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The article traces two related currents of East-Galician philosophical thought of the first 
half of the 20th century: the secular and the religious one. Secular philosophy is presented on the 
basis of the works by V. Levynskiy, I. Mirchuk, M. Shlemkevych. The religious movement, 
represented by the leaders of Greek-Catholic clergy, was analyzed based on the works by  
G. Kostelnik, J. Slipyj, A. Sheptytsky. The study presents the main ideas of philosophical works 
such as humanistic, Christian and national values.  

Key words: Eastern Galicia, Ukrainian philosophical thought, Christian humanism, Christian 
love, patriotism   

Ukrainian philosophical thought in its whole history has been filled with 
ideas of humanistic culture and Christian principles of faith. These ideas are 
characteristic of Eastern Galicia as a separate region of Ukraine with its own 
historical and geopolitical specificity. The concepts of “East Galician philo-
sophical thought” or “East Galician philosophers” are considered to be purely 
a matter of convention since thinkers taken into account in this context be-
longed to a wider cultural and intellectual environment, mainly Ukrainian, in  
a larger context – European.      

(Ukrainian) Eastern Galicia in the first half of the 20th century still plays 
the role of a cultural centre, the so-called Ukrainian Piedmont. This area expe-
rienced a continuous growth in all fields of culture, corresponding to pan-
European spiritual processes, which, to a large extent, concerned also philoso-
phy. In the East Galician philosophical thought of this period, it is possible to 
discern two related currents: secular and religious philosophy. Works by phi-
losophers of these two currents abound in references to Christian values and 
show a deeply humanistic potential. The representatives of the first current are, 
among others, Mykola Shlemkevych (1894–1966), Ihor Mirczuk (1891–1961), 
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V. Levynskiy (1880–1953); the other current is represented by Greek Catholic 
activists, in particular Andrey Sheptytcky (1865–1944), Josif Slipyj (1892–
1984) and Hawrili Kostelnyk (1886–1948). 

In the first half of the 20th century Ukrainian intelligentsia focused their 
attention in their philosophical research on the understanding of the place and 
role of man in the world. Philosophers considered questions of cooperation of 
microcosm and microcosm, the absolute and the individual being, God and 
man. Alive was the tradition of combining theocentrism, the love of one’s 
neighbour, supernatural and humanistic values. This tradition has been charac-
teristic for Ukrainian philosophy since the times of Kievan Rus until now: 
from Hilarion, Vladimir Monomakh, Hryhoriy Skovoroda, Pamfił Jurkiewicz 
to Dmytro Chyzhevsky, Ihor Mirczuk, Hilarion (I. Ohienko), Andrey Shepty-
tcky, Sergei Krymski, Miroslav Popovich and others. 

The philosophy of Galician thinkers includes the most important motifs of 
the whole Ukrainian history and culture. In the East Galician philosophical 
thought of the first half of the 20th century, there is a marked tendency to turn 
towards absolute, eternal values of human accomplishments, towards the hu-
manistic potential of Christian teachings. The main philosophical ideas are 
(Christian) theocentrism, love of one’s neighbour and patriotism. Man in his 
mutual relation with the universe, the harmony of an individual and the Abso-
lute – these motifs can be seen in the thinkers’ works. 

A humanistic tone is characteristic of the philosophical thought of I. Mir-
czuk1. According to his philosophical views, man thanks to moral awareness is 
ranked above the whole organic world. Our consciousness and responsibility 
incites the feeling of greatness and dignity of one’s own self. Related ideas can 
be found in V. Levynskiy, who is convinced that man in his cultural progress 
could develop morality in himself to such an extent that he is not limited only 
by his egoistic self but, within his interests, he can encompass the whole hu-
mankind and take care of it. Man takes “ethics of egoism and individualism” 
as the departure point and goes in the direction of “ethics of humanism or hu-
manity”2. 

M. Shlemkevych is the author of the conception of a free and creative in-
dividual. He showed a typology of the Ukrainian man by distinguishing four 
types: “old-fashioned”, “Gogolesque”, “Skovoroda-esque” and “Shevchenko-
esque”3. The last type “the Shevchenko-esque man” is the embodiment of the 
ideal of a thinker. The centre of his worldview is science, the main driving 

 
1 Zob. І. Мірчук, Світогляд українського народу, Прага 1942; І. Мірчук, Філософічні 

основи світогляду Масарика, Прага 1925. 
2 В. Левинський, Етика і соціалізм, Прага 1922, s. 5. 
3 М. Шлемкевич, Загублена українська людина, Нью-Йорк 1954, s. 17–22. 
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force is mind. The Shevchenko-esque man is therefore an eternal revolution-
ary, a spirit who calls us to truth, development and fight (these are his “three 
deities”). The ideal of the society is, according to M. Shlemkevych is a country 
of free Ukrainians, founded on principles of the new truth of life. Similar 
thought can be found in I. Mirczuk. He thought that the perfect state has to 
combine “diverse interests of individuals for the common wealth and ensure 
that the cultural tasks, which cannot be implemented by just one man, were 
performed by the general public for the good of the whole”4. 

For M. Shlemkevych, the driving force of the spiritual progress of human 
existence was the moral ideal, “the fulfilled principle”. The thinker established 
a hierarchy of moral ideals of society with “the honest man” being the founda-
tion of the pyramid of moral ideals. The highest rank in the social hierarchy is 
“the man of ideas”. According to M. Shlemkevych, although the man of ideas 
is honest, he has a different lifestyle. For this type of man, it is crucial to serve 
the society. Social balance is ensured by the unity of the world of the honest 
man and the spirit of creativity. The pyramid of moral ideas is the guarantee of 
a strong social organisation. When the world of the honest man has a quantita-
tive advantage, it is a conservative “static element”, thanks to which the socie-
ty has stability. The other type of man counterbalances it with quality and can 
lead citizens forward as he is revolutionary and dynamic. The interference in 
the social balance gives rise to its crisis, just like the loss of peace is the reason 
for “sin, guilt, rebellion of the heart against order”. In Shlemkevych’s opinion, 
the soul of man consists of different layers “the deep animal-emotional ele-
ment” and “the reason of a family with a rational tradition”. The organiser of 
an individual is the self, the architect, and when it manages to integrate differ-
ent layers of the soul, then a true personality emerges5. The contact between 
two layers of a man’s soul – emotionality (“Eros”) and the wisdom of the 
family (“logos”) is the problem of sin and virtue. A philosopher gives the man 
the task of escaping the prison of his own thoughts and worries: “leave the 
ghetto of your soul, the ghetto of self-love or the suicidal feeling of immorali-
ty, or the ghetto of self-pity in the perpetual feeling of being harmed. Live, 
Man, in the family for the family, in the society for the society, in the world 
and for the world. Live objectively: set objective goals and achieve them. 
Leave your narrow subjective little world!”6. If an individual wants to live in 
harmony, he should compare its existence with other people and the whole 
humankind. 

 
4 І. Мірчук, Етика а політика, Прага 1923, s. 6. 
5 М. Шлемкевич, Верхи життя і творчості. Промови-Доповіді, Нью-Йорк–Торонто 

1958, s. 70. 
6 М. Шлемкевич, Загублена українська людина, Нью-Йорк 1954, s. 128. 
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The foundation of human perception of the world must be the principle of 
love for man and universe. In Levynskiy’s opinion, human ethics is the ethics 
of good, truth, beauty, joy of life and love of one’s neighbour7. This view is 
corroborated by I. Mirczuk: the highest good, the ultimate goal – “ethical ide-
al” – is the general progress of human culture; culture has always been, is and 
will be a mathematical function for which the variable is ethical awareness8. 
The meaning of culture, according to the philosopher, consists in freeing man 
from his isolation and persuading him to become united with the universe. 
Man does not feel just a little, useless part of nature any more. A feeling of 
unity, deep understanding of the world emerges within him. “Man starts to 
realise that the universe is not an accidental conglomerate without external 
connections, is not a chaos of singular phenomena but is a cosmos, in a sense, 
an individuality towards which an individual person has to locate himself in  
a strictly defined relation”9. The notion of culture includes the idea of love 
consisting in mutuality. I. Mirczuk emphasised that we do not want to humili-
ate a man that we love or to have control over him. It would deprive him of 
values and, as a result, it would humiliate his self. Such a “reversed character 
of relation”, according to the philosopher, goes beyond interpersonal relations 
and concerns the world of nature in general. A sincere agreement is concluded 
between the self, the world and existence. “A cultural man treats nature as his 
friend, identifies himself with it, more and more extends the scope of his self 
to embrace, like with a lover’s arms, everything that so far seemed alien, mys-
terious, even hostile”10. The notion of culture in Mirczuk’s conception there-
fore has a moral dimension: it stipulates the combination of love, justice, trust, 
understanding and mutual help.  

In the work Szczyty życia i twórczości [“Верхи життя і творчості”]11  
M. Shlemkevych attempts to define the notion of culture. The philosopher 
considered values of truth, beauty, good, justice (objectified in art, science, 
religion, morality and organisation of life) to be the criteria of culture, their 
living expression being the learnedness and nobility of man. 

It can be said that Ukrainian thinkers, united by the humanistic scope of 
research, solve the tasks of harmonisation of the life of an individual. I. Mir-
czuk claimed that his meditations are of ideal character; still, they are needed 
since this ideal is the orientation point in the crossroads of reality. It is an en-

 
7 В. Левинський, Етика і соціалізм, Прага 1922, s. 36. 
8 І. Мірчук, Етика а політика, Прага 1923, s. 24. 
9 Tamże, s. 27. 

10 Tamże. 
11 Zob. М. Шлемкевич, Верхи життя і творчості. Промови-Доповіді, Нью-Йорк–

Торонто 1958. 
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couragement, a stimulus to intensive work and cultural progress. M. Shle-
mkevych, in turn, spoke of the universality of moral ideas: “by means of ideas 
and cultural steering wheels, we can accelerate, consciously create paths”12. 
M. Shlemkevych also called for establishing “the peace of God” in human 
hearts. The peace and good will of people equal in the face of God are the 
basis of Christian souls. “The peace of God on the basis of a commonly expe-
rienced worldview is nowadays a priceless treasure of the Ukrainian nation, 
split at its intellectual and political top, nevertheless united by faith in the 
kingdom of justice which will come true in this or the other world”13. Justice 
in human co-existence, according to M. Shlemkevych is the basic value, a test 
of holiness and wisdom. The Christian idea of general justice has been and still 
is the central idea of life, thought, work and fight of the Ukrainian people. 

M. Shlemkevych treated God as the creator and guardian of people, a guar-
antee of eternity. In the work Zagubiony ukraiński człowiek [“Загублена 
українська людина”] he explained the philosophical basics of the Christian 
commandment, according to which a man, first of all, has to love metaphysical 
sources; has to love what is beyond the human nature; in his neighbour has to 
love an entity similar to himself, which, thanks to its metaphysical basis, 
grows above the human level.  

The Christian commandment of love is referred to by many Ukrainian 
philosophers. Indeed, I. Mirczuk claimed that religion has to be the basis of 
morality, which is why he perceived the ideal of morality in the Christian 
commandment of loving one’s neighbour. By the abstract notion of “neigh-
bour”, he understood specific people: a father, a mother, a sister, a brother, 
children or relatives, then the nation and, finally, humanity14. Love, for I. Mir-
czuk, has to be positive and active, excluding any hatred. Firm foundations can 
be found in simple hard every-day work. 

A great respect for Christian principles is therefore organically included in 
the heritage of 20th-century thinkers. Not coincidentally, I. Mirczuk claimed that 
one of the basic elements of the Ukrainian worldview is fervent religiousness15. 

