
 

Василь Бойчук 

Патріарх Йосиф Сліпий - вчений і педагог, Ісповідник Віри - до 125-річчя від народження. 

 

24 лютого 2017 року з 16 години у приміщенні Львівської обласної  універсальної наукової бібліотеки (проспект 

Т.Г.Шевченка, будинок 13), Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи при Університеті «Львівський 

Ставропігіон» спільно з Львівською універсальною обласною науковою бібліотекою, за організаційною ініціативою 

професорів Кафедри Українознавства Олега Огірка та Ярослава Кміта, під головуванням директора Інституту Східної 

Європи, завідувача Кафедрою українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» доктора історичних наук, 

професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо, провели Міжнародний круглий  стіл пам'яті  Патріарха  Йосифа 

Сліпого на тему: «Патріарх Йосиф Сліпий - вчений і педагог, Ісповідник Віри, (до 125-річчя від народження)». “Per 

aspera ad astra” - “Через терни до зірок”.  

В Міжнародному Круглому столі взяти участь вчені Кафедри Українознавства також гості:  о. ліценціат історії 

Університету св. Августина в Римі П. Марцелюк, Голова Спілки політв'язнів України П. Франко, доцент, докторант 

Української академії друкарства О. Казьмірович, вчені Кафедри Українознавства...  

Учасників та гостей Міжнародного круглого стола привітав ректор Університету «Львівський Ставропігіон»                   

доктор філософії, професор, член-кореспондент Кадрової Академії Наук України  Ярослав Кміт. 

 



Першим з допровіддю  «Патріарх Йосиф Сліпий – життя і діяльність» виступив доцент Кафедри Українознавства 

Інституту Східної Європи що при Університеті «Львівський Ставрпіопігіон» Володимир Гаюк, який наголосив, що: 

«Патріарх Йосиф Сліпий все своє свідоме християнсько-духовне  життя боровся за втілення ідеї Патріархату…». 

 



 

Наступним вчених Кафедри Українознавства, учасників та гостей Міжнародного Клуглого столу пам'яті Патріарха 

Йосифа Сліпого на тему: «Патріарх Йосиф Сліпий - вчений і педагог, Ісповідник Віри,  (до 125-річчя від народження)». 

“Per aspera ad astra” - “Через терни до зірок”, привітав Голова Спілки політв'язнів України Петро Франко, один із живих 

свідків, який особисто знав  митрополита Йосифа Сліпого з яким сидів в камері в місцях табірного заслання… 

Зокрема Голова Спілки політв'язнів України Петро Франко наголосив, що сидів в одній камері з митрополитом 

Йосифом Сліпим не довго, оскільки керівництво табору швидко змінювало коло перебуваючив в камері, однак за час 

свого перебування разом з митрополитом Йосифом Сліпим побачив який це великий і духовно сильний чоловік…  

Голова Спілки політв'язнів України Петро Франко розповів митрополиту Йосифу Сліпому про себе все, за що його 

посаджено, оскільки він брав активну участь в українському юнацькому повстанському русі, тобто в активній політичній 

боротьбі за визволення українського народу з більшовицької окупації та відновлення незалежності Української держави.  

    Голова Спілки політв'язнів України Петро Франко наголосив, що під час перебування з митрополитом Йосифом 

Сліпим він благословив його… Таким чином, Голова Спілки політв'язнів України П. Франко є одним і з останніх живих 

свідків, які бачили і спілкувалися в радянському концентраційному таборі з митрополитом  Йосифом  Сліпим... 

Отже, свідчення Голови Спілки політв'язнів України пана Петра Франка, як було наголошено всіма вченими, 

учасниками та гостями на Міжнародному круглому столі «Патріарх Йосиф Сліпий – вчений і педагог, Ісповідник Віри,  

(до 125-річчя від народження)». “Per aspera ad astra” - “Через терни до зірок”, потребують всестороннього вивчення… 

 



Наступним виступив з науковою доповіддю “Патріарх Йосиф Сліпий та його роль в розбудові духовної освіти 

українського народу”, один із основних ініціаторів та організаторів Міжнародного круглого столу пам’яті Патріарха  

Йосифа Сліпого на тему: «Патріарх Йосиф Сліпий - вчений і педагог, Ісповідник Віри,  (до 125-річчя від народження)». 

