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Передмова

1 20
-річна історія українців у Тіролі дає 
нам яскравий приклад того, якими 
часто незвіданими є шляхи Бога, «як 

недослідимі Його дороги» (Рим., 11:33). В Інсбруку, 
на відстані сотень кілометрів від батьківщини, пере-
тиналися шляхи до святостіі Премудрості Божої, але 
водночас шляхи випробувань і людських страждань 

для багатьох українців. Всесвітньо відомі й нікому не 
знані, беатифіковані чи безіменні, або навіть ті, кому 
доводилося змінювати імена внаслідок своєї діяль-
ності – вони прожили частину свого життя в Тіролі.

І першим їхнім шляхом був шлях до Софії, до 
Премудрості Божої. Саме ним ішли два молодих 
українських священники – Йосиф Жук та Анастазій 
Калиш, коли восени 1899 року вперше переступи-
ли поріг Collegium Canisianum в Інсбруку. Напевне, 
вони почували себе дуже невпевнено в чужій країні, 
і були втомлені від тривалої подорожі, адже Львів, 
звідки вирушили, віддалений майже на 1300  км. 
Однак вони цілком довірили себе дорогам Бога. Як 
перші два українські студенти богослов’я, так і єпи-
скоп, що супроводжував їх на шляху до Тіролю, 
незабаром стали дороговказами для цілих поко-
лінь. Йосиф керував церквою в діаспорі. Анастазій 
очолив орден василіян у Львові. А єпископ Андрей 
Шептицький у  майбутньому став митрополитом, 
який провів Українську Греко-Католицьку Церкву 
через дві світові війни.

Відтоді до Софії в Інсбруцькому університеті при-
йшли понад двісті студентів-теологів українського 
походження. Багато хто з них, у тому числі брат ми-
трополита Климентій Шептицький, померли як му-
ченики за віру і згодом були проголошені блаженни-
ми. Але не тільки українське духовенство навчалося 
в Інсбруку – багато інших шукали тут свого пристан-
ку. Особливо в останні місяці Другої світової війни, 
як і після її закінчення, стало зрозумілим, що Тіроль 
є одним із найбезпечніших місць для всіх українців, 
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Vorwort

D ie 120-jährige Geschichte der Ukrainer in Tirol 
ist ein sehr anschauliches Beispiel dafür, wie die 
Wege Gottes oft unerforschlich sind (vgl. Röm 

11,33). In Innsbruck, viele hunderte Kilometer von ih-
rer Heimat entfernt, kreuzten sich für viele Ukrainer die 
Wege zur Heiligkeit und Weisheit Gottes, aber gleichzei-
tig auch die Wege der Erprobungen und des mensch-
lichen Leids. Weltberühmte und unbekannte, seligge-
sprochene oder namenlos gebliebene Menschen oder 
auch diejenigen, die durch ihre Tätigkeit die Namen 
ändern mussten, setzten in Tirol ihren Lebensweg fort.

Der erste Weg war ein Weg zur Sophia, zur Göttlichen 
Weisheit. Genau diesen Weg treten zwei junge ukrai-
nische Geistliche an: Josyf Żuk und Anastasij Kalysch, 
die im Herbst 1899 zum ersten Mal das Collegium 
Canisianum in Innsbruck betraten. Wohl ganz ver-
unsichert im unbekannten Land und müde von ih-
rer Reise aus dem fast 1.300 km entfernten Lemberg, 
haben sich die beiden Geistlichen ganz den Wegen 
Gottes anvertraut. Sowohl die ersten zwei ukrainischen 
Theologiestudenten als auch ihr Bischof, der sie damals 
auf dem Weg nach Tirol begleitete, wurden schon bald 
zum Wegweiser für die jungen Generationen. Josyf lei-
tete die Kirche in der Diaspora. Anastasij wurde zum 
Vorsteher seines Ordens, der Basilianer, in Lemberg. 
Und Bischof Andrej Scheptyzkyj wurde der zukünftige 
Metropolit, der die ukrainische griechisch-katholische 
Kirche durch zwei Weltkriege führte.

Mehr als 200 Theologiestudenten ukrainischer Her -
kunft gingen seither den Weg zur Sophia an der 
Innsbrucker Universität. Viele von ihnen – darunter auch 

der Bruder des Metropoliten, Klymentij Scheptyzkyj  – 
sind für ihren Glauben als Märtyrer gestorben und wur-
den später seliggesprochen. Aber nicht nur ukrainische 
Geistliche studierten in Innsbruck, sondern auch viele 
andere suchten hier nach ihrer berufl ichen Laufbahn. 
Und bald auch nach ihrem Refugium … Besonders in 
den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges wie auch 
nach seinem Ende wurde klar, dass Tirol zu einem der 
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які воювали за свою незалежну батьківщину. І зно-
ву тут перетиналися шляхи надії і страждань бага-
тьох тисяч людей, вигнанців, переслідуваних, тих, 
хто не відмовився від своїх переконань. Їхнім «апо-
столом у  вигнанні» став Мирон Горникевич – пер-
ший генеральний вікарій для вірних візантійського 
обряду в Австрії, якого призначив кардинал Теодор 
Інітцер.

120-річна присутність українців у Тіролі дає нам 
багато свідчень віри, а  водночас багато емоцій-

них, захоплюючих та драматичних історій. За кож-
ною із них стоїть людина, яку Бог провадить сво-
їми незбагненними шляхами, шляхами мудрості й 
випробувань.

Як архієпископ Відня та ординарій для вірних 
Східних Католицьких Церков Австрії, я радий при-
вітати українську громаду та її студентів-теологів 
у Тіролі зі 120-річчям. Нехай ці різноманітні людські 
історії спонукають нас іти власними шляхами в ім’я 
Бога і з великою довірою до Нього.

+ Крістоф Кардинал Шенборн,
Ординарій для вірних Католицьких Східних 

Церков у Австрії, Архієпископ Віденський

Українські богослови вже 120 років тради-
ційно представлені в  Інсбруку. Навколо них по-
ступово формувалася і гуртувалася й українська 
громада. Слова Христа є основою для кожної 
християнської громади, як і  також для україн-
ської громади в  Інсбруку: «Бо де двоє або троє 
зібрані в  моє ім’я, там я серед них» (Мт., 18:20). 
Хоч наша громада не є чисельною, але з  Божої 
ласки та заступництвом блаженних мучеників, 
які тут навчались, вона є діяльною та активною 
в  релігійному житті. Тому спільно святкуємо 
ювілей.

120-річний шлях українських богословів в  Інс-
б руку, на жаль, не достатньо висвітлений на сто-
рінках історії нашої Церкви. Йдеться про повний 
реєстр імен всіх студентів, роки їхнього навчання 
та теми їхніх наукових праць на теологічному фа-
культеті в  Інсбруку. Як відомо, саме з  Інсбруцьким 

Канізіанумом пов’язані імена визначних духовних 
провідників українського народу та УГКЦ. Цим 
ювілеєм хочемо також заохотити дослідників до 
подальшої праці й  тим збагатити історію нашої 
Церкви.

