, а повинні свідомо захищати свої пра-
ва, – пояснював Любомир Гузар.

У греко-католицьких церквах молилися за бійців, 
які відстоювали країну на Сході, за переселенців, які 
тікали з-під російських обстрілів. А ще – за людей, які 
допомагали і тим, й іншим. За волонтерів.

В української армії, яка не готувалася до війни, 
а тим паче у добровольців, які ще вчора були фермера-
ми, науковцями, студентами, не вистачало найнеобхід-
нішого. Бракувало зброї, боєприпасів, бронежилетів. 
Бувало, бійці на передовій кілька діб поспіль залиша-
лися без їжі й навіть води. Ці діри закривали волон-
тери – власними грошима, руками й серцями. Змуче-
ні цілодобовою роботою, вони іноді телефонували або 
приходили до Блаженнішого. І він горнув їх до грудей, 
втішав і вчив. Завжди, у найгарячішу пору, – залишати 
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час на відпочинок. Ніхто не виграє від того, що в потріб-
ний момент у тебе не залишиться сил.

І ще – спілкуватися. Ділитися з близькими своїми 
думками й почуттями. Тому що й найсильніша людина 
не може бути сама – їй потрібна підтримка, плече поруч, 
розрада й тепле слово.

Сам він завжди був людям такою підтримкою й роз-
радою.

Але щодалі, то частіше в голосі Патріарха звучала 
тривога. Він не хотів, щоб та велика сила, яка дозволи-
ла людям перемогти на Майдані і стримати агресора, 
знову була витрачена дарма. У численних інтерв’ю Гу-
зар повторював, що, на жаль, український народ досі 
не позбувся радянського менталітету: мовляв, треба 
слухатися начальства, і начальство все дасть і зробить. 
Він закликав: не плачте, а працюйте! Ставив за приклад 
добровольців і волонтерів.

Цікаво, чи згадував він слова, які напівжартома на-
писав майже за тридцять років до того? Про те, що коли 
ніхто українців не ображає, то вони «сплять». І лише 
коли хтось зачепить за живе, народ «зривається до дії».

– Такий ми нарід, – добродушно підсміювався Гузар 
над собою і співвітчизниками.

Але сам «спати» не звик – працював до останку. 
О дев’ятій годині ранку служив утреню, після сніданку 
трохи відпочивав, а тоді кликав особистого секретаря. 

– Ходімо жити! – казав йому і брався до справ.
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Життя для Гузара означало роботу. Він диктував 
листи, статті, приймав відвідувачів – хоч лікарі напо-
лягали, щоб зустрічей не було більше двох на день.

В останні роки Блаженніший вже менше виїжджав 
з резиденції. Але якщо кликали – на важливу зустріч, 
нараду, інтерв’ю – їхав. Не втомлювався повторювати: 
українці здатні побудувати сильну, справедливу, за-
можну державу. Треба лише багато працювати, контро-
лювати політиків і дбати про свого ближнього.

Незрячий, він ніколи не скаржився на свою неміч. 
Беріг свою самозарадність, скільки міг. Якщо на сходах 
був поручень – спускався сам, без підтримки. Пам’ятав, 
де скільки сходинок: у резиденції – двадцять. В універ-
ситеті Шевченка, де так часто бачився зі студентами, – 
двадцять дві. У лікарні – п’ять.

Українці називали його своїм моральним автори-
тетом. А він щиро вважав, що є люди, більш достойні 
цього звання. Називав серед них поетесу Ліну Костенко, 
своїх друзів по Групі першого грудня.

Закінчивши робочий день, іноді зазирав до Трьох-
святительської семінарії – вона розташована поруч 
із митрополичою резиденцією. Там брав участь у вечір-
ній службі, читав коротеньку проповідь, а потім просто 
спілкувався зі студентами. Вони любили ці розмови. 
І після них часто на знак подяки співали йому улюбле-
ну пісню «Батьку, мій лебедю білий».

Дуже багато людей хотіли зустрітися з Блажен-
нішим, отримати пораду або просто побути в колі 
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випромінюваної ним любові. І він всім намагався до-
помогти чи словом, чи ділом. Коли родичі з Америки 
прислали йому годинник, який оголошує час, дуже 
ним тішився. Але одразу ж подумав і про тисячі інших 
людей, що мають проблеми із зором. Тому попросив 
співробітників з’ясувати, де можна замовити такі ди-
во-годинники. За його пропозицією церква закупила 
й роздала п’ять тисяч таких приладів тим, хто їх по-
требував.