“Per aspera ad astra” - “Через терни до зірок”, доктор філософії, професор Кафедри Українознавства Інституту Східної 

Європи при Університеті «Львівський Ставропігіон» Олег Огірко, який в своїй науковій доповіді розглянув та 

всесторонньо проаналізував біографію патріарха Йосифа Сліпого, з’ясував постать духовного велетня українського 

народу  Патріарха  Йосифа Сліпого та його вклад у розбудову духовної освіти українського народу…  

 
Зокрема організатор Круглого столу, доктор філософії, професор Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи 

при Університеті «Львівський Ставропігіон» Олег Огірко у своїй доповіді наголосив, що: …“Патріарх Сліпий був 

учасником ХХІ Вселенського (II Ватиканського) Собору, який проходив у Ватикані з 1962 по 1965 рр. Одною з 

декларацій цього Собору була декларація про християнське виховання, де сказано про важливість цього виховання у 



сучасному світі, в якому панує матеріалізм та лібералізм у державних структурах, а у сімейному і особистому житті 

людей – пермісивізм (заборонено забороняти), що зв’язаний з консумізмом (споживацтвом) і гедонізмом (насолодою). 

Величезною заслугою Патріарха Йосифа є організація духовних навчальних закладів. З його іменем пов’язана 

діяльність духовної семінарії та Богословської академії у Львові, створення Українського католицького університету 

імені святого Климентія папи в Римі. Діяльність цих навчальних закладів стояла на рівні вимог часу і тих завдань, які 

розв’язувались нашим народом…”. 

На завершення своєї доповіді, організатор Міжнародного круглого столу, професор Кафедри Українознавства 

Інституту Східної Європи при Університеті «Львівський Ставропігіон» Олег Огірко продемонстрував світлини з 

міжнародної духовно-християнської  та громадської діяльності Патріарха  Йосифа  Сліпого…  

 
      Наступним з доповіддю про діяльність Патріарха Йосифа Сліпого виступив доцент, докторант Української академії 

друкарства Олег Казьмірович, який наголосив, що Патріарх Йосиф Сліпий є яскравим  національно-духовним світочем 

України ХХ століття, засновником як в Україні так і в Римі  - Українського Католицкього Університету...  

 



Підсумував Міжнародний круглий стіл пам'яті Патріарха Йосифа Сліпого на тему: «Патріарх Йосиф Сліпий - вчений і 

педагог, Ісповідник Віри,  (до 125-річчя від народження)». “Per aspera ad astra” - “Через терни до зірок”» головуючий, 

директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» 

доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо своєю науковою доповіддю: “Поневіряння 

голови Української Греко-Католицької Церкви, митрополита і Патріарха Йосифа Сліпого по концтаборах Сибіру. До 

125-річчя від дня народження(1892-2017рр.)”, в якій наголосив що Патріарх Йосиф Сліпий своїм українським 

християнським духом та за допомогою Божої сили зберіг не тільки своє життя, гідність і честь, але й непереривну 

тяглість Української Греко-Католицької Церкви, заклав основу Українського Патріархату. Хочу наголосити, що з моїм 

науковим доробком з вищеозначеної проблем всесторонньо і більш повно можна познайомитися на Сайті «Радіо 

Воскресівння»  в розділі:  Віктор Ідзьо. Патріарх Йосиф Сліпий. - Радіо Воскресіння. - www.rr.lviv.ua, де вона виложена. 

 Головуючий  Міжнародного круглого столу академік Віктор Ідзьо, як засновник і головний редактор наукового 

журналу «Українознавець» від імені Редакційної ради та Редколегії також презентував нове XVII Число за 2017 рік 

наукового журналу «Українознавець», наголосивши, що ключовою в XVII Числі, за 2017 рік є наукова праця «До 

питання функціонування української мови  в час підпорядкування Української  Церкви  Москвським  Патріархатом»… 

 

http://www.rr.lviv.ua/


 
На завершення Міжнародного круглого столу пам'яті Патріарха Йосифа Сліпого на тему: «Патріарх Йосиф Сліпий – 

вчений і педагог, Ісповідник Віри,  (до 125-річчя від народження)». “Per aspera ad astra” - “Через терни до зірок”» 

головуючий, директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою Українознавства Університету «Львівський 

Ставропігіон» доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо склав Подяку за прекрасну 

організацію ініціатору Міжнародного круглого столу пам'яті Патріарха Йосифа Сліпого на тему: «Патріарх Йосиф 

Сліпий - вчений і педагог, Ісповідник Віри (до 125-річчя від народження)». “Per aspera ad astra” - “Через терни до зірок” 

доктору філософії, професору Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи при Університеті «Львівський 

Ставропігіон»  Олегу  Огірко та Ярославу Кміту і запропонував всім присутнім та учасникам зробити фото на пам’ять… 

 

 

 