Оскільки Колегіум Канізіанум став доброю 
«кузнею» для вишколу багатьох священників, 
єпископів, сповідників віри та мучеників нашої 
Церкви, в  ювілейному  році було створено новий 
кований іконостас в  українському стилі для ка-
плиці свв. Володимира та Ольги в  колишньому 
Канізіанумі.

Завдяки щедрій гостинності отців-єзуїтів укра-
їнські богослови та вірні мають приміщення для 
каплиці, захристії та світлиці, куди приходять на 
Богослужіння та зустріч спільноти. Ми щиро вдячні 
отцям-єзуїтам за цю можливість та гарну співпрацю 
упродовж багатьох років.
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sichersten Orte für jene Ukrainer wurde, die für ihre 
unabhängige Heimat kämpften. Und wieder kreuzten 
sich hier die Wege der Hoff nung und des Leidens für 
Tausende, die verbannt und verfolgt wurden, aber nicht 
aufgegeben hatten. Ihr «Apostel im Exil» war Dr. Myron 
Hornykewytsch, der von Kardinal Theodor Innitzer 
beauftragte erste Generalvikar für die Gläubigen 
des byzantinischen Ritus in Österreich. Die 120-jäh-
rige Präsenz der Ukrainer in Tirol schenkt uns viele 
Zeugnisse des Glaubens, aber auch ergreifende, span-
nende und dramatische Geschichten. Hinter jedem 

einzelnen Schicksal steht ein Mensch, geführt von den 
unerforschlichen Wegen der Weisheit und Erprobung 
Gottes.

Als Erzbischof von Wien und Ordinarius für die 
Gläubigen der katholischen Ostkirchen in Österreich 
freue ich mich, der Ukrainischen Gemeinde und ihren 
Theologiestudenten in Tirol zu ihrem 120-jährigen 
Jubiläum gratulieren zu dürfen. Mögen uns diese viel-
fältigen menschlichen Geschichten dazu ermutigen, 
unsere eigenen Wege in Gottes Namen und mit gro-
ßem Vertrauen zu gehen.

+Christoph Kardinal Schönborn
Ordinarius für die Gläubigen der katholischen 

Ostkirchen in Österreich Erzbischof von Wien

Die ukrainischen Theologiestudenten sind bereits 
seit 120 Jahren in Innsbruck vertreten. Um sie hat sich 
auch die ukrainische Gemeinde gebildet. Die Worte 
Christi sind die Grundlage für die Entstehung jeder christ-
lichen Gemeinde wie auch für die ukrainische Gemeinde 
in Innsbruck: «Denn wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich unter ihnen» (Mt 18,20). Zwar 
ist unsere Gemeinde nicht so groß, aber durch Gottes 
Gnade und die Fürsprache der seligen Märtyrer, die hier 
studiert haben, lebendig und aktiv im religiösen Leben. 
Deswegen feiern wir ein gemeinsames Jubiläum.

Der lange Weg der ukrainischen Theologen von 120 
Jahren in Innsbruck ist leider in der Geschichte unse-
rer Kirche nicht ausreichend durchleuchtet. Es geht um 
ein vollständiges Namensregister der Studierenden, 
ihre Studienjahre und die Themen ihrer akademischen 
Arbeiten an der Theologischen Fakultät in Innsbruck. 
Bekanntlich sind mit dem Innsbrucker Canisianum die 

Namen der bedeutenden geistlichen Führer des uk-
rainischen Volkes und der Kirche verbunden. Dieses 
Jubiläum soll die Akademiker zu weiterer Forschung 
motivieren und damit die Geschichte unserer Kirche 
bereichern.

Da das Collegium Canisianum zur guten «Schmiede» 
vieler Priester, Bischöfe, Märtyrer und Bekenner des 
Glaubens unserer Kirche geworden ist, wurde im 
Jubiläumsjahr die neue, schmiedeeisene Ikonostase im 
ukrainischen Stil für die Kapelle der Hll. Volodymyr und 
Olha im ehemaligen Canisianum geschaff en.

Dank der großzügigen Gastfreundschaft der Jesuiten 
haben die ukrainischen Theologen und Gläubigen 
Räume für Kapelle, Sakristei und Gemeinderaum, die 
sie für ihre Gottesdienste und Treff en nutzen. Wir sind 
den Jesuitenpatres für diese Möglichkeit und die gute 
Zusammenarbeit während dieser vielen Jahre von 
Herzen dankbar.
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Озираючись на минулі роки, тішать особисті 
свідчення вірних про те, що наше душпастирство, 
без перебільшення, врятувало їхнє особисте жит-
тя, їхні сім’ї тут, на чужині, й створило міцний фун-
дамент для їхнього життя. Так з  роками ми зміц-
ніли, утвердились та усвідомили себе як громада 
вірних.

Ми радіємо, що в  житті нашої громади беруть 
активну участь православні вірні, що є вірні від 
немовлят аж до старшого віку, подорожуючі гості 
з України, що існує пасторальна церковна рада, ка-
техизація та харитативна діяльність.

Нехай цей спільний ювілей стане також гар-
ною нагодою привернути увагу ширшого загалу 
до присутності українців у  Тіролі, спонукати до-
слідити її історію, послужити згуртуванню грома-
ди та зміцнити співпрацю на університетському 
рівні богословських факультетів між Україною та 
Австрією.

Нехай Господь і  в  майбутньому провадить на-
шу українську громаду та всіх богословів стежками 
Премудрості Божої на теренах Тірольського краю 
та дарує нам ласку залишатись відданими синами й 
доньками нашої Церкви й України.

о. Володимир Волошин, 
душпастир для католиків 

візантійського 
обряду в Інсбруцькій єпархії
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Rückblickend auf diese vergangenen Jahre zeigen 
die persönlichen Zeugnisse der Gläubigen, dass unse-
re Seelsorgestelle im wahrsten Sinne ihr persönliches 
Leben und ihre Familien hier in einem fremden Land 
gerettet hat und eine solide Grundlage für ihr Leben 
schuf. So sind wir im Laufe der Jahre gefestigter ge-
worden und haben uns als Glaubensgemeinschaft 
verstanden.

Wir freuen uns, dass auch die orthodoxen Gläubi-
gen an unserem Gemeindeleben aktiv teilnehmen 
und es mitgestalten: von den Kindern bis zu den 
älteren Personen oder Reisenden aus der Ukraine; 
es gibt einen Pastoralkirchenrat; Katechese und 
karitative Aktivitäten sind ein fester Bestandteil 

unserer Glaubensgemeinschaft. Möge dieses ge-
meinsame Jubiläum auch eine gute Gelegenheit 
sein, um die Aufmerksamkeit der Österreicher auf 
die Anwesenheit der Ukrainer in Tirol zu lenken 
und anzuregen, ihre Geschichte zu erkunden, dem 
Zusammenhalt der Gemeinde zu dienen und die 
Zusammenarbeit auf der universitären Ebene der 
theologischen Fakultäten zwischen der Ukraine und 
Österreich zu stärken.

Möge der Herr auch künftig unsere ukrainische 
Gemeinde und Theologiestudenten auf den Wegen 
der Weisheit Gottes in Tirol begleiten und uns die 
Gnade schenken, treue Söhne und Töchter unserer 
Kirche und der Ukraine zu bleiben.