Другого квітня 2017-го, коли виповнилося сорок 
років з дня його таємного висвячення в єпископи, 
владика Любомир говорив перед вірними в Патріар-
шому соборі. Згадав давні події, коли митрополит 
Йосиф Сліпий заради порятунку церкви зважився 
на такий особливий вчинок. І звернувся до присутніх 
зі  словами: 

– Прохаю вас: моліться і працюйте, щоби наша Цер-
ква розвивалась, жила і в той спосіб прославляла Бога 
і служила нашому народові.

Це була остання проповідь і останнє прохання Бла-
женнішого Любомира.

31 травня Блаженніший Святослав, не вміючи стри-
мати сліз, оголосив:

– Сьогодні ми втратили свого батька...

У наступні дні тисячі людей прийшли до собору свя-
того Юра у Львові попрощатися з Патріархом. З’їжджа-
лися з усіх усюд, з України та з-за кордону, щоб востан-
нє вклонитися йому.
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Через три дні тіло перевезли до Києва – прощання 
тривало. Люди різних віросповідань, високі церковні 
чини та відомі політики, дорослі, молодь і діти година-
ми стояли в черзі, щоб додати свою квітку до поминаль-
ного вінка Блаженнішого Любомира, востаннє глянути 
на нього.

І хоча черга ця була печальна, сум був світлим. Люди 
згадували Блаженнішого й ділилися спогадами про 
його доброту й мудрість. Здавалося, у кожному з них 
горіло світло, яке запалив Патріарх, і світло це вже ні-
коли не згасне.

У День Святого Духа, який християни відзначають 
одразу після свята Трійці, Блаженнішого Любомира по-
ховали у крипті собору. Там удень і вночі не згасають 
свічки, і кожен може прийти помолитися.

Земна путь Патріарха завершилася. Та по всьому 
світі люди, молоді і старші, пам’ятають його.

Уже в липні 2017-го молоді греко-католики створили 
в Києві товариство «Покоління Гузара». Девізом своїм 
вони обрали слова Блаженнішого: «Бути вільним озна-
чає бути відповідальним». Вони займаються благодій-
ністю, опікуються дітьми, допомагають людям з інва-
лідністю. У церкві їх прозвали «любчиками».

В Італії, у місті Помпеї, тамтешні віряни створили 
спільноту «Бути Людиною».

Видавництво «Свічадо» випустило книгу спогадів 
про Блаженнішого – зворушливих, часом кумедних 
і дуже людяних. Український католицький університет 
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видав листування Любомира Гузара з мамою, складене 
похресницею Марією Рипан.

Вийшла і ще одна книжка – «Гріхи і чесноти». 
Її надиктував сам Блаженніший в останній рік свого 
життя. Щиро, як завжди, розповів про своє бачення 
добрих і поганих рис людини, її звичок і вчинків. Ілю-
страції ж для книжки створили діти з України та з-по-
за її меж. Судячи з малюнків, вони добре розуміють, 
що є гріхи, а що чесноти.

Гурт «МетаНоя» написав пісню про Любомира Гуза-
ра, а вінницькі айтішники створили додаток до смарт-
фонів із його цитатами.

На будинку у Княжичах, де він провів останні роки, 
встановили меморіальну дошку. Вулицю, де розташо-
вана резиденція, і семінарію, до якої любив заходити 
Патріарх, перейменували на його честь.

А на Різдво 2018 року сусіди знову прийшли до ньо-
го додому, як у старі часи. Колядували і згадували Бла-
женнішого.
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Запитання
1.  Що думав Любомир Гузар про необхідність 

боронити свою батьківщину?

2.  Як він допомагав людям у свої останні роки?

3.  Чому, оголошуючи про смерть Патріарха 
Любомира, Блаженніший Святослав сказав: 
«Ми втратили свого батька»? 
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Словничок

Беатифікація – проголошення людини блаженною, 
тобто такою, що багато зробила для церкви або по-
страждала за неї. Проголошення людини святою на-
зивається канонізацією.