Apart from religious motifs, humanistic undertones of philosophical 
works are also related to national themes. The Ukrainian Galician philosophy 
in the first half of the 20th century, born in difficult historic circumstances, was 
significantly influenced by social and political factors. M. Shlemkevych 
stressed that social and national problems had always been in the centre of the 

 
12 М. Шлемкевич, Загублена українська людина, Нью-Йорк 1954, s. 50. 
13 М. Шлемкевич, Українська синтеза чи українська громадянська війна, Blomberg / 

Lippe (Germany) 1949, s. 6. 
14 І. Мірчук, Філософічні основи світогляду Масарика, Прага 1925, s. 6. 
15 І. Мірчук, Світогляд українського народу, Прага 1942, s. 18. 
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Ukrainian worldview. Ukrainian spirituality focused not on gnoseological is-
sues or ones related to natural sciences but on the question of historic fate. 
That is why “both Skovoroda, and Shevchenko, Kostomarov, Drahomanov, 
Franko, Hruszewski, Lipiński, Doncov were true creators of the Ukrainian 
spirit whether good or evil”16. 

As a consequence, it may be inferred that in the Ukrainian worldview two 
values are most prevalent – God and fatherland. In the same manner, Ukrainian 
philosophical thought is permeated with two motifs – the Christian and national 
one, the confirmation of which can be found in the words of M. Shlemkevych, 
for whom God and Ukraine are always next to each other.  

According to V. Levynskiy, national life, nationality and fatherland are  
a certain scope of vested interests, which an individual, but also a class, is 
subjected to: “when every ethics, both of an individual, and that of a team, is 
derived from the conditions of their life, it becomes clear that national ethics is 
the product of the nation’s living conditions”17. The thinker considered the 
interests of self-preservation, liberation, and material and spiritual develop-
ment to be the main elements of national ethics. Similar deliberations were 
conducted by I. Mirczuk, who set before the Ukrainian people a series of “in-
tellectual and political tasks”: organisation of the process of folk education in 
every area of human knowledge, which has to contribute to spiritual progress, 
free thinking, democratism, high morality – the “internal strength” of the 
Ukrainian nation18. I. Mirczuk was convinced that the national duty is “to 
make an offering at the sacrificial altar of all private interests and personal 
happiness”19. Such thoughts are the answer to historic issues which emerged in 
front of the Ukrainian nation. 

As a consequence, the Ukrainian philosophical thought of the first half of 
the 20th century is permeated with Christian, humanistic and national ideas.  
M. Shlemkevych wrote that “the eternal national vision of a modest and lawful 
[...] life on earth and the universal Christian idea of justice become united. [...] 
These two motifs are increasingly growing into one: the national and Christian 
motifs, the dream about a little paradise on earth and the heavenly kingdom of 
common justice”20. It is worth stressing that a feature of the secular current of 
the Ukrainian Galician philosophy is its moral and ethical direction, which has 
a decisive influence on its interest in the issues of humanism. As a result, 

 
16 М. Шлемкевич, Українська синтеза чи українська громадянська війна, Blomberg / 

Lippe (Germany) 1949, s. 9. 
17 В. Левинський, Етика і соціалізм, Прага 1922, s. 33. 
18 І. Мірчук, Філософічні основи світогляду Масарика, Прага 1925, s. 11. 
19 І. Мірчук, Етика а політика, Прага 1923, s. 4. 
20 М. Шлемкевич, Верхи життя і творчості. Промови-Доповіді, Нью-Йорк–Торон- 

то 1958, s. 26. 
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Ukrainian philosophy of this period can be called “moralistic” (in a positive 
sense of the word) as its purpose is to look for ways in which man, nation, the 
world could be reborn. Another feature of the secular current is combining the 
potential of national and universal values.  

Ukrainian Galician religious thinkers of the first half of the 20th century 
refer also to the idea of loving one’s neighbour, issues of national character. 
However, the most prominent motif of their works is theocentrism combined 
with humanism, e.g. the works by A. Sheptytcky, J. Slipyj and H. Kostelnyk. 

Ukrainian religious thinkers consider man to be the most perfect being in 
the world since God created him in his image21. They think that the Creator 
endowed the immortal soul of man with reason and will, making him similar 
to himself22. According to Sheptytcky, reason and will of human soul are pow-
ers constituting the essence of man. The thinker uses the following compari-
son: the human body has eyes and hands. Eyes are for looking ahead, hands 
are for performing work seen by the eyes. Human soul by means of reason, as 
if with eyes, “sees”: thinks and learns. Thanks to will, it performs the work of 
the soul, as if with hands23. Sheptytcky focused on the fact that man is God’s 
child and his successor, and not a subordinate being.  

Man combines in himself the material and spiritual world, the visible and 
invisible one. Reason and will bring man closer to God, make him the reflection 
of boundless perfection. God endows man with life, not to burden him with it, 
but to achieve eternal happiness thanks to salvation. Christianity transformed 
man, making him not a blind slave of fate, but a son of God; by freeing him 
from hopelessness and helping to become aware of his life, it showed the eternal 
destination, purpose and path, which he should follow. H. Kostelnyk stressed 
that Christianity brought man closer to the Absolute since striving for transcend-
ence, absolute love, good, justice is the eternal desire of Man24. As a result, an 
individual is not lost or melted within the Absolute. Followers of the Christian 
faith, being united in a supernatural way, preserve their autonomy. 

Thanks to Christian teachings man is provided with the opportunity of 
controlling and learning his essence. Man similar to God in reason and will, 
combines the spiritual and material world, the natural and supernatural one.  
J. Slipyj stressed that each individual (“a reflection of God’s wisdom and 
beauty”) has something what is worth appreciating and loving25. In this light 

 
21 Zob. np. А. Шептицький, Божа наука. Катехизм, Хмельницький 1990, s. 12. 
22 Zob. np. А. Шептицький, Твори (аскетично-моральні), Львів 1994, s. 34. 
23 А. Шептицький, Твори: пастирські послання до духовенства й вірних Станисла- 

вівської єпархії (1899–1904), Львів 1935, s. 183. 
24 Г. Костельник, Границі демократизму, Львів 1919, s. 20. 
25 Й. Сліпий, Шляхом обнови, Львів 1928, s. 102. 
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an individual becomes more agreeable and perfect; under the influence of 
Christianity “even something small and unimportant can have inner loftiness 
and power”26. Thinkers are convinced that God elevates man to participate in 
supernatural life.  

As a consequence, man, according to the conception of religious philoso-
phers, takes a high position in the hierarchy of world creations and turns out to 
be a completely unique being. The basis of Christian anthropology is man’s 
resemblance to God (as man was created in God’s image). 

Man is free as God endowed him with freedom. According to H. Kostel-
nyk, man, being free, can be “the architect of his own fortune”27. Man him-
self works on his own soul, deciding what he chooses: good or evil. A. Shep-
tytcky is convinced that the act of will, thanks to which an individual accepts 
the law of Christ, belongs to “freedom higher” than other acts of will. It is  
a proof of greater freedom since man, of his own volition, attempts to impose 
on himself a voluntary duty, choosing a path full of difficulties. Each particu-
lar matter thanks to which man fulfils his duty, is an expression of freedom. 
A. Sheptytcky was convinced that where the will and self-control is stronger, 
freedom is higher. In the thinker’s opinion, everyday change of voluntary 
decisions for the sake of one’s own wishes is not freedom but arbitrariness. 
Quite the contrary: man who lives his life according to a single decision, he, 
out of his own will, accepts God’s law; he has a consistent and strong will 
and, consequently, he has a higher freedom28. A. Sheptytcky thinks that the 
more people turn away from higher, universal moral values, the more they 
lose the feeling of solidarity towards others and become strangers29. Humani-
ty is broken down into irritable atoms and the awareness of unity and love 
increasingly disappears. 

Religious thinkers are certain that man is saved by Christ, who unites eve-
rybody with “the law of love”, leaving ninety nine sheep and following one 
that is lost until he finds it. At any time Christ is ready to serve every man with 
his life and death. A. Sheptytcky is convinced that there is no sinner who could 
not be converted, there is no poor soul that could not be consoled, there is no 
human mistake that could not be amended. Considerations of this kind make 
the works of Ukrainian philosophers deeply humanitarian. Religious thinkers 
show a system of moral virtues, i.e. means which can help a man to become  
a being of higher morality. The path of moral recovery is long and difficult but 

 
26 Tamże, s. 59. 
27 Г. Костельник, Справжнє джерело атеїзму, Львів 1935, s. 31. 
28 А. Шептицкий, Листь пастирскій до интелегенціи руской, Жовква 1901, s. 30. 
29 А. Шептицький, Твори: пастирські послання до духовенства й вірних Станисла- 

вівської єпархії (1899–1904), Львів 1935, s. 201–202. 
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there is no other way to salvation except for “patience, endurance, tenderness, 
faithfulness in fulfilling everyday duties”30. 

Humanistic aspects of religious philosophy can be confirmed by the law 
of balance of relations between people and God, formulated by A. Sheptytcky, 
which consists in the existence of “balance between the way in which we be-
have towards our neighbour and the way in which God behaves towards us”31. 
The law of balance of relations created by A. Sheptytcky can be seen as a sig-
nificant contribution to the content of Christian humanism. At the same time 
this law can be applied in practice since it takes the meaning of an active prin-
ciple and stimulates people to do good to people who surround them. Indeed, 
the metropolitan assured that each good thing in a Christian’s life deserves  
a reward. Even a glass of water handed to a beggar will be rewarded32. 

Between the ideal towards which an individual strives to achieve and the 
reality, there will always be a yawning gap. The orientation point for a Chris-
tian is the system of virtues which will bring man closer to the absolute truth, 
good and love. First of all, Ukrainian Greek Catholic thinkers distinguish theo-
logical virtues (faith, hope and love). J. Slipyj calls them “a living stimulus to 
work” on oneself33. Here it is possible to notice the influence of Thomistic 
philosophy (seen in the works by Greek Catholic thinkers), which concerns the 
above mentioned theological and moral virtues, from which he distinguishes 
wisdom, justice, courage, restraint34. Christian teachings morally educate man 
and call him to be guided by virtues, lead to liberation of the soul, give joy, 
peace and the highest purpose in life. As J. Slipyj wrote, Christianity can edu-
cate for the society people who are venerable, hard-working, ingenuous, just, 
righteous and honourable35. He underlined that the Christina faith requires 
actions from an individual and not fanaticism and idleness. Even the deepest 
knowledge of morality will not make a man venerable; it can only be done by 
“the works of virtues”36. The duty of every man is to find his own defects and 
eliminate them: ensuring that “the garment of souls” is always clean, sincere, 
truthful and covered by the light of Christ. 

Man, endowed with freedom, has an inner force to cast off “the old 
man” (a slave of sin) and to establish a new one, full of virtues. This trans-
formation requires many efforts since the whole arrangement of life and its 

 
30 Zob. np. А. Шептицький, Письма-послання (1939–1944), Львів 1991, s. 41. 
31 А. Шептицький, Твори (аскетично-моральні), Львів 1994, s. 104. 
32 А. Шептицький, Твори (морально-пасторальні), Львів 1993, s. 157. 
33 Й. Сліпий, Твори: В 14 т., Рим 1970, t. III–ІV, s. 52. 
34 Й. Сліпий, Господи, до Тебе возношу душу мою, Мельборн 1991, s. 18. 
35 Й. Сліпий, Шляхом обнови, Львів 1928, s. 100. 
36 Tamże, s. 93. 
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direction will be changed. An important role in this process is played by “the 
virtue of virtues” – love.  

Ukrainian Galician thinkers highlight one feature of Christian love – the 
ability to unite people. Love is unity, agreement, peace. It is the basis of Chris-
tian life; it invariably purifies, ennobles and elevates an individual. It leads  
a man from the lowest level of perfection (the prohibition of harming one’s 
neighbour, mutual perpetration of evil) to the highest one (being close to God, 
“becoming pure love in one’s actions and thoughts”). As a consequence,  
J. Slipyj calls us to transform our civilisation of earthly interests, injustice, 
hate into “a civilisation of love”37. God offers love which establishes harmony 
between himself and an individual. 