Volodymyr Voloshyn, Seelsorger für Katholiken des byzantinischen Ritus in der Diözese Innsbruck
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Українці в Інсбруцьком у університеті

Важливу роль у формуванні української еліти ві-
дігравав і відіграє до сьогодні Інсбруцький уні-
верситет Леопольда і Франца, в якому вже май-

же півтора століття навчаються українські студенти. 
Із чотирьох факультетів – філософії, медицини, права та 
богослов’я – саме два останніх були найпопулярніши-
ми серед студентів із різних регіонів етнічної України. 
Завдяки метричним книгам можна простежити, яка 
кількість студентів навчалась тут у період другої поло-
вини XIX та першої половини ХХ ст. У більшості записів 
зазначені національна та релігійна приналежність.

На медичному факультеті Інсбруцького універ-
ситету в  період від 1867 до 1900  рр. загалом на-
вчалося 27 студентів з етнічних земель України. 
Представниками Галичини були 17 студентів, Бу ко -
вини  – 3, із Наддніпрянської України 7 студентів. 
Більшість із них були єврейського або польського по-
ходження. З  метричних книг цього періоду довідує-
мось тільки про двох студентів-українців, а саме Івана 
Гриневецького та Йосифа Косу. Перший був сином 
греко-католицького священника1.

На філософському факультеті в період від 1850 до 
1905 рр. з Буковини навчався один студент, представ-
ник єврейської національності, з Галичини натомість 
6 студентів. На жаль, в метричній книзі не зазначені 
національна та релігійна приналежності. Однак, мо-
жемо припустити, що це також були особи польсько-
го та єврейського походження2.
1 Goller, P. (2007), Die Matrikel der Universität Innsbruck. 
Abteilung: Medizinisches Fakultät, Innsbruck.
2  Ibid.

Відповідно до цих книг, на юридичному факультеті 
від 1849 до 1918 рр. навчалася чимала група студентів 
із Галичини. Серед них українці: Григорій Йоан Токар 
з Вишневичика, батько якого був греко-католицьким 
священником; Леонід Гошовський, син греко-като-
лицького священника із Дрогобича й у  майбутньо-
му батько видатного фольклориста Володимира Го -
шовського, Йоан Строцький із Лесялич, син греко-като-
лицького священника; Олександр Маркус; Ярослав 
Тарас Ґуглевич із Більчого – син греко-католицького 
священника; Ярослав Качмарчик із Більцарева – син 
греко-католицького священника; Іван Дутка із Баліце 
(перший студент, у  якого 1918  року в  графі «наці-
ональність» зазначено «українець», а  не «русин»)3.
Загалом на цьому факультеті навчалися 98 студентів 
із України: 80 з Галичини і 18 з Буковини. 

Щодо теологічного факультету в  університет-
ському архіві зберігаються дві метричні книги пе-
ріоду 1857–1900 та 1900–1918  рр. З  першого пе-
ріоду довідуємось, що з  Галичини тут навчались 
Йосиф Жук родом з Підкаменя тодішньої Львівської 
Архієпархії та Анастазій Олександр Калиш, що 
походив з  Перетоків біля Сокалю й належав до 
Василіянського чину в  Кристонополі (сьогодні 
Червоноград). Власне їх вважають першими пред-
ставниками українського студентства на теологіч-
ному факультеті. В цей же період на теологічному 
факультеті навчалося 35 представників із Галичини 

3 Goller, P. (2007), Die Matrikel der Universität Innsbruck. 
Abteilung: Rechtswissenschaftliches Fakultät, Innsbruck.
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Ukrainer an der Universität Innsbruck

E
ine wichtige Rolle in der ukrainischen Elite-
naus bildung spielte und spielt bis heute die 
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, an 

der seit 120 Jahren Studenten aus den verschiedenen 
Regionen der ethnischen Ukraine ihre Studien absol-
vieren. Unter den vier Fakultäten Philosophie, Medizin, 
Jura und Theologie erfreuen sich die letzten zwei beson-
dere Beliebtheit. Anhand der Matrikeln der Universität 
und der aktuellen Angaben kann man sehen, wie viele 
Ukrainer in diesem Zeitraum hier studierten.

An der medizinischen Fakultät studierten von 1867 
bis 1900 insgesamt 27 Personen: 17 kamen aus Galizien, 
3 aus der Bukowyna und 7 aus dem Gebiet um Dnipro. 
Die meisten waren entweder jüdischer oder polnischer 
Abstammung. Die Matrikelbücher berichten nur über 
2 ukrainische Studenten, und zwar Ivan Hrynevetskyj, 
Sohn eines griechisch-katholischen Priesters, und Josyf 
Kosa1.

Philosophische Studien belegten in den Jahren 
von 1850 bis 1905 nur 7 Studenten aus der heuti-
gen Ukraine: 6 aus Galizien und 1 aus der Bukowyna. 
Über ihre Nationalitätszugehörigkeit wissen wir lei-
der nichts, da weder diese noch die Religion in den 
Matrikelbüchern vermerkt wurden. Ihre Namen 
deuten allerdings auf eine polnische und jüdische 
Abstammung hin2.

In der Bibliothek der Theologischen Fakultät befi n-
den sich zwei Matrikelbücher aus der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts bzw. aus der ersten Hälfte des 

1 Hier und weiter: s. Fußnoten zum ukrainischen Text

20. Jahrhunderts. In der ersten Periode (1857–1900) 
erfahren wir von zwei ukrainischen Studenten, die 
aus Galizien stammten. Der Erste war Josyf Żuk, ge-
bürtig aus Pidkamin in der damaligen Erzdiözese 
Lemberg, und Anastasij Kalysch aus Peretokiv (in 
der Nähe von Sokal), der zum Orden der Basilianer in 
Krystynopil (heute Chervonohrad) gehörte. Sie gelten 
als die ersten ukrainischen Studenten des Collegium 
Canisianum an der theologischen Fakultät. Die Anzahl 
der Studierenden in dieser Zeit beträgt 35 Vertreter aus 
Galizien und 3 aus der Bukowyna, die überwiegend 
polnischer Abstammung waren.

Laut den Matrikeln studierte an der Juridischen 
Fakultät im Zeitraum von 1849 bis 1918 eine gro-
ße Gruppe aus Galizien. Unter den Ukrainern waren: 
Hryhorij Johan Tokar, Leonid Hoshovskyj aus Drohobych, 
Johan Strozkyj aus Lesyalych  – alle drei Söhne grie-
chisch-katholischer Priester; Oleksandr Markus, Jaroslav 
Guhlevych, Jaroslav Kachmaryk und Ivan Dutka aus 
Balice (im Jahr 1918 eingetreten) – er war der Erste, des-
sen Nationalität als Ukrainer in den Matrikeln eingetra-
gen wurde, da man vor 1918 alle Ukrainer als «Rusyn» 
bezeichnete3. Zu den Absolventen der Fakultät gehört 
auch Dmytro Markov aus Hrushiv, später Abgeordneter 
des Galizischen Landtags und des Reichsrats der ös-
terreichisch-ungarischen Monarchie. Insgesamt wur-
den 98 Studenten an dieser Fakultät inskribiert: 80 aus 
Galizien und 18 aus der Bukowyna. Darunter waren nur 
8 Ukrainer, deren Namen verzeichnet wurden4.