Блаженніший – так греко-католики звертаються 
до глави церкви.

Богослужіння, Божа служба, літургія – спільне мо-
ління у храмі під проводом священиків, з виконанням 
усталених обрядів, які, як вірять християни, допома-
гають їм об’єднатися з Богом.

Висвячення, рукоположення, хіротонія – одне з хри-
стиянських таїнств. Під час цього обряду, як вірять 
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християни, Святий Дух, переданий Ісусом Христом 
апостолам, переходить до нового священнослужителя – 
через рукопокладання й особливу молитву. У греко-ка-
толицькій церкві є три ступені висвячення: на дияко-
на, священика і єпископа.

Віряни, вірні – люди, які належать до певної церковної 
конфесії, дотримують її правил і цінностей.

Владика – так звертаються до єпископів.

Екуменізм – рух за подолання роз’єднаності й ворожне-
чі між представниками різних християнських церков: 
католицької, православної, протестантської та інших 
її гілок. Екуменісти вважають, що оскільки Христос 
створив єдину Церкву, різниця в обрядах не повинна 
роз’єднувати Його послідовників.

Єпархія – щось на зразок області в церковній «держа-
ві». До єпархії входить багато парафій – «міст», а очо-
лює її «губернатор» – єпископ.

Єпитрахиль, або стола – довга й широка, вишита 
хрестами стрічка, яку священнослужителі надягають 
на шию під час богослужіння. Це знак того, що вони 
мають право проводити церковні обряди – Таїнства.
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Інтронізація – зведення на престол нового глави 
 церкви.

Конфесія – «гілка» певної віри, яка відрізняється від 
інших своїми обрядами й тонкощами розуміння Бога. 
Католицизм та православ’я, наприклад, – християн-
ські конфесії.

Парафія, або парохія – місцевість довкола одного 
храму. Люди, які живуть неподалік і регулярно хо-
дять до цього храму, звуться парафіянами, а свяще-
ник, який там служить і опікується парафіянами, – 
 парохом.

Понтифік – інша назва Папи Римського, глави Като-
лицької церкви.

Собор – це слово може означати головний християн-
ський храм міста чи країни, в якому є спеціальне міс-
це єпископа – престол, або катедра; а може – зібрання 
очільників церкви для вирішення надважливих пи-
тань.

Таїнства – священнодії, завдяки яким, за християн-
ськими віруваннями, на людину сходить Божа благо-
дать. У християнській церкві є сім Таїнств: хрещення, 
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миропомазання, причастя (або євхаристія), покаяння 
(сповідь), священство, вінчання й соборування.

Теологія – наука, яка намагається зрозуміти Бога 
й усе, що пов’язане з Ним. Із грецької «тео» – Бог, «ло-
гос» – наука або слово, тобто «теологія» – це «наука про 
Бога». Її називають також богослов’ям.
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Важливі  
дати

26 лютого 1933 – у Львові, в родині Ярослава та Ростис-
лави Гузарів, народився син Любомир.

1 вересня 1939  – гітлерівська авіація бомбила Львів; 
розпочалася Друга світова війна. 21 верес-
ня Львів захопили радянські війська. Цьо-
го ж року Любомир пішов у перший клас народ-
ної школи.

1941 – Львів захопили німецькі війська.

1944 – перед наступом радянських військ родина Гу-
зарів – батьки Ярослав і Ростислава, Любомир 
і його старша сестра Марта – виїхала на Захід.
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1945 – після короткого перебування у  Відні родина 
оселилася в  містечку Тімелькам, і  Любомир 
продов жив навчання в  народній школі; Марту 
відправили в Зальцбург, де в таборі для пересе-
ленців працювала українська гімназія.

1946 – уся родина переїжджає до  Зальцбурга. Любо-
мир вступає до української гімназії; під час нав-
чання бере участь у роботі молодіжних організа-
цій «Пласт» і Спілка української молоді (СУМ).

1949 – родина Гузарів емігрує до  Сполучених Штатів 
Америки й оселяється в Нью-Йорку; Любомир 
вступає до малої духовної семінарії імені Васи-
ля Великого у Стемфорді.

1954 – Любомир закінчує духовну Колегію (універси-
тет) ім. Василя Великого у Стемфорді зі ступе-
нем бакалавра; починає відправляти неділь-
ні служби на українському курорті «Союзівка» 
в Кергонксоні.