Love is a Christian virtue, which constitutes one of the most important 
commandments according to which we should love our neighbours who are in 
need, misery, suffering or danger. It does not matter whether it is a person 
close to us, an acquaintance, a friend or a stranger or even an enemy – we 
should offer help. J. Slipyj called for mercy and love towards those in need, 
those harmed, bereaved, enslaved and persecuted38.  

One of forms of love as a synthesising category of Christian humanism is 
national patriotism. The notion of Christian love is of universal character. At 
the same time it is close to national themes, which is manifested in love for 
one’s own people, nation, fatherland. A. Sheptytcky wrote: “after God, it is the 
fatherland that is the most sacred thing for a man as love for the Fatherland is 
the most noble, the best, the highest feeling”39. Christianity does not exclude 
patriotism: quite the opposite, it implants and deepens this feeling. When de-
livering one of his speeches, A. Sheptytcky called upon priests: “Turn towards 
the nation!”, encouraging to work comprehensively for the sake of Ukraine, 
and to learn all the needs of the people “so that they look not for themselves 
but sacrifice themselves in whole for Christ, serving the nation”40. The nation 
derives its strength from patriotism since this feeling unites individual citizens 
into one society, ensures peace, harmony and unanimity. 

As a result, Christian humanism combines universal and national charac-
teristics. At the same time it focuses on a man, an individual, which is why the 
nation, society, state are always perceived through the prism of interests and 
needs of an individual person. 

A. Sheptytcky claimed that man is “a social being”, naturally inclined to 
search for beings similar to himself. A man fulfils his social needs within  

 
37 Й. Сліпий, Твори: В 14 т., Рим 1985, t. ХІV, s. 59. 
38 Tamże, s. 15. 
39 А. Шептицкій, К. Чеховичъ, Г. Хомишинъ, Върнымъ своихъ єпархій, Львів 1905, s. 8. 
40 А. Шептицький, Письма-послання (1939–1944), Львів 1991, s. 120. 
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a state. In the work Jak budować dom rodzinny?41 [How to build one’s family 
home] A. Sheptytcky presents his thoughts about state and man within it. Re-
searches aptly characterised the metropolitan’s idea of state as i polis pneumat-
ici (“state endowed with Christian soul”) as opposed to i polis sarchici (“state 
without a soul”)42. According to J. Slipyj, a state organism cannot exclude an 
individual since a state is not an end in itself. The tasks and mission of a state 
is the good of an individual, the defence of his rights and moral principles and 
following God’s commandments43. 

Thinkers base the question of creating a state on the idea of equality of all 
man. As A. Sheptytcky underlines, all people are equal in the face of universal 
laws; equal in terms of nature, purpose of life, faith and brotherly love44. Also 
H. Kostelnyk stressed the idea of equality of all people, which results in fun-
damental rights, common for everyone: the right to life, to self-defence, to 
means necessary to survive, to personal freedom, to one’s neighbour’s love 
etc.45 As a result, all people have the same rights and have to mutually respect 
each other. However, people are not equal in terms of wealth, position, power. 
A. Sheptytcky concludes that striving for total equality of everyone is a uto-
pia46. Man, being free, changes his fate, and applies his ideas, convictions, 
morality or the lack of universal human principles to repair or break what has 
been established. A. Sheptytcky wrote: “the Gospel teaches people patience in 
the face of unknown fate and induces people to work, thanks to which they can 
change their fate”47. Consequently, the thinkers call not to surrender blindly to 
the unknown but to have an active attitude to life. It does not matter whether  
a given person is rich or poor, but how one can utilise his given talents.  

Thought about the society, state and man in the works by A. Sheptytcky 
has explicitly national undertones: “the ideal of our national life is our nation-
wide House-Fatherland”48. In his opinion, the ideal state is similar to a natural 
organism. Human society consists of separate parts, which he called “proto-
plasm, primary cells”, i.e. the family and the community. The family (organi-
sation – organism) is created by means of will and mind of a man according to 

 
41 А. Шептицький, Як будувати рідну хату? Люблин 1989. 
42 І. Гриньох, Слуга Божий Андрей – благовісник єдности, Мюнхен 1961, s. 56. 
43 Й. Сліпий, Твори: В 14 т., Рим 1985, t. ХІV, s. 23. Zob. też: Г. Костельник, Границі 

демократизму, Львів 1919, s. 40. 
44 А. Шептицкий, Посланіє пастырске до Всечестного Духовеньства епархій. О кве-

стии соціяльной, Жовква 1904, s. 61. 
45 Г. Костельник, Границі демократизму, Львів 1919, s. 10. 
46 А. Шептицкий, Посланіє пастырске до Всечестного Духовеньства епархій. О кве-

стии соціяльной, Жовква 1904, s. 61. 
47 Tamże, s. 31. 
48 А. Шептицький, Як будувати рідну хату? Люблин 1989, s. 3. 
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natural laws. The community is the unification of people living in the same 
place, connected by common needs and interests. The community is also  
a creation of people, adjusted to human nature, resembling an organism. Other 
organisations a state consists of are, in the metropolitan’s opinion, companies, 
associations, cooperatives, labour unions, which are created by people to pro-
tect them or to develop certain social interests. Their power and longevity de-
pend on their proper and reasonable operation and compatibility with human 
nature49. Consequently, a state resembles a building; however, thanks to living 
dynamic relations it becomes united in one organism, something in the shape 
of a body consisting of different organs and tissues.  

A. Sheptytcky as a religious thinker stated that the ideal society can exist 
in a Christian state. He wrote that the Christian faith is not only a dimension of 
private life, an internal matter of an individual conscience but also a norm of 
social life, an indicator of the fact that the Ukrainian nation is and will always 
be a Christian community50. However, there is no religious dogmatism here as 
A. Sheptytcky is against the creation of a clerical state for the whole society. 
Secular people also have the right to independent work and initiative. A Chris-
tian people is a community which follows God’s laws51. People take the re-
sponsibility for preserving justice, mercy and love and following God’s com-
mandments, not only in their private lives but also in the social one. 

 A. Sheptytcky is convinced that a nation in which the majority of citizens 
lives according to Christian teachings, solves all difficulties agreeably and 
favourably for the general public. In his opinion, the feature of an ideal state is 
the belief in reason and Christian rules52. People work together in order to 
create a state based on common principles, convictions, needs, traditions and  
a feeling of solidarity.  

A. Sheptytcky is convinced that the strength of a fatherland consists in na-
tional unity. To create a powerful state, it is necessary to have organisation, 
unification, order, discipline, solidarity, obedience and, crucially, unity53. That 
is why it is important to avoid “disastrous divisiveness between ourselves, 
arguments, discord, rows, [...] factionalism, destroying each national thing”54. 
A great nation is “not a sand of ideas” but a whole consisting of various natu-
ral conglomerates of people united by common needs, interests, rights and 

 
49 Tamże, s. 5. 
50 А. Шептицький, Твори: Пастирські листи (2 VII 1899 – 7 IX 1901), Торонто 1965, 

t. 1, s. 212–213. 
51 А. Шептицкий, Посланіє пастырске до Всечестного Духовеньства епархій. О кве-

стии соціяльной, Жовква 1904, s. 56. 
52 А. Шептицький, Як будувати рідну хату? Люблин 1989, s. 5. 
53 А. Шептицький, Твори (морально-пасторальні), Львів 1993, s. 97. 
54 А. Шептицький, Як будувати рідну хату? Люблин 1989, s. 21. 
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work. Unity among Christians is their most important, most sacred and most 
valuable characteristic. Christian love for the fatherland unites all citizens and 
gives a strong and healthy basis for the development of patriotism.  

As a consequence, a Christian can and has to be a patriot. However, such 
patriotism excludes hate. Christian patriotism is humanitarian, presupposes 
love for people of other nationalities in the world. Hate directed towards  
a certain nation or a social group contradicts God’s law and harms the good of 
one’s nation.  

One of A. Sheptytcky’s sermons, Słowo do młodzieży ukraińskiej [“Слово 
до української молоді”] presents the “lacks” of patriotism55. According to the 
metropolitan, the defects are hate, attempts to seize somebody else’s property 
and attacks on national values, the urge to impose one’s own views on others, 
violence and terror, ignoring the experience of older people and rejecting the 
authority of the Church and ethics. In summary, he points out that sometimes it 
is easier to spill blood once than for many years fulfil one’s duties by means of 
hard work, “to bear the swelter of the sun, the anger of people, the hate of the 
enemies, the lack of trust and help from your closest ones, and to persist in this 
work until the end to perform one’s task, not waiting for laurels before the 
victory or remuneration before the merit!”56. That is why a nation can only be 
led forward towards a worthy future not by short-lived great deeds but by con-
tinuous effort and permanent sacrifice. 

A testimony of Sheptytcky’s great love for his nation can be found in his 
text Modlitwy poświęcenia narodu ukraińskiego dla Najświętszego Serca 
Jezusa [“Молитви посвяти українського народу пресвятому Ісусовому 
серцю”]57. The prayer includes the central ideas of his conception of Christian 
humanism: the significance of human and national values, freedom of the in-
dividual, love (as the basis of a worldview), virtue (as a way of achieving hap-
piness), Christian patriotism and moral education.  

A. Sheptytcky turns to God with the request to look at the Ukrainian nation, 
waiting with hope for God’s mercy. He ensures that Ukrainians, driven by Chris-
tian patriotism, love all the nations in the world, but their own the most. The 
metropolitan asks for sending harmony and peace to all the nations. However, to 
a large extent, he deplores the situation of his native Ukraine, asks for the possi-
bility of unrestrained development of talents, for the comprehensive education of 
people, blessing for work in economic and political life, art and science58. The 
metropolitan asks for a good and wise leader for the Ukrainian nation, care for 

 
55 А. Шептицький, Твори (морально-пасторальні), Львів 1993, s. 104–107. 
56 Tamże, s. 107. 
57 Tamże, s. 206–207. 
58 Tamże, s. 207. 
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the youth, blessing for the family, harmony and love within the family, for par-
ents being good role models for their children and educating them morally. He 
wants the Ukrainian nation not to lose dignity and fulfil its destiny59. 

To conclude, the centre of the creative thought of the representative of the 
Ukrainian religious philosophy is occupied by the nation, which needs help, 
support, unselfish work and man as an inseparable part of the society. Asking 
themselves the question about the creation of the state and the national life, 
Ukrainian thinkers do not exclude needs and problems of an individual person. 
They see fatherland as the ideal of national life – a state-organism, a monolith. 
For them, the social and economic power of a state can be derived from the 
area of morality based on Christian teachings. The idea of Christian patriotism 
consists in the priority of universal humanistic values. To love one’s own na-
tion in a Christian way is to act according to the principles of justice, and to 
respect the laws and liberties not only those belonging to Ukrainians but also 
to other nations, non-Christians and non-believers. To be a good patriot and  
a wise citizen is to combine secular and religious values, universal and nation-
al ones. This important aspect was stressed by H. Kostelnyk, when he called 
nationalism a natural element, “a strong link” uniting people of one nation 
based on a common language, history, national character60. Christianity set 
“the ethical boundaries” of justice and love for nationalism.  

J. Slipyj focused on the fact that, except for God, the priority is the love 
for one’s nation. Such a love is a natural duty of every person61. The term “fa-
therland” according to J. Slipyj, includes the native country, language, history, 
faith, ancestors who throughout the ages have built their country. Love for the 
fatherland is “the command of reason, heart and faith”, “the biggest treasure, 
the highest moral power of the nation, the most fertile land where crops grow” 
(J. Slipyj). Only thanks to one’s own fatherland, a nation can fully fulfil its 
spiritual, moral and social needs and achieve the highest level of harmony, 
security and prosperity. 

J. Slipyj places love for the fatherland in two dimensions: passive and ac-
tive, which means that when the fatherland is in danger, its citizens have the 
right and duty to fight for “the most noble values of humanity” – freedom, 
justice, national independence, native faith62. 