In der Zeit 1900–1919 kamen 138 Theologen 
aus Galizien und 3 aus der Bukowyna. Der Anteil der 
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Виставка українського народного мистецтва, яку організувала УСОІ в монастирі сестер-урсулінок 
14–23 вересня 1947 року
Ausstellung der ukrainischen Volkskunst, von der USOI organisiert. Innsbruck, Ursulinenkloster, 14–23 September 1947

Йосиф Жук 
Josyf Żuk 

Анастазій Калиш
Anastasij Kalysh

Йосиф Сліпий
Josyf Slipyj
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Іван Латишевський
Ivan Latyshevskyj

Бл. свщмуч.  Никита Будка
Sel. Nykyta Budka

Бл. свщмуч.  Андрій Іщак
Sel. Andrij Istschak

Бл. свщмуч.  Климентій  Шептицький
Sel. Klеmentij Scheptyzkyj

Мирослав Іван Любачівський
Myroslav Ivan Lubachivskyj 

Василь Лаба
Vasyl Laba 
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та 3 із Буковини. Майже всі вони були поляками за 
національністю4.

У період 1900–1918 рр. на теологічному факуль-
теті навчались 138  студентів із Галичини та троє 
з  Буковини. З  них 77 українців  – греко-католиків. 
Більшість з  них це єпархіальні священники, але та-
кож 11 монахів ЧСВВ. До відомих студентів належали:

– Йосиф Боцян, у  майбутньому ректор Львів-
ської духовної семінарії та пізніше єпископ Луцький;

– Констянтин Богачевський, єпископ Фі ла дель-
фійський (1924), а пізніше єпископ Переми ський;

– Слуга Божий Іван Лятишевський, префект
Станіс лавівської духовної семінарії, а пізніше єпис -
коп-поміч ник та генеральний вікарій Ста ніс ла-
вівської Єпархії (1930), мученик за віру, беатифіка-
ційний процес якого триває;

– Йосиф Сліпий, Кардинал та Патріарх, Глава 
та Отець Української греко-католицької Церкви. 
1918  року в  Інсбруцькому університеті захистив 
дисертацію на тему: «Концепція вічного життя згід-
но Євангелії від Св. Івана»;

– Тит Галущинський, супріор монастиря св. Ону -
фрія в  Львові, духівник папської Колегії Св.  Йо-
сафата, член Папської комісії для кодифікації схід-
ного права та архімандрит оо. Василіан;

– Климентій Шептицький, Архімандрит монас-
тиря Студійського уставу, мученик за віру;

– Василь Лаба, професор Львівської богослов-
ської академії;

– Петро Голинський, пізніше генеральний віка-
рій для українців Німеччини;

– Андрій Іщак, професор Львівської теологічної 
академії, мученик за віру, якого 2001 року беатифі-
кував Папа Іван-Павло ІІ у Львові5.

4 Ibid., s. 320.
5 Goller, P. (2007), Die Matrikel der Universität Innsbruck. 
Abteilung: Theologisches Fakultät. Zweiter Band (1900–1918), 
s. 325–327. 

Від 1919 до 1951 рр. навчалися такі видатні по-
статі УГКЦ, як: 

– Мирослав-Іван Любачівський, пізніше карди-
нал та Верховний Архиєпископ;

– Йоахим Сегеді, майбутній адміністратор Кри-
жевецької єпархії;

– Іван Чорняк, у майбутньому ректор Львівської 
духовної семінарії, професор Львівської теологіч-
ної академії, єпископ підпільної Церкви та ісповід-
ник віри;

– Єронім Тимчук (ЧСВВ), підпільний єпископ та 
ісповідник віри;

– Іван Стах, майбутній єпископ-помічник Філа-
дельфійської митрополії;

– Василь Кушнір, видатний церковний та гро-
мадсько-політичний діяч в Канаді;

– Іван Гриньох, видатний теолог та близький 
співпрацівник кардинала Йосифа Сліпого;

– Ігнатій Цегельський, відомий суспільний та 
церковний діяч. В  своїх богословських еклезіоло-
гічних поглядах відстоював автономію УГКЦ, що 
було дуже революційним свого часу і  не завжди 
сприймалось з розумінням.

Через важкі політичні обставини на 16 років 
обірвалася традиція навчання українських бого-
словів на теологічному факультеті Інсбруцького 
університету. Україна опинилася за «залізною за-
вісою», а  Церква в  діаспорі потребувала часу для 
стабілізації. Після повернення Патріарха Йосифа 
Сліпого із заслання (1963) розпочався новий етап 
в історії УГКЦ. Блаженніший Йосиф, сам випускник 
Інсбруцького університету, прагнув відновити 
традицію навчання українців на теологічному фа-
культеті альпійської столиці. Тож 1967  року після 
тривалої перерви в  Інсбруку розпочали навчання 
перших два студенти – Іван Дацько та Володимир 
Коконовський. У  наступні роки традиція україн-
ського студентства переважно підтримувалася
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 griechisch-katholischen Studenten betrug 77 Personen. 
Neben den 11 Mönchen des Basilianerordens waren es 
mehrheitlich Diözesanpriester. Zu den  bedeutenden 
Absolventen zählen folgende Bischöfe der grie-
chisch-katholischen Kirche:

– Josyf Bozyan, der damalige Rektor des Pries-
terseminars in Lemberg und später Bischof von 
Lutzk;

– Konstyantyn Bohachevskyj, der im Jahr 1924 zum 
Bischof von Philadelphia (USA) nominiert wurde;

– Ivan Latyshevskyj, der Präfekt des Stanislaver 
Priesterseminars und ab 1930 Weihbischof der Diözese 
Stanislau; ein Märtyrer, dessen Seligsprechungsprozess 
noch nicht abgeschlossen ist;

– Josyf Slipyj, Kardinal, Großerzbischof, Oberhaupt 
und Vater der griechisch-katholischen Kirche, der im 
Jahr 1918 in Innsbruck sein Studium absolvierte. Seine 
Dissertation schrieb er unter dem Titel «Die Auff assung 
des ewigen Lebens nach dem heiligen Evangelisten 
Johannes»;

– Tyt Halushchynskyj, Archimandrit des Hl. 
Onufrij-Klosters in Lemberg, Spiritual des Päpstlichen 
Kollegiums Hl. Josafat in Rom und Mitglied des 
Ausschusses der Kodifi kation des Kanonischen Rechtes; 

– Vasyl Laba, Professor der Lemberger Theolo-
gischen Akademie;

– Klеmentij Scheptyzkyj, Archimandrit des Stu -
ditenklosters;

– Petro Holynskyj, Generalvikar für die Ukrainer in 
Deutschland;

– Andrij Istschak, Basilianer, Professor der Theo-
logischen Akademie in Lemberg, Märtyrer und 
Glauben sbekenner, der 2001 in Lemberg seliggespro-
chen wurde5.