30 березня 1958 – Гузар висвячений на священика; стає 
духівником виховної оселі СУМ в  Елленвіллі, 
викладачем у  семінарії ім. Василя Великого 
у Стемфорді.

1963 – помирає батько Любомира, Ярослав Гузар.
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1965 – Гузар працює парохом української греко-като-
лицької громади Пресвятої Трійці в  Кергонк-
соні.

1967 – після навчання у  Фордгамському університеті 
(Вашингтон) отримує ступінь магістра. 

1968 – митрополит УГКЦ Йосиф Сліпий, звільнений 
1963 року з  радянських концтаборів, прибу-
ває з пастирським візитом до Канади та США. 
На «Союзівці» знайомиться з Любомиром Гуза-
ром.

1969 – Гузар приїжджає до Рима на освячення собору 
УГКЦ імені Святої Софії. Того  ж  року вступає 
до Папського університету «Урбаніана».

1972 – Любомир захищає докторську дисертацію з бо-
гослов’я на тему екуменічних поглядів Андрея 
Шептицького (англійською мовою). Відбувши 
новіціат у  монастирі бенедиктинців у  Метте-
ні (Німеччина), приймає чернечі обітниці у мо-
настирі святого  Теодора Студита («Студіоні») 
у Кастель Гандольфо поблизу Рима.

2 квітня 1977  – Йосиф Сліпий таємно висвячує трьох 
священиків, зокрема й  Любомира Гузара, на 
єпископів.
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1978 – Гузар стає архімандритом «Студіону» та відпо-
відальним за всі монастирі студійського уставу 
за межами України.

1990 – перший після років вигнання приїзд до  Украї-
ни.

1991 – здобуття Україною незалежності. Папа Рим-
ський Іван Павло Другий визнає єпископське 
висвячення Гузара.

1992 – помирає мати, Ростислава Гузар.

1993 – монастир «Студіон» переїжджає з Італії до Укра-
їни; Любомир Гузар стає духівником і виклада-
чем Львівської духовної семінарії.

1996 – призначений екзархом Києво-Вишгородсько-
го осередку (екзархату) УГКЦ. Невдовзі через 
хворобу митрополита УГКЦ Мирослава Івана 
Любачівського стає його помічником, фактич-
но перебравши на себе всю роботу з керівництва 
справами церкви.

26 січня 2001  – після смерті митрополита Мирослава 
Івана Любачівського обраний главою УГКЦ. 
Того ж  року за  рішенням Папи Івана Павла 
ІІ стає кардиналом Католицької Церкви.
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2002 – розпочалося будівництво Патріаршого собору 
Воскресіння Христового в  Києві (архітектор  – 
Микола Левчук). Любомир Гузар прийняв укра-
їнське громадянство.

2004 – через фальсифікацію виборів президента 
в Україні починається Помаранчева революція.

2005 – перенесення осідку глави УГКЦ зі  Львова 
в Київ.

2011 – добровільно пішов у  відставку з  посади глави 
УГКЦ. Його наступником став Святослав Шев-
чук.

2012 – створення ініціативної Групи першого груд-
ня, презентація «Української хартії вільної лю-
дини».

2013 – на початку року Любомир Гузар відзначає своє 
80-річчя; наприкінці року розпочинається Єв-
ромайдан і Революція гідності.

2014 – початок російської агресії в Криму та на Сході; 
на телеекрани виходять фільми про Блаженні-
шого Любомира: «Сходи Якова» та «Любомир. 
Бути людиною» режисерки Лесі Харченко.
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31 травня 2017 – митрополит-емерит УГКЦ Любомир 
Гузар помер у  столичній клініці «Феофанія». 
Після кількох днів прощань у  Львові та  Києві 
5 червня похований у крипті Патріаршого собо-
ру Воскресіння Христового в Києві.
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Аудіо
1. «Дорога до себе»

2. «Дорога до ближнього»

3. «Дорога до Бога»

4. «Суспільство і влада»

5. «Суспільство і бізнес»

6. «Суспільство і закон»
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Відео
1. «Любомир. Бути Людиною» (режисер Леся Хар-

ченко, 2014)

2. «Сходи Якова» (режисер Леся Харченко, 2014)
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