The fate of the fatherland is based on the active love of every citizen, 
while the activity of man depends on his internal moral values. Consequently, 

 
59 Tamże. 
60 Г. Костельник, Границі демократизму, Львів 1919, s. 48. Zob. też: Г. Костельник, 

Народна чи вселенська Церква? Львів 1922, 39 с. 
61 Й. Сліпий, Твори: В 14 т., Рим 1985, t. ХІV, s. 53. 
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moral perfection of people should be equally important for the sake of the 
fatherland and its children. J. Slipyj points out that a good patriot is a right-
eous, noble man, ready for sacrifice63. In his work Drogą odrodzenia 
[“Шляхом обнови”] J. Slipyj called the nation to gain self-knowledge and 
claimed that its rebirth begins from the self-knowledge of every man64. It is  
a difficult path, forcing a man to realise his goals, to learn about his defects 
and mistakes, advantages and disadvantages, virtues and sins. The thinker 
underlines that self-knowledge resembles work on a mosaic, is a way to purify 
a man’s character and to perfect his soul.  

J. Slipyj prepares the last will and testament for the contemporary and the 
future generations. Only at the peak of its religious-church and national-state 
awareness can the genius of the Ukrainian nation show maturity and contribute 
creative thought to the common treasury of the whole humankind65. Christian 
development and national development are not contradictory; quite the oppo-
site, the complete each other. Thinkers are convinced that man can achieve 
happiness only by indentifying with one’s own nation, in one’s own country, 
where life is built on the principles of Christian love and justice.  

All the state-forming and socio-patriotic meditations of religious thinkers 
solidify and sanctify the law of love. The principle of Christian love combines 
therefore particular elements of Christian humanism, arranging them into one 
whole. The common good creates one body from humanity, based on love. 
Realisation of this common good, capable of unifying people, makes any indi-
vidual person identify the common good of all people with the personal good.  

Christianity unites totally different people, organising them into one fami-
ly, makes them one solidary body. Solidarity is based upon the common 
awareness of fulfilled law of love, a unity of spirit. The symptoms of Christian 
solidarity is the community of behaviour, endeavours, work, mutual help: “sol-
idarity of us all with the nation is the guarantee of the future, a guarantee of 
triumphs and victory”66. The combination of the universal and national ap-
proach seems to be the distinctive feature of the conceptions created by 
Ukrainian thinkers, giving then a touch of originality. 

Summing up, it is possible to draw the following conclusions: in Ukraini-
an philosophy in the area of Galicia in the first half of the 20th century there 
are two related currents: religious and secular one. They are connected by  
a moral-ethical and educational direction, which is the reason for an increased 

 
63 Tamże, s. 54. 
64 Й. Сліпий, Шляхом обнови, Львів 1928, s. 9. 
65 Й. Сліпий, Твори: В 14 т., Рим 1980, t. ІХ, s. 90. 
66 А. Шептицкій, Ръшенє Львовского епархіяльного собора (28–29 грудня 1905), 
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interest in the question of humanism. The common denominator encompassing 
the works by East Galician thinkers is the call for Christian love, nurturing the 
virtue of national unity and justice. An important idea of the works by Ukrain-
ian philosophers is the religious-moral education of humanistic nature, the aim 
of which is the comprehensive development of personality. Another feature of 
conceptions of Ukrainian philosophers boils down to the fact that by synthesis-
ing humanistic ideas with Christian teachings, they focus on the national-
patriotic motif. The centre of philosophical research is “a good patriot and  
a wise citizen”, a man who combines secular and religious values, national and 
universal ones.  
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Humanistyczne i chrześcijańskie wartości w koncepcjach filozoficznych 
Myślicieli wschodniogalicyjskich pierwszej połowy XX wieku 

Streszczen i e  

W artykule omówiono dwa spokrewnione nurty wschodniogalicyjskiej myśli filozoficznej 
pierwszej połowy XX w.: świecki i religijny. Filozofię świecką przedstawiono na podstawie 
dzieł W. Lewińskiego, I. Mirczuka, M. Szlemkiewicza. Nurt religijny, który reprezentują dzia-
łacze kleru greckokatolickiego, przeanalizowano, opierając się na pracach H. Kostelnyka,  
J. Slipego, A. Szeptyckiego. Omówiono główne idee dzieł filozoficznych, takie jak wartości 
humanistyczne, chrześcijańskie i narodowe. 

Słowa kluczowe: Galicja Wschodnia, ukraińska myśl filozoficzna, humanizm chrześcijański, 
miłość chrześcijańska, patriotyzm 
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Humanistyczne i chrześcijańskie wartości w koncepcjach 
filozoficznych myślicieli wschodniogalicyjskich pierwszej 

połowy XX wieku 

W artykule omówiono dwa spokrewnione nurty wschodniogalicyjskiej myśli filozoficznej 
pierwszej połowy XX w.: świecki i religijny. Filozofię świecką przedstawiono na podstawie 
dzieł W. Lewińskiego, I. Mirczuka, M. Szlemkiewicza. Nurt religijny, który reprezentują dzia-
łacze kleru greckokatolickiego, przeanalizowano, opierając się na pracach H. Kostelnyka,  
J. Slipego, A. Szeptyckiego. Omówiono główne idee dzieł filozoficznych, takie jak wartości 
humanistyczne, chrześcijańskie i narodowe. 

Słowa kluczowe: Galicja Wschodnia, ukraińska myśl filozoficzna, humanizm chrześcijański, 
miłość chrześcijańska, patriotyzm 

Ukraińska myśl filozoficzna w ciągu całej swej historii przepełniona jest 
ideami kultury humanistycznej i chrześcijańskimi zasadami wiary. Idee te są 
właściwe Galicji Wschodniej jako odrębnemu regionowi Ukrainy o własnej 
specyfice historycznej i geopolitycznej. Pojęcie „wschodniogalicyjskiej myśli 
filozoficznej”, „filozofów wschodniogalicyjskich” uważa się za umowne, gdyż 
myśliciele rozpatrywani w tym kontekście należeli do szerszego środowiska 
kulturowego i intelektualnego, głównie ukraińskiego, szerzej – europejskiego.  

Galicja Wschodnia (ukraińska) w pierwszej połowie XX w. ciągle pełniła 
rolę ośrodka kultury, tzw. ukraińskiego Piemontu. Tutaj trwał nieustanny roz-
wój wszystkich dziedzin kultury, odpowiadający procesom duchowym w skali 
ogólnoeuropejskiej. W dużym stopniu dotyczy to również filozofii. We 
wschodniogalicyjskiej myśli filozoficznej tego okresu umownie można wy-
różnić dwa spokrewnione nurty – filozofię świecką i religijną. Dzieła filozo-
fów obu nurtów przepełniają wartości chrześcijańskie i głęboki potencjał hu-
manistyczny. Przedstawicielami tego pierwszego nurtu są tacy myśliciele, jak 
Mykoła Szlemkiewicz (1894–1966), Ihor Mirczuk (1891–1961), W. Lewiński 
(1880–1953) i in.; drugi nurt reprezentują działacze greckokatoliccy (w szcze-
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gólności Andrij Szeptycki (1865–1944), Josif Slipyj (1892–1984) oraz Hawrili 
Kostelnyk (1886–1948)). 

W pierwszej połowie XX w. inteligenci ukraińscy zwracali się w poszu-
kiwaniach filozoficznych do zrozumienia miejsca i roli człowieka w świecie. 
Filozofowie rozpatrywali kwestie współdziałania makrokosmosu i mikroko-
smosu, bytu absolutnego i jednostkowego, Boga i człowieka. Żywa była tra-
dycja łączenia teocentryzmu i miłości bliźniego, wartości nadprzyrodzonych  
i humanistycznych. Tradycja ta jest charakterystyczna dla filozofowania ukra-
ińskiego jeszcze od czasów Rusi Kijowskiej aż po współczesność: od Hilario-
na, Wladimira Monomacha, Hryhorija Skoworody, Pamfiła Jurkiewicza do 
Dimitri Cziżewskiego, Ihora Mirczuka, Hilariona (I. Ohijenki), Andrija Szep-
tyckiego, Sierhija Krymskiego, Miroslawa Popowycza i in. 

Filozofia myślicieli galicyjskich obejmuje najważniejsze motywy całej hi-
storii kultury ukraińskiej. We wschodniogalicyjskiej myśli filozoficznej pierw-
szej połowy XX w. obserwuje się pociąg do absolutnych, wiecznych wartości 
dorobku ogólnoludzkiego, zwrócenie się do potencjału humanistycznego nauki 
chrześcijańskiej. Głównymi ideami filozoficznymi są teocentryzm (chrześci-
jański), miłość bliźniego i patriotyzm. Człowiek w jego relacjach wzajemnych 
ze wszechświatem, harmonia jednostki i Absolutu – te właśnie motywy są 
widoczne w dziełach myślicieli. 

Zabarwienie humanistyczne jest właściwe nauce filozoficznej I. Mirczu-
ka1. Zgodnie z jego poglądami filozoficznymi, człowiek dzięki świadomości 
moralnej stoi powyżej całego świata organicznego. Nasza świadomość i od-
powiedzialność wznieca poczucie wielkości i godności własnej jaźni. Pokrew-
ne myśli można znaleźć u W. Lewińskiego. Myśliciel jest przekonany, iż 
człowiek w swoim postępie kulturowym potrafił rozwinąć w sobie moralność 
w takim stopniu, że nie ogranicza się jedynie do swej egoistycznej jaźni, lecz 
potrafi objąć zainteresowaniem całą ludzkość i zaopiekować się nią. Człowiek 
bierze więc za punkt wyjścia „etykę egoizmu i indywidualizmu” i idzie  
w kierunku „etyki humanizmu lub ludzkości”2. 

M. Szlemkiewicz jest autorem koncepcji wolnej i twórczej jednostki. 
Przedstawił typologię ukraińskiego człowieka i wyróżnił następujące cztery 
typy: „staroświecki”, „gogolowski”, „skoworodowski” i „szewczenkowski”3. 
Ten ostatni typ („człowiek szewczenkowski”) jest wcieleniem ideału myślicie-
la. Centrum jego światopoglądu jest nauka, główną siłę napędową stanowi 
umysł. „Człowiek szewczenkowski” jest tym samym wiecznym rewolucjoni-

 
1 Zob. І. Мірчук, Світогляд українського народу, Прага 1942; І. Мірчук, Філософічні 

основи світогляду Масарика, Прага 1925. 
2 В. Левинський, Етика і соціалізм, Прага 1922, s. 5. 
3 М. Шлемкевич, Загублена українська людина, Нью-Йорк 1954, s. 17–22. 
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stą, duchem, który wzywa nas do boju, prawdy, wolności, rozwoju (są to „trzy 
bóstwa” tego człowieka). Ideałem społeczeństwa według M. Szlemkiewicza 
jest państwo wolnych Ukraińców, powstałe na zasadach nowej prawdy życia. 
Podobne myśli można znaleźć u I. Mirczuka. Uważał, że doskonałe państwo 
musi zebrać „rozbieżne interesy jednostek w pojęciu dobra ogółu i dążyć do 
tego, aby zadania kulturowe, przewyższające zdolności jednego człowieka, 
wykonały siły ogółu dla dobra całości”4. 