In der Zeit von 1919–1951 studierten auch folgende 
Persönlichkeiten in Innsbruck:

– Myroslav Ivan Lubachivskyj, später Kardinal und 
Oberhaupt der ukrainischen griechisch-katholischen 
Kirche;

– Joahym Sehedi, Administrator der Eparchie 
Kruzevets; 

– Ivan Chornyak, Professor der Lemberger 
Theologischen Akademie, Bischof der verfolgten Kirche 
und Glaubensbekenner;

– Ivan Stach, Weihbischof der Metropole Phila-
delphia, USA;

– Jeronim Tymchuk, Basilianer, Bischof und 
Glaubensbekenner;

– Vasyl Kushnir, bedeutende kirchliche und öff ent-
liche Persönlichkeit in Kanada;

– Ivan Hryniok, bekannter Theologe und enger 
Mitarbeiter von Josyf Slipyj;

– Ihnatij Cehelskyj, berühmter Theologe, öff entliche 
und kirchliche Persönlichkeit. In seinen theologischen 
Ansichten verteidigte er die Autonomie der Griechisch-
Katholische Kirche von Rom, war sehr revolutionär und 
fand nicht immer das Verständnis seiner Zeit. 

Die folgenden Jahre waren für die Ukrainische 
Kirche, die sich hinter dem «Eisernen Vorhang» be-
fand, mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Ihr 
Oberhaupt Josyf Slipyj wurde als Gefangener nach 
Sibirien geschickt und die Institution der Kirche mit 
ihren Strukturen völlig zerstört. Deswegen wurde die 
Tradition des Studiums ukrainischer Theologen an 
der Theologischen Fakultät Innsbruck für 16 Jahren 
unterbrochen.

Nach der Freilassung von Josyf Slipyj aus dem Exil 
(1963) begann ein neuer Abschnitt der Geschichte. 
Seine Seligkeit Josyf, selbst Absolvent der Innsbrucker 
Universität, wünschte sich die Wiederaufnahme der 
Tradition des Studiums der ukrainischen Studenten an 
der Theologischen Fakultät. Und so wurden nach der 
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представниками діаспори. До найбільш відомих 
випускників того періоду належать:

– Іван Дацько, доктор теології, митрофорний 
протопресвітер, папський шамбелян, особистий 
секретар Патріарха Йосифа Сліпого, Президент 
Інституту екуменічних студій  УКУ, член Спільної 
міжнародної комісії для богословського діалогу 
між Католицькою і Православною Церквами;

– Марко Томашек, уродженець Австралії, пред-
ставник єпархії свв.  Петра і  Павла в  Мельбурні. 
В  майбутньому залишився мирянином, працівник 
організації «Церква в  потребі», активно співпра-
цював із УГКЦ при побудові Львівської духовної се-
мінарії і  філософсько-богословського факультету 
УКУ;

– Михайло Палій, був першим із двох україн-
ських студентів з України, які відновили традицію 
українства у  Канізіанумі, приїхавши на навчання 
у 1994 році; 

– Олег Шепетяк, доктор філософських наук, 
сотрудник патріаршого Собору Воскресіння 
Хрис тового;

– Петро Терлецький, доктор богослов’я в галузі 
біблістики, викладач біблістики в  УКУ, священник 
Львівської архиєпархії;

– Михайло Плоцідем, доктор богослов’я, про-
ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа;

– Володимир (Груца), єпископ-помічник Львів-
ської архиєпархії;

– Петро (Лоза), єпископ-помічник Сока льсько-
Жовківської єпархії;

– Андрій (Рак), ієромонах ЧНІ, протоігумен 
Львівської провінції редемптористів;

– Ігор (Колісник), ієромонах ЧНІ, після завер-
шення студій у  Інсбруку протягом двох років був 
душпастирем для українців в  Канаді (Вінніпег 

і Саскатун), служив для українців у Новій Зеландії. 
Зараз душпастирює у Львові;

– о.  Віталій Микитин, душпастир для вірних ві-
зантійського обряду у Зальцбурзі;

– о. Володимир Волошин, душпастир для вір-
них візантійського обряду в Інсбруці.

Загалом за 120 років, від 1899 до 2019  рр., 
у  Інсбруці на теологічному факультеті навчалося 
понад 200 українських богословів, а в університеті 
загалом – близько 600. 

Як уже згадувалося вище, в останні місяці Другої 
світової війни та відразу після її завершення Тіроль 
з  низки причин став серцем еміграції свідомого 
українства. Значну його частину становили студен-
ти. Як стверджує Михайло Диміцький, на початку 
1946  року в  Інсбруцькому університеті навчали-
ся близько 450 студентів-українців6. Уже 3 червня 
1945  р. частина з  них зібралася на перші сходини 
і  вибрала ініціативний комітет для юридичного 
оформлення Українського студентського об’єднан-
ня. До комітету увійшли: Володимир Білинський  – 
ініціатор створення УСОІ, Микола Кушпета, 
Володимир Притуляк, Надія Прокопів і Володимир 
Федорців. 17 червня 1945 року відбулися установ-
чі збори й  обрано управу. Міський уряд Інсбруку 
надав для УСОІ окремий будинок  – віллу Бланка. 
Згодом УСОІ, разом із іншими українськими ор-
ганізаціями (Допомоговим Комітетом, Братством 
св. Андрія) отримали приміщення на вул. Аніх, 4.

У літньому семестрі 1947  року до УСОІ належало 
280 осіб, які за факультетами були розподілені так: 
99  – навчалися на медичному факультеті, 81  – на 
філосо фському, 59 – вивчали право й державні  науки, 

6 Диміцький, М.  (2005), «Українська Австрія 1944–1949 
роки», Альманах УНС, с. 36.
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langen Pause im Jahr 1967 die ersten zwei Studenten 
nach Innsbruck geschickt – Ivan Dacko und Volodymyr 
Kokonovskyj. Im Zeitraum von 1899 bis 1992 studier-
ten an der Innsbrucker Universität insgesamt 117 uk-
rainische Theologen.

In den folgenden Jahren wurde die Tradition der uk-
rainischen Studenten hauptsächlich von Vertretern der 
Diaspora unterstützt. Die bekanntesten Absolventen 
des Canisianum aus dieser Zeit sind:

– Ivan Dacko  – Doktor der Theologie, Erzpriester, 
päpstlicher Kammerherr, persönlicher Sekretär von 
Patriarch Josyf Slipyj, Präsident des Instituts für 
Ökumenische Studien an der Ukrainischen Katholischen 
Universität, Mitglied der Gemischten Internationalen 
Kommission für den theologischen Dialog zwischen 
der katholischen und der orthodoxen Kirche;

– Marco Tomashek stammt aus Australien und 
ist ein Vertreter der Diözese St. Peter und Paul in 
Melbourne. Später ist er Laie geblieben und Mitarbeiter 
des Hilfswerkes «Kirche in Not», arbeitete aktiv mit 
der Ukrainischen Kirche beim Aufbau des Lemberger 
Priesterseminars und der philosophisch-theologischen 
Fakultät der UKU zusammen; 

– Mykhailo Paliy war der erste von zwei ukraini-
schen Studenten, der die Tradition der Ukrainer im 
Canisianum wiederherstellte, nachdem er 1994 inskri-
biert hatte;

– Oleh Shepetiak, Doktor der Philosophie, Vikar 
der Patriarchalkathedrale der Auferstehung Christi in 
Kyiv;

– Petro Terletskyj, Doktor der Theologie, Lehrbe-
auftragter für Bibelstudien an der UKU, Priester der 
Erzdiözese Lviv;

– Mykhailo Plozidem, Doktor der Theologie, 
Vizerektor des Priesterseminars des Heiligen Geistes in 
Lemberg;

– Volodymyr (Hruza), Weihbischof der Erzdiözese 
Lviv;

– Petro (Loza), Weihbischof der Diözese Sokal-
Zhovkva;

– Andriy (Rak), Ordensmann CSsR, Protohegumen 
der Redemptoristen in Lviv;

– Ihor (Kolisnyk), Ordensmann CSsR, nach dem 
Studium in Innsbruck war er Pfarrer für die Ukrainer in 
Kanada (Winnipeg und Saskatoon) und Neuseeland, 
aktuell setzt er seine pastorale Tätigkeit in Lviv fort;

– Vitaliy Mykytyn, Seelsorger für die Gläubigen des 
byzantinischen Ritus in Salzburg;

– Volodymyr Voloshyn, Seelsorger für die Gläubigen 
des byzantinischen Ritus in Innsbruck.

Insgesamt studierten von 1899 bis 2019 mehr 
als 200 ukrainische Theologen an der Theologischen 
Fakultät in Innsbruck und etwa 600 an der Universität 
insgesamt.

Wie schon erwähnt, sind in den letzten Monaten 
des Zweiten Weltkriegs und unmittelbar nach dessen 
Ende mehrere Tausende Ukrainer nach Tirol ausgewan-
dert. Ein bedeutender Teil davon waren Studenten. 
Laut Mykhailo Dymitskyj studierten Anfang 1946 
etwa 450 ukrainische Studenten an der Universität 
Innsbruck6. Bereits am 3. Juni 1945 versammelten sich 
einige von ihnen beim ersten Treff en und wählten ein 
Initiativkomitee für die gesetzliche Registrierung des 
ukrainischen Studentenwerks. Der Ausschuss umfasste 
Volodymyr Bilynskyj  – Initiator von USOI (Ukrainische 
Studentenorganisation Innsbruck), Mykola Kushpeta, 
Volodymyr Prytulyak, Nadiya Prokopiv und Volodymyr 
Fedortsiv. Am 17. Juni 1945 fand eine Versammlung 
statt und ein Rat wurde gewählt. Die Stadtverwaltung 
von Innsbruck stellte der USOI mit der Villa Blance 
ein eigenes Haus zur Verfügung. Anschließend er-
hielt die USOI zusammen mit anderen ukrainischen 
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31 – фармацію, 1 – хімію (Михайло Диміцький), 5 – тео-
логію, 2 – фізкультуру, 2 – французьку мову7. Впродовж 
одного семестру на філологічному факультеті 
Інсбруцького університету (відділ славістики) викладав 
відомий поет-неокласик Юрій Клен (Освальд Бургардт)8.

Першим головою УСОІ був Володимир Білин-
ський, від початку заснування УСОІ до 1947  року. 
Другий голова, Микола Денисюк  – від 21  черв-
ня 1947 до 11 серпня 1947  рр. Третій, Михайло 
Диміцький – від 11 серпня 1947 до 7 жовтня 1948 рр. 
Останній, з огляду на від’їзд багатьох членів управи 

7 Там само.
8 Lindekugel, J. (2003), Vielfalt  der Dichtarten im Werk von 
Oswald Burghardt (Jurij Klen). Kassel, s. 46–47.

УСОІ, продовжував своє головування неофіційно ще 
кілька місяців, аж до саморозв’язання, спричинене 
масовим виїздом членів УСОІ до США і Канади. 

Культурно-освітня референтура УСОІ організу-
вала виставку народного мистецтва у монастирі се-
стер-урсулінок (вул. Інрайн 9). Серед експонатів – ви-
шивки, різьба, гуцульські килими, мальовані образи 
і  краєвиди, вишивані ікони, один жіночий манекен 
у полтавському народному вбранні. Ініціативна гру-
па, шестеро дівчат, постійно чергували на виставці, 
і теж були одягнені у вишиванки. Виставка тривала 
від 14 до 24 вересня 1947 року, була відчинена від 
7:00 до 19:00 год. Виставку відвідало кілька тисяч 
осіб, майже усі професори університету, духовен-
ство, члени міської адміністрації, французькі вій-
ськовики включно з  генералом Бетуром. Місцева 
преса залишила дуже прихильні відгуки9.

Також УСОІ влаштувало концерт в  універси-
тетській залі. В  ньому виступив хор «Ватра» та ві-
домий піаніст, який мешкав у  Інсбруку  – Андрій 
Караліс (Корольков). Активна діяльність УСОІ, як 
і  інших українських організацій, тривала до 1948–
1949 рр. – згодом більшість її членів емігрували до 
США та Канади.

Перший студент із незалежної України приїхав 
до Інсбруку в жовтні 1993 року. Від 1992 до 2019 рр. 
в університеті м.  Інсбруку навчалося / навчаються 
204 особи з України. З них 34 були зареєстровані на 
Католицькому теологічному факультеті. Кількість 
випускників становить 68 осіб, з  них 28 теологів. 
Українці працюють також у  науково-дослідних ін-
ститутах Університету.

9 Tiroler Tageszeitung, Nr. 09, 1947.

Афіша концерту українського чоловічого хору 
«Ватра». Інсбрук, Зал музичного товариства, 
9 листопада 1947 року 
Konzertzettel von ukrainischem Männerchor «Watra». 
Innsbruck, Musikvereinsaal, 9. November 1947 
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Organisationen (Hilfskomitee, Bruderschaft vom Hl. 
Andreas) die Räumlichkeiten in der Anichstraße 4.

Im Sommersemester 1947 gehörten zur USOI 
280 Personen. Über die Fakultäten verteilten sie sich 
wie folgt: 99 haben die Medizinische Fakultät besucht, 
81 waren an der Philosophischen Fakultät inskribiert, 
59 studierten Rechtswissenschaften, 31 Pharmazie und 
1 Chemie (Mykhailo Dymitskyj), 5 studierten Theologie, 
2 Sportunterricht und 2 Französisch7. Während eines 
Semesters lehrte an der Philologischen Fakultät der 
Universität Innsbruck am Institut für Slawistik der be-
kannte ukrainische Dichter, der Neoklassiker Yurij Klen 
(Oswald Burgardt)8.

Volodymyr Bilynskyj, der erste Vorsitzende der USOI, 
war bis 1947 tätig. Der zweite Leiter, Mykola Denysyuk, 
war vom 21. Juni 1947 bis zum 11. August 1947 in die-
ser Funktion; der dritte, Mykhailo Dymitskyj, vom 11. 
August 1947 bis zum 7. Oktober 1948. Später sind die 
Ukrainer überwiegend in die USA und nach Kanada 
ausgewandert.