Za siłę napędową postępu duchowego bytu człowieka M. Szlemkiewicz 
uważał ideał moralny, „urzeczywistnioną zasadę”. Myśliciel ustanawiał hierar-
chię ideałów moralnych naszego społeczeństwa. Owszem, podstawą piramidy 
ideałów moralnych jest „człowiek uczciwy”. Najwyższym szczeblem w hierar-
chii społeczeństwa jest „człowiek ideowy”. Zdaniem M. Szlemkiewicza, cho-
ciaż człowiek ideowy nadal jest uczciwy, ma inny styl życia. Dla takiego czło-
wieka najważniejsze jest służenie społeczeństwu. Równowagę społeczeństwa 
zapewnia jedność świata człowieka uczciwego i ducha twórczości. Piramida 
ideałów moralnych jest rękojmią mocnej organizacji społecznej. Kiedy świat 
człowieka uczciwego ma przewagę ilościową, jest konserwatywnym „pierwiast-
kiem statycznym”, któremu społeczeństwo zawdzięcza stałość, to ten drugi 
równoważy jakością, jest rewolucyjny i dynamiczny, prowadzi obywateli do 
przodu. Zakłócenie równowagi społeczeństwa wiedzie do jego kryzysu, tak 
samo jak utrata spokoju jest przyczyną „grzechu, winy, buntu serca przeciw 
porządkowi”. Zdaniem M. Szlemkiewicza, dusza człowieka składa się z różnych 
warstw: „głębokiego pierwiastka animalno-emocjonalnego” i „rozumu rodu  
o tradycji racjonalnej”. Organizatorem jednostki jest jaźń, architekt, i kiedy uda-
je mu się zintegrować różne warstwy duszy, powstaje prawdziwa osobowość5. 
Zetknięcie dwóch warstw duszy człowieka – emocjonalności („erosu”) i mądro-
ści rodu („logosu”) jest problemem grzechu i cnoty. Filozof stawia więc przed 
człowiekiem zadanie wyjścia z więzienia własnych myśli, zmartwień: „wyjdź  
z getta swej duszy, z getta rozkochania w sobie lub samobiczowania w poczuciu 
niemoralności, lub z getta żalu do siebie w ciągłym poczuciu krzywdy. Żyj, 
człowieku, w rodzinie dla rodziny, w społeczeństwie dla społeczeństwa, w świe-
cie dla świata. Żyj obiektywnie: stawiaj sobie obiektywne cele i osiągaj je. 
Wyjdź z ciasnego subiektywnego światka!”6. Aby jednostka mogła żyć w har-
monii, powinna zestawiać swój byt z innymi ludźmi, całą ludzkością. 

U podstaw ludzkiego pojmowania świata musi leżeć zasada miłości do 
człowieka i wszechświata. Zdaniem W. Lewińskiego, etyka ludzka jest etyką 

 
4 І. Мірчук, Етика а політика, Прага 1923, s. 6. 
5 М. Шлемкевич, Верхи життя і творчості. Промови-Доповіді, Нью-Йорк–Торонто 

1958, s. 70. 
6 М. Шлемкевич, Загублена українська людина, Нью-Йорк 1954, s. 128. 
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dobra, prawdy, piękna, radości życia i miłości bliźniego7. Tak samo uważa  
I. Mirczuk: najwyższym dobrem, celem końcowym – „ideałem etycznym” – 
jest ogólny postęp kultury ludzkiej; kultura zawsze była, jest i będzie funkcją 
matematyczną, dla której wielkością zmienną jest świadomość etyczna8. Zna-
czenie kultury, zdaniem filozofa, polega na uwolnieniu człowieka od jego 
odosobnienia i nakłonieniu go do jednoczenia się ze wszechświatem. Czło-
wiek nie czuje się już niewielką, bezużyteczną częścią natury. Powstaje w nim 
poczucie jedności, głębokie zrozumienie świata. „Człowiek zaczyna uświada-
miać sobie, że wszechświat nie jest przypadkowym zlepkiem bez związków 
wewnętrznych, nie jest chaosem pojedynczych zjawisk, lecz jest kosmosem,  
w pewnym sensie indywidualnością, wobec której jednostka musi się ustawić 
w pewnej ściśle określonej relacji”9. Pojęcie kultury zawiera ideę miłości po-
legającej na wzajemności. I. Mirczuk podkreślił, że nie chcemy upokarzać 
człowieka, którego kochamy, lub nad nim panować. Pozbawiłoby go to warto-
ści, a wskutek tego poniżyłoby własną osobę. Taki „odwrócony charakter rela-
cji”, zdaniem filozofa, sięga poza granice stosunków iście międzyludzkich  
i dotyczy ogólnie przyrody. Powstaje szczere porozumienie się pomiędzy jaź-
nią a światem, bytem. „Człowiek kulturalny traktuje przyrodę jak swojego 
przyjaciela, utożsamia się z nią, coraz dalej rozszerza zakres swej jaźni, aby 
objąć niczym miłującymi ramiony wszystko, co dotychczas wydawało mu się 
obce, tajemnicze, a nawet wrogie”10. Pojęcie kultury w koncepcji I. Mirczuka 
ma więc wymiar moralny: przewiduje połączenie miłości, sprawiedliwości, 
zaufania, zrozumienia i pomocy wzajemnej. 

W pracy Szczyty życia i twórczości („Верхи життя і творчості”)11 
M. Szlemkiewicz próbuje zdefiniować pojęcie kultury. Owszem, za kryteria 
kultury filozof uważał wartości prawdy, piękna, dobra, sprawiedliwości, 
obiektywizowane w nauce, sztuce, religii, moralności organizacji życia, a ich 
żywym znakiem jest uczoność i szlachetność człowieka. 

Można powiedzieć, że ukraińscy myśliciele, zjednoczeni problematyką 
humanistyczną swoich dzieł, rozwiązują zadanie harmonizacji życia jednostki. 
I. Mirczuk twierdził, że jego rozmyślania mają charakter idealny, są jednak 
potrzebne, gdyż taki ideał jest punktem orientacyjnym wśród rozbieżnych dróg 
rzeczywistości, jest zachętą, bodźcem do intensywnej pracy i postępu kultu-
rowego. M. Szlemkiewicz mówił natomiast o wszechstronnej wartości idei 
moralnych: „Za pomocą idei i kierownic kulturowych możemy przyśpieszać, 

 
7 В. Левинський, Етика і соціалізм, Прага 1922, s. 36. 
8 І. Мірчук, Етика а політика, Прага 1923, s. 24. 
9 Tamże, s. 27. 

10 Tamże. 
11 Zob. М. Шлемкевич, Верхи життя і творчості. Промови-Доповіді, Нью-Йорк–

Торонто 1958. 
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świadomie tworzyć drogi”12. M. Szlemkiewicz wzywał również do ustanowie-
nia „pokoju Bożego” w sercach ludzi. Pokój i dobra wola ludzi równopraw-
nych w obliczu Boga są podstawą dusz chrześcijańskich. „Ten pokój Boży na 
podstawie wspólnie przeżywanego światopoglądu jest obecnie bezcennym 
skarbem narodu ukraińskiego, rozdartego na swoim intelektualnym i politycz-
nym szczycie, a mimo to zjednoczonego wiarą w królestwo sprawiedliwości, 
które się spełni na tym lub tamtym świecie”13. Sprawiedliwość we współżyciu 
ludzkim, zdaniem M. Szlemkiewicza, jest podstawową wartością, sprawdzia-
nem świętości i mądrości. Chrześcijańska idea sprawiedliwości ogólnej była  
i nadal jest centralną ideą życia, myśli, pracy i walki Ukraińców. 

M. Szlemkiewicz traktował Boga jako stwórcę i opiekuna ludzi, rękojmię 
wieczności. W pracy Zagubiony ukraiński człowiek („Загублена українська 
людина”) podał wyjaśnienie filozoficzne podstawowego przykazania chrze-
ścijańskiego, zgodnie z którym człowiek musi przede wszystkim i nade 
wszystko kochać źródła metafizyczne; kochać to, co jest ponad naturę iście 
ludzką. Musi kochać w bliźnim istotę podobną do siebie, która w podstawie 
metafizycznej wyrasta ponad ludzki poziom. 

Do chrześcijańskiego przykazania miłości zwraca się wielu filozofów 
ukraińskich. Owszem, I. Mirczuk twierdził, że podstawą moralności musi być 
religia. Dlatego ideał moralności widział w chrześcijańskim przykazaniu miło-
ści bliźniego. Przez abstrakcyjne pojęcie „bliźniego” rozumiał konkretnych 
ludzi: ojca, matkę, siostrę, brata, dzieci, czyli krewnych, dalej naród i wreszcie 
ludzkość14. Miłość według I. Mirczuka musi być pozytywna i czynna. Wyklu-
cza nienawiść, a opiera się na zwykłej, ciężkiej, codziennej pracy. 

Wielki szacunek wobec zasad chrześcijańskich jest więc organicznie za-
warty w spuściźnie myślicieli XX w. I. Mirczuk nieprzypadkowo kładł akcent 
na to, że jednym z podstawowych elementów światopoglądu ukraińskiego jest 
głęboka religijność15. 

Obok motywu chrześcijańskiego humanistyczny wydźwięk dzieł filozo-
ficznych ma też charakter narodowy. Na ukraińską filozofię galicyjską w pierw-
szej połowie XX w., zrodzoną w trudnych warunkach historycznych, wywarły 
znaczny wpływ czynniki społeczno-polityczne. M. Szlemkiewicz podkreślał, 
że problemy społeczne i narodowe zawsze się znajdowały w centrum świato-
poglądu ukraińskiego. Duchowość ukraińska koncentrowała się nie wokół 
zagadnień gnoseologicznych i przyrodniczych, a wokół kwestii losu histo-

 
12 М. Шлемкевич, Загублена українська людина, Нью-Йорк 1954, s. 50. 
13 М. Шлемкевич, Українська синтеза чи українська громадянська війна, Blomberg / 

Lippe (Germany) 1949, s. 6. 
14 І. Мірчук, Філософічні основи світогляду Масарика, Прага 1925, s. 6. 
15 І. Мірчук, Світогляд українського народу, Прага 1942, s. 18. 
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rycznego. Dlatego „zarówno Skoworoda, jak i Szewczenko, Kostomarow, 
Drahomanow, Franko, Hruszewski, Lipiński, Doncow byli prawdziwymi 
twórcami ducha ukraińskiego w dobru lub złu”16. 

Okazuje się więc, że w światopoglądzie Ukraińca decydujące są dwie war-
tości – Bóg i ojczyzna, tak samo do ukraińskiej myśli filozoficznej głęboko we-
szły dwa motywy – chrześcijański i narodowy. Potwierdzenie tego można zna-
leźć w słowach M. Szlemkiewicza, dla którego Bóg i Ukraina zawsze są obok. 

Według W. Lewińskiego życie narodowe, narodowość i ojczyzna są pew-
nym zakresem żywych interesów, którym podlega jednostka, a także klasa: 
„Gdy każda etyka, zarówno indywiduum, jak i zespołu wyprowadza się z wa-
runków jej życia, staje się jasne, iż etyka narodowa jest produktem warunków 
życiowych narodu”17. Za główne elementy etyki narodowej myśliciel uważał 
interesy samozachowawczości, rozwoju materialnego i duchowego oraz wyzwo-
lenie. Podobne rozmyślania wyrażał I. Mirczuk, stawiając przed Ukraińcami 
szereg „zadań intelektualno-politycznych”: zorganizowanie procesu oświaty 
ludowej na wszystkich obszarach wiedzy człowieka, który musi się przyczynić 
do postępu duchowego, wolnomyślności, demokratyzmu, wysokiej moralności – 
„siły wewnętrznej” narodu ukraińskiego18. I. Mirczuk był przekonany, że na-
szym obowiązkiem narodowym jest „złożenie na ołtarzu ofiarnym wszystkich 
interesów prywatnych i szczęścia osobistego”19. Takie myśli są odpowiedzią na 
zagadnienia historyczne, które powstały przed narodem ukraińskim. 