Das Kultur- und Bildungsreferat der USOI organisier-
te eine Ausstellung über Volkskunst im Ursulinenkloster 
(Innrain 9). Sie dauerte vom 14. bis 24. September 1947 
und war von 7 bis 19 Uhr geöff net. Die Ausstellung 
wurde von mehreren tausend Personen besucht, fast 
alles Universitätsprofessoren, Geistliche, Mitglieder der 
Stadtverwaltung, französisches Militärpersonal, ein-
schließlich General Béthouart, Oberkommandierender 
der französischen Besatzungstruppen in Österreich. 
Die lokale Presse hat die Ausstellung äußerst positiv 
kommentiert9.

Außerdem veranstaltete die USOI ein Konzert 
im Universitätssaal mit dem Chor «Vatra» und dem 
in Innsbruck lebenden berühmten Pianisten Andriy 
Karalis (Korolkov). Die Tätigkeit der USOI und anderer 
ukrainischer Organisationen dauerte bis 1948/1949, 

danach wanderten die meisten ihrer Mitglieder in die 
USA und nach Kanada aus.

Der erste Student aus der unabhängigen Ukraine 
kam im Oktober 1993 nach Innsbruck. Von 1992 bis 
2019 studierten / studieren 204 Personen aus der 
Ukraine an der Universität Innsbruck. Davon waren 
34 an der Katholischen Theologischen Fakultät einge-
schrieben. Ukrainer forschen auch an verschiedenen 
Instituten der Universität.

Українська громада богословів у Інсбруку, літній 
семестр 1974 р. Зліва направо: горішній ряд – 
Володимир Саба, Іван Менюк, Григорій Федишин, 
Богдан Ганушевський; долішній ряд – Григорій 
Мельник, о. Іван Дацько, о. Володимир Ріхтер 
(капелан), Василь Джулі, Стефан Фаберґас.
Ukrainische Theologiestudenten in Innsbruck, 
Sommersemester 1974. V.l.n.r. oben: Volodymyr Saba,
Ivan Menyuk, Hryhorij Fedesin, Bohdan Hanushevskyj;
unten: Hryhorij Melnyk, Ivan Dacko, Volodymyr
Richter (Kaplan), Vasyl Giuli, Stephan Fabergas.
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Колегія
редемптористів 

у Інсбруку
Redemptoristenkolleg 

Innsbruck

Теологічний конвікт 
на Сільгассе. Тут знаходився 
Collegium Canisianum 
до 1911 року і знову 
повернувся 2013 року
Theologische Konvikt in 
der Sillgasse. Collegium 
Canisianum bis zum 1911 
und wieder nach 2013
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Владика Володимир (Груца)
Weihbischof Volodymyr (Hruza)

Редемптористи з України, котрі навчалися на 
теологічному факультеті в Інсбруку у період 
з 1998 по 2015 роки. Фото зроблене у 2006 році 
у дворі монастиря Редемптористів біля Церкви 
Серця Христового, Mаксиміліанштрасе, 8. Зліва 
направо: угорі – о. Володимир Груца, о. д-н Андрій 
Салига; посередині – о. Мирон Шевчук, о. Андрій Рак; 
спереду – о. Ігор Колісник, о. Петро Лоза
Die Redemptoristen aus der Ukraine, die zwischen 
1998 bis 2015 im Innsbruck an der Theologischen 
Fakultät studiert haben. Das Bild wurde 2006 im Hof 
des Redemptoristenklosters neben der Herz-Jesu-Kirche, 
Maximilianstraße 8, gemacht. V. l. n. r. oben: P. Volodymyr 
Hruza, Diakon Andrij Salyha; Mitte: P. Myron Shevchuk, 
P. Andrij Rak; vorne: P. Ihor Kolisnyk, P. Petro Loza

Єзуїтська колегія в Інсбруку, Сільгассе, 2
Jesuitenkolleg Innsbruck, Sillgasse, 2
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Українська Греко-Катол ицька 
Церква в повоєнній Австрії

В 
часі Другої світової війни та в  післявоєн-
ні роки широку душпастирську діяльність 
в  Тіролі, як і  в  цілій Австрії загалом роз-

горнула Українська Греко-Католицька Церква. 
Парафії засновували здебільшого при таборах 
в  одному з  бараків або в  самостійно збудованій 
каплиці.

На початок 1947  року генеральний вікарі-
ат українців-католиків в  Австрії, заснований  ро-
ком раніше, складався із шести деканатів, а  саме: 
Верхня Австрія з  центром у  м.  Лінці на чолі з  о. 
Емільяном Стасюком (26  духовних осіб і  3100  вір-
них), Зальцбург на чолі з  деканом Марком Ґілем 
(19 священників та 4000 вірних), Форальберг під 
проводом о. декана Григорія Сакаськіва (6 отців та 
1378 вірних), Ґрац, де деканом був о. Євген Дмитрук 
(6  священників та 1630  вірних), Каринтія (столи-
ця – м. Кляґенфурт) на чолі із о. деканом Георгієм 
Карпинським (4 священники та 3500 вірних) та дека-
нат Тіроль під проводом о. Юстина Гірняка (18 свя-
щенників та 3100 вірних). У самому Відні та околиці-
ях налічувалось до 6000 вірних та 16 священників. 
Варто зазначити, що ця статистика враховує також 
кількість православних вірних, загальна кількість 
яких не перевищувала 15 %. Переважно це були ви-
хідці з Буковини та східних регіонів України. Не ма-
ючи власного духовного проводу, православні від-
відували греко-католицькі богослужіння. Винятки 
становили Відень, Зальцбург (табір Лексенфельд), 

Ляндек та Куфштайн, які мали своїх православних 
душпастирів1.

Священники проводили різнобічну душпастир-
ську діяльність. Окрім богослужінь та уділення 
Святих Таїнств, при церквах організовували брат-
ства та спільноти, такі як: Братство Св.  Андрія, 
Українське Центральне Допомогове Об’єднання 
Австрії (УЦДОА), Союз українських жінок (Зальц-
бург, Форальберг), Червоний Хрест, Союз українців 
в  Ав стрії, братство Св.  Варвари у  Відні, Братство 
Марії-Неустанної Помочі. Діяли численні хори при 
парафіях. В  Інсбруку існувало душпастирство в’яз-
нів. По цілій Австрії розповсюджувалась релігійна та 
суспільна преса, а деякі громади мали свої часопи-
си. Для прикладу, в таборі Лексенфельд українська 
громада мала видання «Нові дні» та «Останні вісті»2. 
Організовували духовні місії, за які часто відпові-
дали оо. Редемптористи. Однією з  них була місія 
в  Куфштайні. Варто зазначити, що до сьогодні збе-
рігся пам’ятний хрест на місці колишньої бараку-ка-
плиці на згадку цієї події і який за сприяння місцевої 
громади був реставрований 2010 року3.