A zatem, ukraińska galicyjska myśl filozoficzna pierwszej połowy XX w. 
jest przesiąknięta ideami chrześcijańskimi, humanistycznymi i narodowymi. 
Jak pisał M. Szlemkiewicz, „w jednym połączyły się odwieczna wizja naro-
dowa pokornego i prawego [...] życia na ziemi i chrześcijańska, uniwersalna 
idea sprawiedliwości [...]. Coraz ściślej zrastają się te dwa motywy: narodowy 
i chrześcijański, marzenie o swoim małym raju na ziemi i marzenie o króle-
stwie niebieskim powszechnej sprawiedliwości”20. Warto podkreślić, że cechą 
świeckiego nurtu ukraińskiej filozofii galicyjskiej jest jej ukierunkowanie mo-
ralno-etyczne, co ma decydujący wpływ na zainteresowanie się problemem 
humanizmu. Filozofię ukraińską tego okresu można nazwać „moralizatorską” 
(w pozytywnym sensie tego słowa). Jej zadaniem jest poszukiwanie sposobów 
na odrodzenie człowieka, narodu, świata. Inną cechą nurtu świeckiego jest 
połączenie potencjału wartości narodowych i ogólnoludzkich. 

 
16 М. Шлемкевич, Українська синтеза чи українська громадянська війна, Blomberg / 

Lippe (Germany) 1949, s. 9. 
17 В. Левинський, Етика і соціалізм, Прага 1922, s. 33. 
18 І. Мірчук, Філософічні основи світогляду Масарика, Прага 1925, s. 11. 
19 І. Мірчук, Етика а політика, Прага 1923, s. 4. 
20 М. Шлемкевич, Верхи життя і творчості. Промови-Доповіді, Нью-Йорк–Торонто 

1958, s. 26. 



OLGA LISZCZYŃSKA 

 

92

Ukraińscy galicyjscy myśliciele religijni pierwszej połowy XX w. zwraca-
ją się również do idei miłości bliźniego, zagadnień o charakterze narodowym; 
przeważającym jednak motywem ich dzieł jest teocentryzm połączony z hu-
manizmem. Jako przykład mogą służyć dzieła A. Szeptyckiego, J. Slipego,  
H. Kostelnyka. 

Ukraińscy myśliciele religijni uznają człowieka za najbardziej doskonałą 
istotę w świecie, ponieważ Bóg stworzył go na swój obraz21. Uważają, że 
Stwórca obdarzył nieśmiertelną duszę człowieka rozumem i wolą, czyniąc go 
tym samym podobnym do siebie22. Według A. Szeptyckiego rozum i wola 
duszy człowieka są mocami stanowiącymi jego istotę jako człowieka. Myśli-
ciel używa porównania: ciało człowieka ma oczy i ręce. Oczy są po to, by nimi 
patrzeć do przodu, ręce zaś, by wykonywać pracę, którą widzimy oczyma. 
Dusza człowieka rozumem niczym oczyma „widzi”: myśli, poznaje. Za pomo-
cą woli wykonuje pracę duszy tak jak rękoma23. A. Szeptycki kładł nacisk na 
to, że człowiek jest dziecięciem Bożym i następcą, a nie podległą istotą. 

Człowiek łączy w sobie świat duchowy i materialny, niewidzialny i wi-
dzialny. Rozum i wola przybliżają człowieka do Boga, czynią go odzwiercie-
dleniem bezgranicznej doskonałości. Bóg obdarza człowieka życiem nie po to, 
by mu ciążyło, lecz by dzięki zbawieniu jednostka osiągnęła wieczne szczę-
ście. Chrześcijaństwo odmieniło człowieka, czyniąc go nie ślepym niewolni-
kiem losu, lecz synem Bożym, dzięki czemu uwolniło go od beznadziejności, 
pomogło mu uświadomić sobie swoje życie, ukazało wieczne przeznaczenie, 
cel i drogę, którą należy iść. H. Kostelnyk podkreślał, że chrześcijaństwo 
przybliżyło człowieka ku Absolutowi. A dążenie do transcendencji, miłości 
absolutnej, dobra, sprawiedliwości jest odwiecznym pragnieniem człowieka24. 
Jednostka nie gubi się zatem i nie rozpływa w Absolucie. Wyznawcy wiary 
chrześcijańskiej, będąc zjednoczeni w nadprzyrodzony sposób, zachowują 
swoją odrębność. 

Za pomocą nauki chrześcijańskiej człowiek otrzymuje możliwość opano-
wania i poznania swej istoty. Człowiek, podobny rozumem i wolą do Boga, 
łączy świat duchowy i materialny, naturalny i nadprzyrodzony. J. Slipyj pod-
kreślił, że każda jednostka („odblask mądrości i piękna Bożego”) ma coś, co 
warto doceniać i kochać25. W takim świetle jednostka staje się bardziej zgodna 
i doskonała; pod wpływem chrześcijaństwa „nawet coś małego i nieważnego 

 
21 Zob. np. А. Шептицький, Божа наука. Катехизм, Хмельницький 1990, s. 12. 
22 Zob. np. А. Шептицький, Твори (аскетично-моральні), Львів 1994, s. 34. 
23 А. Шептицький, Твори: пастирські послання до духовенства й вірних Станисла-

вівської єпархії (1899–1904), Львів 1935, s. 183. 
24 Г. Костельник, Границі демократизму, Львів 1919, s. 20. 
25 Й. Сліпий, Шляхом обнови, Львів 1928, s. 102. 
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może posiadać wewnętrzną wzniosłość i moc”26. Myśliciele są przekonani, że 
Bóg podnosi człowieka do udziału w życiu nadprzyrodzonym. 

Człowiek, według koncepcji filozofów religijnych, zajmuje więc wysoką 
pozycję w hierarchii tworzenia świata, okazuje się całkowicie wyjątkową isto-
tą. Podstawą antropologii chrześcijańskiej jest podobieństwo człowieka do 
Boga (stworzenie go na obraz Boży). 

Człowiek jest wolny, Bóg obdarzył go wolnością. Według H. Kostelnyka, 
ze względu na to, że człowiek jest wolny, może być „kowalem swego losu”27. 
Człowiek sam pracuje nad swą duszą, decydując, co wybiera: dobro lub zło.  
A. Szeptycki jest przekonany, że akt woli, dzięki któremu jednostka akceptuje 
prawo Chrystusa, należy do „wyższej wolności” niż inne akty woli. Jest to 
dowód większej wolności, gdyż człowiek usiłuje samodzielnie nałożyć na 
siebie dobrowolny obowiązek, wybiera drogę pełną trudności. Każda oddziel-
na rzecz, dzięki której człowiek spełnia swój obowiązek, jest przejawem wol-
ności. A. Szeptycki jest przekonany, że tam, gdzie wola jest silniejsza, a opa-
nowanie większe, jest wyższa wolność. Myśliciel nazywa codzienną zmianę 
dobrowolnej decyzji na rzecz własnych chęci nie wolnością, lecz dowolnością. 
Wprost przeciwnie, człowiek, który przeżyje życie zgodnie z jednokrotnie 
dokonanym wyborem, dobrowolnie zaakceptuje prawo Boskie, wolę ma kon-
sekwentną i silną, a wobec tego też wyższą wolność28. A. Szeptycki uważa, że 
im bardziej ludzie odwracają się od wyższych, ogólniejszych, moralnych war-
tości, a zwracają się do materialnych, tym bardziej tracą poczucie solidarności 
wobec innych, stają się obcy29. Ludzkość rozbija się w drażliwe atomy, coraz 
bardziej zanika uświadomienie jedności, miłości. 

Myśliciele religijni są pewni, że człowieka wybawia Jezus Chrystus. 
Jednoczy wszystkich „prawem miłości”, zostawia dziewięćdziesiąt dziewięć 
owiec i idzie za jedną zgubioną, aż ją znajdzie. Chrystus co chwila gotów 
jest służyć każdemu człowiekowi tak życiem, jak i śmiercią. A. Szeptycki 
jest przekonany, że nie ma grzesznika, którego nie dałoby się nawrócić, nie 
ma nieszczęśnika, którego nie dałoby się pocieszyć, nie ma ludzkiego błędu, 
którego nie dałoby się naprawić. Podobne rozmyślania sprawiają, że dzieła 
filozofów ukraińskich są głęboko humanitarne. Myśliciele religijni przed-
stawiają środki, które mogą pomóc człowiekowi stać się istotą o wysokiej 
moralności – jest to system cnót moralnych. Droga uzdrowienia moralnego 
jest długa i trudna, lecz nie ma innego sposobu na wybawienie prócz „cier-

 
26 Tamże, s. 59. 
27 Г. Костельник, Справжнє джерело атеїзму, Львів 1935, s. 31. 
28 А. Шептицкий, Листь пастирскій до интелегенціи руской, Жовква 1901, s. 30. 
29 А. Шептицький, Твори: пастирські послання до духовенства й вірних Станисла-

вівської єпархії (1899–1904), Львів 1935, s. 201–202. 
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pliwości, wytrzymałości, łagodności, wierności w pełnieniu codziennych 
obowiązków”30. 

Aspekty humanistyczne filozofii religijnej może potwierdzić prawo rów-
nowagi relacji między ludźmi a Bogiem, sformułowane przez A. Szeptyckie-
go. Prawo to polega na istnieniu „równowagi między sposobem, w jaki za-
chowujemy się wobec bliźniego, a sposobem, w jaki Bóg zachowuje się wo-
bec nas”31. Za pomocą prawa równowagi relacji A. Szeptycki wnosi swój 
wkład w pogłębienie treści humanizmu chrześcijańskiego. Jednocześnie prawo 
to ma znaczenie praktyczne, gdyż nabiera sensu czynnej zasady i pobudza 
ludzi do wyświadczania otaczającym dobra. Owszem, metropolita zapewniał, 
że każda dobra rzecz w życiu chrześcijanina zasługuje na nagrodę. Nawet 
szklanka wody, podana nędzarzowi, zostanie nagrodzona32. 

Między ideałem, do którego dąży jednostka, a rzeczywistością jest i zaw-
sze będzie wielka przepaść. Punktem orientacyjnym dla chrześcijanina jest 
system cnót, które przybliżą człowieka do absolutnej prawdy, dobra, miłości. 
Ukraińscy myśliciele greckokatoliccy wyróżniają przede wszystkim cnoty 
teologiczne (wiarę, nadzieję, miłość). J. Slipyj nazywa je „żywym bodźcem do 
pracy” nad sobą33. Można tu zaobserwować wpływ filozofii tomistycznej, 
zauważalny w dziełach myślicieli greckokatolickich. Dotyczy to wyżej wy-
mienionych cnót teologicznych i moralnych, spośród których wyróżnia się 
mądrość, sprawiedliwość, męstwo, powściągliwość34. Nauki chrześcijańskie 
moralnie wychowują człowieka, wzywają go do kierowania się cnotami, do-
prowadzają do wybawienia duszy, dają radość, spokój i najwyższy cel życia. 
Jak pisał J. Slipyj, chrześcijaństwo może wychować dla społeczeństwa ludzi 
czcigodnych, pomysłowych, pracowitych, sprawiedliwych, prawych, honoro-
wych35. Podkreślał, iż wiara chrześcijańska wymaga od jednostki działania, 
nie zaś fanatyzmu i próżnowania. Nawet najgłębsza bowiem znajomość mo-
ralności nie uczyni człowieka czcigodnym, potrafią to zrobić jedynie „dzieła 
cnót”36. Obowiązkiem każdego człowieka jest znalezienie swoich wad i zwal-
czenie ich. Pilnowanie, by „ubranie dusz” zawsze było czyste, szczere, praw-
domówne, objęte blaskiem Chrystusa. 

Człowiek, obdarzony wolnością, ma wewnętrzną siłę do zrzucenia „stare-
go człowieka” (niewolnika grzechu) i założenia „nowego”, przepełnionego 

 
30 Zob. np. А. Шептицький, Письма-послання (1939–1944), Львів 1991, s. 41. 
31 А. Шептицький, Твори (аскетично-моральні), Львів 1994, s. 104. 
32 А. Шептицький, Твори (морально-пасторальні), Львів 1993, s. 157. 
33 Й. Сліпий, Твори: В 14 т., Рим 1970, t. III–ІV, s. 52. 
34 Й. Сліпий, Господи, до Тебе возношу душу мою, Мельборн 1991, s. 18. 
35 Й. Сліпий, Шляхом обнови, Львів 1928, s. 100. 
36 Tamże, s. 93. 
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cnotami. Zmiana ta wymaga wielu wysiłków, zmienia się bowiem cały układ 
życia, cel, kierunek. Ważną rolę w tym procesie gra „cnota cnót” – miłość. 

Ukraińscy myśliciele galicyjscy podkreślają cechę miłości chrześcijań-
skiej – zdolność jednoczenia ludzi. Miłość jest jednością, zgodą, pokojem. 
Jest podstawą życia chrześcijańskiego; niezmiernie oczyszcza, uszlachetnia  
i wywyższa jednostkę. Prowadzi człowieka od najniższego stopnia doskona-
łości (zakazu wyrządzania krzywdy bliźniemu, wzajemnego czynienia zła) 
do najwyższego (przybliżenia się do Boga, „zostania czystą miłością w czy-
nach i myślach swych”). Dlatego J. Slipyj nawołuje do przekształcenia na-
szej cywilizacji interesów ziemskich, niesprawiedliwości, nienawiści w „cy-
wilizację miłości”37. Bóg darzy miłością, która nawiązuje harmonię między 
jednostką a Bogiem. 

Miłość jest istotą chrześcijaństwa. Cnota ta stanowi istotę najważniej-
szych przykazań, według których powinniśmy kochać naszych bliźnich: znaj-
dujących się w potrzebie, nieszczęściu, cierpieniu, niebezpieczeństwie. Nie ma 
znaczenia, czy jest to osoba bliska, znajoma, przyjaciel czy obcy, lub nawet 
wróg – powinniśmy śpieszyć z pomocą. J. Slipyj wzywał do miłosierdzia  
i miłości wobec potrzebujących, skrzywdzonych, osieroconych, zniewolonych, 
prześladowanych38. 

Jedną z form miłości jako syntetyzujących kategorii humanizmu chrześci-
jańskiego jest patriotyzm narodowy. Pojęcie miłości chrześcijańskiej ma cha-
rakter ogólnoludzki. Zbliża się jednocześnie do treści narodowych, co przeja-
wia się w miłości do swojego ludu, narodu, ojczyzny. A. Szeptycki pisał: „Po 
Bogu Ojczyzna jest dla człowieka rzeczą najświętszą, a miłość do Ojczyzny 
jest poczuciem najszlachetniejszym, najwyższym, najlepszym”39. Chrześcijań-
stwo nie wyklucza patriotyzmu, a przeciwnie, zaszczepia i pogłębia to poczu-
cie. Wygłaszając jedno ze swoich przemówień, A. Szeptycki zwrócił się  
z wezwaniem do kapłanów: „Do narodu!” i zachęcał do wszechstronnej pracy 
na rzecz Ukrainy, poznania wszystkich potrzeb ludzi, „aby szukali nie siebie, 
lecz w całości się poświęcili dla Chrystusa i służenia narodowi”40. Naród czer-
pie siłę z patriotyzmu, ponieważ to poczucie jednoczy odrębnych obywateli  
w społeczeństwie, zapewnia pokój, zgodę i jednomyślność.  

Humanizm chrześcijański łączy zatem cechy ogólnoludzkie i narodowe. 
Jednocześnie w centrum uwagi znajduje się człowiek, jednostka. Dlatego na-
ród, społeczeństwo, państwo zawsze są postrzegane przez pryzmat interesów  
i potrzeb konkretnego człowieka. 

 
37 Й. Сліпий, Твори: В 14 т., Рим 1985, t. ХІV, s. 59. 
38 Tamże, s. 15. 
39 А. Шептицкій, К. Чеховичъ, Г. Хомишинъ, Върнымъ своихъ єпархій, Львів 1905, s. 8. 
40 А. Шептицький, Письма-послання (1939–1944), Львів 1991, s. 120. 
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A. Szeptycki twierdził, że człowiek jest „istotą społeczną”, jest naturalnie 
skłonny do poszukiwania podobnych do siebie. Potrzeby społeczne są przez 
człowieka spełniane w państwie. W pracy Jak budować dom rodzinny?41 

A. Szeptycki przedstawia swe myśli o państwie i człowieku w nim. Badacze 
trafnie scharakteryzowali ideę państwa metropolity jako „i polis pneumatici” 
(„państwo duszą chrześcijańską obdarzone”) w przeciwieństwie do „i polis 
sarchici” („państwo bez duszy”)42. Zdaniem J. Slipego, organizm państwowy 
nie może przekreślać jednostki, gdyż państwo nie jest celem samym w sobie. 
Zadaniem i posłannictwem państwa jest dobro jednostki, obrona jej praw, za-
sad moralnych i przestrzeganie przykazań Bożych43. 

Myśliciele opierają kwestię tworzenia państwa na idei równości wszyst-
kich ludzi. Jak podkreślał A. Szeptycki, wszyscy ludzie są równi wobec praw 
ogólnoludzkich; równi wobec przyrody, celu życiowego, wiary, miłości brater-
skiej44. Również H. Kostelnyk podkreślał ideę równości wszystkich ludzi,  
z której wynikają wspólne dla wszystkich fundamentalne prawa: do życia, do 
samoobrony, do środków niezbędnych do życia, do osobistej wolności, do 
miłości bliźniego itp.45 Wszyscy ludzie mają więc te same prawa i muszą się 
wzajemnie aktywnie szanować. Ludzie nie są jednak równi wobec stanowiska, 
majątku, władzy. A. Szeptycki podsumowuje: dążenie do całkowitej równości 
wszystkich jest utopią46. Człowiek odmienia swój los, będąc wolnym i wyko-
rzystując swoje pomysły, przekonania, moralność lub brak zasad ogólnoludz-
kich, naprawia lub psuje to, co zostało ustanowione. A. Szeptycki pisał: 
„Ewangelia uczy ludzi cierpliwości wobec nieznanego losu i skłania ludzi do 
pracy, dzięki której mogliby swój los odmienić”47. Myśliciel wzywa więc nie 
do ślepego ulegania nieznanemu, lecz do aktywnej pozycji życiowej. Nieważ-
ne, czy człowiek jest bogaty czy nie, ważne natomiast, jaki kto czyni użytek 
z otrzymanych zdolności. 

Myśli o społeczeństwie, państwie i człowieku w pracach A. Szeptyckiego 
mają wydźwięk narodowy: „Ideałem naszego życia narodowego jest nasz 
ogólnonarodowy Dom-Ojczyzna”48. Jego zdaniem, idealne państwo jest po-

 
41 А. Шептицький, Як будувати рідну хату? Люблин 1989. 
42 І. Гриньох, Слуга Божий Андрей – благовісник єдности, Мюнхен 1961, s. 56. 
43 Й. Сліпий, Твори: В 14 т., Рим 1985, t. ХІV, s. 23. Zob. też: Г. Костельник, Границі 

демократизму, Львів 1919, s. 40. 
44 А. Шептицкий, Посланіє пастырске до Всечестного Духовеньства епархій. О квес-

тии соціяльной, Жовква 1904, s. 61. 
45 Г. Костельник, Границі демократизму, Львів 1919, s. 10. 
46 А. Шептицкий, Посланіє пастырске до Всечестного Духовеньства епархій. О квес-

тии соціяльной, Жовква 1904, s. 61. 
47 Tamże, s. 31. 
48 А. Шептицький, Як будувати рідну хату? Люблин 1989, s. 3. 
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dobne do organizmów naturalnych. Społeczność ludzka składa się z odrębnych 
części, które A. Szeptycki nazwał „protoplazmami, komórkami pierwotnymi”; 
są nimi rodzina i wspólnota. Rodzina („organizacja – organizm”) tworzona jest 
wolą i umysłem człowieka według praw naturalnych. Wspólnota to jednocze-
nie się ludzi mieszkających w tej samej miejscowości, związanych wspólnymi 
potrzebami i interesami. Wspólnota również jest tworem ludzi, dostosowanym 
do natury ludzkiej, przypominającym organizm. Kolejnymi organizacjami,  
z których składa się państwo, według metropolity są społeczności, spółki, 
związki, spółdzielnie, związki zawodowe. Te organizacje tworzą ludzie w celu 
ochrony lub rozwoju pewnych interesów społecznych. Ich siła i długotrwałość 
zależą od stopnia ich zgodności z naturą ludzką oraz właściwego i mądrego 
postępowania49. Aczkolwiek zatem państwo przypomina budowę, dzięki jed-
nak żywym związkom dynamicznym łączy się w jednym organizmie, czymś 
w rodzaju żywego ciała złożonego z różnych narządów i tkanek. 

A. Szeptycki jako myśliciel religijny uważał, że idealne społeczeństwo mo-
że istnieć w państwie chrześcijańskim. Pisał, że wiara chrześcijańska jest nie 
tylko wymiarem życia prywatnego, wewnętrzną sprawą sumienia jednostki, lecz 
także normą życia społecznego, wskaźnikiem tego, że naród ukraiński jest  
i zawsze będzie społecznością chrześcijańską50. Nie ma tu jednak dogmatyzmu 
religijnego. A. Szeptycki jest przeciwny tworzeniu państwa klerykalnego z całej 
społeczności. Świeccy ludzie mają prawo do samodzielnej pracy i inicjatywy. 
Lud chrześcijański to wspólnota przestrzegająca praw Bożych51. Ludzie biorą na 
siebie obowiązki sprawiedliwości, miłosierdzia i miłości oraz przestrzegania 
przykazań Bożych nie tylko w życiu prywatnym, ale też społecznym.  

A. Szeptycki jest przekonany, że naród, którego większość obywateli żyje 
po chrześcijańsku, wszystkie trudności rozwiązuje zgodnie i korzystnie dla 
ogółu. Jego zdaniem, cechami idealnego państwa są rozum i przestrzeganie 
zasad chrześcijańskich52. Ludzie razem pracują nad powstaniem państwa opar-
tego na wspólnych zasadach, przekonaniach, potrzebach, tradycjach, poczuciu 
solidarności. 

A. Szeptycki uważa, że siła ojczyzny polega na jedności narodowej. Aby 
państwo było potężne, niezbędne jest zorganizowanie, jednoczenie się, porzą-
dek, dyscyplina, solidarność, posłuszeństwo oraz – najważniejsza rzecz – jed-
ność53. Dlatego należy unikać „fatalnego dzielenia się między sobą, sporów, 

 
49 Tamże, s. 5. 
50 А. Шептицький, Твори: Пастирські листи (2 VII 1899 – 7 IX 1901), Торонто 1965,  

t. 1, s. 212–213. 
51 А. Шептицкий, Посланіє пастырске до Всечестного Духовеньства епархій. О квес-

тии соціяльной, Жовква 1904, s. 56. 
52 А. Шептицький, Як будувати рідну хату? Люблин 1989, s. 5. 
53 А. Шептицький, Твори (морально-пасторальні), Львів 1993, s. 97. 
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waśni, kłótni [...] partyjności, niszczących każdą rzecz narodową”54. Wielki 
naród to „nie piasek jednostek”, lecz całość złożona z różnych naturalnych 
zgrupowań ludzi zjednoczonych wspólnymi potrzebami, interesami, prawami, 
pracą. Jedność między chrześcijanami jest ich najważniejszą, najświętszą  
i najbardziej wartościową cechą. Miłość chrześcijańska ojczyzny jednoczy 
wszystkich obywateli i daje silną i zdrową podstawę do rozwoju patriotyzmu.  

Chrześcijanin zatem może i musi być patriotą. Ale taki patriotyzm wy-
klucza nienawiść. Patriotyzm chrześcijański jest humanitarny, zakłada  
miłość wobec ludzi różnych narodowości świata. Nienawiść do pewnego 
narodu lub warstwy społecznej jest sprzeczna z prawem Bożym i szkodzi 
dobru swego narodu. 

Jedno z kazań A. Szeptyckiego – Słowo do młodzieży ukraińskiej („Слово 
до української молоді”) wyświetla „braki” patriotyzmu55. Za wady metropo-
lita uważa nienawiść, zamach na cudze dobra i wartości ogólnonarodowe, chęć 
narzucania innym własnych poglądów, przemoc i terror, lekceważenie do-
świadczenia osób starszych, odrzucanie autorytetu Kościoła i etyki. Podsu-
mowując, podkreśla, że czasami łatwiej jest jeden raz przelać krew niż przez 
długie lata spełniać obowiązki ciężką pracą, „dźwigać upał dnia i żar słońca,  
i złość ludzi, i nienawiść wrogów, i brak zaufania oraz pomocy od najbliż-
szych, i wśród takiej pracy do końca wykonywać swe zadanie, nie czekając na 
laury przed zwycięstwem ani wynagrodzenie przed zasługą!”56. Dlatego naród 
mogą prowadzić do przodu, do godnej przyszłości nie chwilowe wielkie czy-
ny, lecz nieustanny wysiłek i ciągłe poświęcanie się. 

O wielkiej miłości A. Szeptyckiego do swojego narodu świadczy tekst 
ułożonej przez niego Modlitwy poświęcenia narodu ukraińskiego dla Naj-

świętszego Serca Jezusa („Молитви посвяти українського народу пресвя-
тому Ісусовому серцю”)57. W modlitwie zebrane są centralne idee jego 
koncepcji humanizmu chrześcijańskiego: znaczenie wartości ludzkich i ogól-
nonarodowych, wolność jednostki, miłość (jako podstawa światopoglądu), 
cnota (jako sposób osiągnięcia szczęścia), patriotyzm chrześcijański, wy-
chowanie moralne. 

A. Szeptycki zwraca się do Boga z prośbą o spojrzenie na naród ukraiński 
czekający z nadzieją na miłosierdzie Boskie. Zapewnia, że Ukraińcy, kierując 
się patriotyzmem chrześcijańskim, kochają wszystkie narody świata, a swój 
najbardziej. Metropolita prosi o zesłanie na wszystkie narody zgody i pokoju. 
Najbardziej jednak boleje nad rodzimą Ukrainą, prosi o możliwość swobodne-

 
54 А. Шептицький, Як будувати рідну хату? Люблин 1989, s. 21. 
55 А. Шептицький, Твори (морально-пасторальні), Львів 1993, s. 104–107. 
56 Tamże, s. 107. 
57 Tamże, s. 206–207. 
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go rozwijania talentów, o wszechstronną oświatę ludzi, błogosławieństwo 
pracy w życiu gospodarczym, politycznym, nauce, sztuce58. Metropolita prosi 
o dobrych, mądrych przywódców dla narodu ukraińskiego, opiekę nad mło-
dzieżą, błogosławieństwo dla rodziny, panowanie w niej zgody i miłości, o to, 
by rodzice byli przykładem dla swoich dzieci i moralnie je wychowywali. 
Chce, aby naród ukraiński nie stracił godności i spełnił swe przeznaczenie59. 

A zatem w centrum myślenia twórczego przedstawicieli ukraińskiej filo-
zofii religijnej znajduje się naród potrzebujący pomocy, wsparcia, bezintere-
sownej pracy oraz człowiek jako nieodłączna część społeczeństwa. Zadając 
sobie pytanie dotyczące tworzenia państwa, życia narodowego, myśliciele 
ukraińscy nie wykluczają potrzeb i problemów jednostki, konkretnego czło-
wieka. Jako ideał życia narodowego widzą ojczyznę – państwo-organizm, 
monolit. Moc społeczno-gospodarczą państwa wyprowadzają z dziedziny mo-
ralności opartej na nauce chrześcijańskiej. Idea patriotyzmu chrześcijańskiego 
polega na priorytecie ogólnoludzkich wartości humanistycznych. Kochać swój 
naród po chrześcijańsku znaczy postępować według zasad sprawiedliwości, 
szanować prawa i wolności nie tylko Ukraińców, lecz także innych narodów, 
niechrześcijan, niewierzących. Być dobrym patriotą i mądrym obywatelem 
znaczy łączyć wartości świeckie i religijne, ogólnoludzkie i narodowe. Ten 
ważny aspekt podkreślał H. Kostelnyk, nazywając nacjonalizm naturalnym 
elementem, „silnym ogniwem” jednoczącym ludzi jednej narodowości na pod-
stawie wspólnego języka, historii, charakteru narodowego60. Chrześcijaństwo 
określa dla nacjonalizmu „granice etyczne” sprawiedliwości i miłości. 

J. Slipyj kładł nacisk na to, że po Bogu pierwszeństwo ma miłość do  
ojczyzny. Taka miłość jest naturalnym obowiązkiem każdego człowieka61. 
Pojęcie „ojczyzny”, według J. Slipego, zawiera rodzimy kraj, język, historię, 
wiarę naszych przodków, którzy w ciągu wieków budowali swoje państwo. 
Miłość wobec ojczyzny jest „rozkazem rozumu, serca i wiary”, „największym 
bogactwem, najwyższą siłą moralną narodu, najbardziej płodną ziemią, na 
której rośnie zboże” (J. Slipyj). Tylko dzięki własnej ojczyźnie naród w pełni 
zaspokaja swoje potrzeby duchowe, moralne i społeczne, osiąga najwyższy 
stopień zgody, bezpieczeństwa i dobrobytu. 

J. Slipyj rozmieszcza miłość wobec ojczyzny w dwóch wymiarach: 
czynnym i aktywnym. Znaczy to, że kiedy ojczyźnie grozi niebezpieczeń-
stwo, jej obywatele muszą zostawić swoich rodziców i poświęcić życie dla 

 
58 Tamże, s. 207. 
59 Tamże. 
60 Г. Костельник, Границі демократизму, Львів 1919, s. 48. Zob. też: Г. Костельник, 

Народна чи вселенська Церква? Львів 1922, 39 с. 
61 Й. Сліпий, Твори: В 14 т., Рим 1985, t. ХІV, s. 53. 
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dobra ogółu. Ludzie mają prawo i obowiązek walczyć o „najszlachetniejsze 
wartości ludzkości” – wolność, sprawiedliwość, narodową niepodległość, 
rodzimą wiarę62. 

Los ojczyzny opiera się na czynnej miłości każdego obywatela, a działal-
ność człowieka zależy od jego wewnętrznej wartości moralnej. Dlatego mo-
ralne doskonalenie ludzi powinno być ważne dla dobra ojczyzny. Ojczyzna 
będzie taka sama jak jej dzieci. J. Slipyj podkreśla, że dobrym patriotą jest 
człowiek prawy, szlachetny, gotowy się poświęcić63. W pracy Drogą odrodze-

nia („Шляхом обнови”) J. Slipyj wzywał do samopoznania narodu i uważał, 
że jego odrodzenie zaczyna się od samopoznania każdego człowieka64. Jest to 
trudna droga, zmuszająca do uzmysłowienia sobie swojego celu, poznania wad 
i błędów, swych dobrych i złych stron, cnót i grzechów. Myśliciel podkreśla, 
że samopoznanie przypomina pracę nad mozaiką, jest sposobem oczyszczenia 
charakteru człowieka i doskonalenia jego duszy. 

J. Slipyj ułożył testament dla współczesnej i przyszłych generacji. Tylko 
w pełni swojej świadomości religijno-kościelnej i narodowo-państwowej ge-
niusz narodu ukraińskiego wykaże dojrzałość, wniesie twórczą myśl do 
wspólnej skarbnicy całej ludzkości65. Rozwój chrześcijański i rozwój narodo-
wy nie są wcale ze sobą sprzeczne, lecz przeciwnie, dopełniają się wzajemnie. 
Myśliciele są przekonani, że człowiek może osiągnąć szczęście, jedynie utoż-
samiając się z własnym narodem, we własnym państwie, gdzie życie jest zbu-
dowane na zasadach sprawiedliwości i miłości chrześcijańskiej. 

Wszystkie rozmyślania państwotwórcze i społeczno-patriotyczne myśli-
cieli religijnych utrwalają i uświęcają prawo miłości. Zasada miłości chrześci-
jańskiej łączy zatem poszczególne elementy koncepcji humanizmu chrześci-
jańskiego, układając je w jedną całość. Wspólne dobro tworzy z ludzkości 
jedno ciało, którego podstawą jest miłość. Uświadomienie sobie tego wspól-
nego dobra jednoczącego ludzi prowadzi każdą jednostkę do utożsamienia 
dobra ogólnego wszystkich ludzi ze swym własnym. 

Chrześcijaństwo jednoczy całkowicie różnych ludzi, organizuje ich w jedną 
rodzinę, czyni jednym solidarnym ciałem. Solidarność opiera się na wspólnej 
świadomości spełnionego prawa miłości, wspólnoty ducha. Przejawami solidar-
ności chrześcijańskiej jest wspólnota postępowania, dążeń, pracy, pomoc wza-
jemna: „Solidarność wszystkich nas z narodem jest rękojmią przyszłości, rę-
kojmią lepszych czasów, rękojmią tryumfów, zwycięstwa”66. Połączenie po-

 
62 Й. Сліпий, Твори: В 14 т., Рим 1985, t. ХІV, s. 55. 
63 Tamże, s. 54. 
64 Й. Сліпий, Шляхом обнови, Львів 1928, s. 9. 
65 Й. Сліпий, Твори: В 14 т., Рим 1980, t. ІХ, s. 90. 
66 А. Шептицкій, Ръшенє Львовского епархіяльного собора (28–29 грудня 1905), 

Жовква 1906, s. 67. 
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dejścia ogólnoludzkiego i narodowego jest cechą wyróżniającą koncepcje 
myślicieli ukraińskich i nadającą im oryginalnego wydźwięku. 

Reasumując, można wyciągnąć następujące wnioski. W filozofii ukraiń-
skiej na terenach Galicji w pierwszej połowie XX w. wyróżnia się dwa spo-
krewnione nurty – religijny i świecki. Łączy je ukierunkowanie moralno-
etyczne i wychowawcze, które jest przyczyną znacznego zainteresowania się 
kwestią humanizmu. Motywem przewodnim, łączącym dzieła myślicieli 
wschodniogalicyjskich, jest wezwanie do miłości chrześcijańskiej, pielęgno-
wanie cnót jedności narodowej, sprawiedliwości. Ważną ideę dzieł filozofów 
ukraińskich stanowi wychowanie religijno-moralne o charakterze humani-
stycznym, którego celem jest wszechstronny rozwój osobowości. Inna cecha 
koncepcji filozofów ukraińskich sprowadza się do tego, że syntetyzując idee 
humanistyczne z nauką chrześcijańską, kładą oni nacisk na motyw narodowo-
patriotyczny. W centrum poszukiwań filozoficznych znajduje się „dobry pa-
triota i mądry obywatel”, człowiek, w którym harmonijnie łączą się wartości 
religijne i świeckie, ogólnoludzkie i narodowe. 
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Humanistic and Christian values in the philosophical concepts  

of Eastern Galician thinkers of the first half of the twentieth century 

Summary  

The article traces two related currents of East-Galician philosophical thought of the first 
half of the 20th  century: the secular and the religious one. Secular philosophy is presented on 
the basis of the works by V. Levynskiy, I. Mirchuk, M. Shlemkevych. The religious movement, 
represented by the leaders of Greek-Catholic clergy, was analyzed based on the works by  
G. Kostelnik, J. Slipyj, A. Sheptytsky. The study presents the main ideas of philosophical works 
such as humanistic, Christian and national values. 

Key words: Eastern Galicia, Ukrainian philosophical thought, Christian humanism, Christian 
love, patriotism 

 