1   Das Archiv der St. Barbara-Pfarrei in Wien (1947), Bericht 
über die Lage der Kirche des byzantinischen Ritus in Österreich, 
Wien. 
2  Ibid.
3 Фотогалерея інсбруцької парафії свв. Володимира 
та Ольги УГКЦ, http://ukrainische-kirche-innsbruck.at/
bildergalerie/kreuzeinweihung-kufstein/ – 16.04.2019
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Ukrainische griechisch-katholische Kirche 
in Österreich in der Nachkriegszeit

M
it der Einwanderung der ukrainischen 
Flüchtlinge in Österreich entfaltete die grie-
chisch-katholische Kirche sowohl in Tirol als 

auch allgemein in der ganzen Republik eine breite 
Tätigkeit. Die ukrainische Seelsorge entstand meistens 
in Flüchtlingslagern (sogenannten DP-Lager) in einer 
Baracke oder in der speziell dafür gebauten Kapelle. 

Anfang 1947 bestand das Generalvikariat für die 
ukrainischen Katholiken in Österreich, das ein Jahr 
zuvor gegründet wurde, aus 6 Dekanaten, und zwar: 
Oberösterreich mit dem Hauptsitz in Linz unter der 
Leitung von Emilian Stasiuk (26 Geistliche und 3100 
Gläubige); Salzburg unter Dekan Marko Gill (19 Priester 
und 4000 Gläubige); Vorarlberg unter der Führung 
von Dekan Hryhorij Sakaskiv (6 Seelsorger und 3500 
Gläubige); Graz, wo Dekan Jevhen Dmytruk wirkte 
(6 Geistliche und 1630 Gläubige); das Dekanat Kärnten 
unter der Leitung von Hryhorij Karpinskyj (4 Geistliche 
und 3500 Gläubige) und das Dekanat Tirol unter Justyn 
Hirniak (18 Priester und 8398 Gläubige). In Wien und 
Umgebung gab es 6000 Gläubige und 16 Priester. Man 
muss erwähnen, dass bei diesen Statistiken auch die 
orthodoxen Gläubigen mitgerechnet wurden, die aber 
nicht mehr als 15% ausmachten. Überwiegend kamen 
sie aus der Bukowyna und der Ostukraine. Da sie kei-
ne eigenen Priester hatten, besuchten sie oft die grie-
chisch-katholischen Gottesdienste. Davon ausgenom-
men sind Wien, Graz, Landeck und Kufstein, wo eigene 
orthodoxe Seelsorger wirkten1.

Die pastorale Tätigkeit der Priester war vielfältig. 
Außer den Gottesdiensten und der Spendung der 
Sakramente gründeten sie verschiedene Vereine und 
Bruderschaften wie z. B. die Bruderschaft des Hl. Apostels 
Andreas, die ukrainische Zentralhilfevereinigung, den 
ukrainischen Frauenbund (Salzburg), das Rote Kreuz, 
den Bund der Ukrainer in Österreich, die St. Barbara-
Bruderschaft in Wien, die Bruderschaft Mariens von der 
Immerwährenden Hilfe. In den Pfarreien wurden Chöre 
und Abendschulen organisiert. In der Steiermark waren 
die Studentenvereinigungen «Sitsch» und «Obnova» 
sehr aktiv. Im Lager Lexenfeld (Salzburg) gab es z. B. ei-
nen Pfadfi nderbund. 

In ganz Österreich wurden auch zahlreiche ukrai-
nische Schriften herausgegeben. Beispielsweise in 
Lexenfeld publizierte die ukrainische Gemeinde die 
Zeitschriften «Novi Dni» (Die neuen Tage) und «Ostanni 
Visti» (Die letzten Nachrichten)2. 

Um den Menschen Hoff nung und Trost zu schen-
ken und sie in der allgemein herrschenden Depression 
zu stärken, wurden in den Seelsorgestellen geistliche 
Missionen organisiert, die meist von Redemptoristen 
geleitet wurden. Eine davon wurde in Kufstein  gehalten; 
an sie erinnert bis heute ein Holzkreuz, das im Jahr 2010 
von der Ortsgemeinde renoviert wurde3.

Tirol galt nach dem Zweiten Weltkrieg als das geist-
liche Zentrum für die ukrainischen Immigranten. Ihre 
Gesamtzahl in Tirol betrug 8398; davon 7152 grie-
chisch-katholische Gläubige aus Galizien und 1246 
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Барак у м. Куфштайн, де була розташована українська каплиця
Baracke in Kufstein, wo sich die ukrainische Kapelle befand 

Богослужіння в таборі 
Gottesdienst im DP-Lager 
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Місійний пам’ятний хрест, реставрований за сприяння місцевої громади м. Куфштайн. 
Зліва направо: Петро Леша, о. Володимир Волошин, студент-теолог Богдан Карпляк, Марта Білас, 
студент-теолог о. Михайло Плоцідем, Куфштайн, жовтень 2010 р.
Missionskreuz, das von der Ortsgemeinde Kufstein restauriert wurde. V. l. n. r. Petro Lescha, Pfr. Volodymyr Voloshyn, 
Teologiestudent Bohdan Karplyak, Martha Bilas, Theologiestudent Mykhaylo Plotsidem, Oktober 2010 
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Тіроль на той час відігравав роль духовного 
центру українських емігрантів. Загальна кількість 
українців становила 8398 осіб, з яких 7152 були гре-
ко-католиками, вихідцями з Галичини та 1246 пра-
вославними, більшість із яких походили з Буковини 
та зі східних теренів етнічної України. Духовно-
культурне життя зосереджувалося в  таких містах, 
як Інсбрук, Ляндек, Верґль та Куфштайн4.

В Інсбруку були розташовані центр УЦДОА, 
українська гімназія, українська народна школа  – 
загалом дев’ять навчальних закладів. Для прикла-
ду, в  українській гімназії навчалось 80 учнів. За 
провадження цих інституцій відповідало Братство 
Св. Ап. Андрія, яке тоді розгорнуло широку діяль-
ність у  цілій Австрії. В  столиці Тіролю станом на 
1947 рік мешкало 1200 українців, з яких 1100 – гре-
ко-католики та 100  православних. Богослужіння 
спершу відбувалися в  Урсуліненкірхе, а  на великі 
свята – у Вільтенській базиліці. Братство св. Андрія 
ініціювало відкриття української гімназії в Інсбруці, 
під опікою місцевого католицького Архиєпископа, 
який дуже посприяв з  приміщенням, дозволив-
ши українцям використовувати будинок міської 
гімназії. Директором було призначено відомого 
педагога д-ра Богдана Попеля. Серед учителів 
також були відомі науковці: д-р Никифор Гірняк, 
брати Євген і  Корнел Яворівські, Марія Гривняк, 
Леонтін Корнилів, Іван Криницький, Іван Кедрин-
Рудницький та інші5.

Зі звітів Генерального вікаріату за 1947  рік до-
відуємося, що греко-католицька громада Інсбрука 
вела широку соціальну та культурну роботу. Вона 

4 Там само.
5 Диміцький, М.  (2005), «Українська Австрія 1944–1949 
роки», Альманах УНС, с. 35.

видавала релігійні часописи та часто організову-
вала просвітницькі заходи. Для тодішнього паро-
ха о.-декана Ю.  Гірняка культурне життя парафіян 
було одним з  головних пунктів його пасторської 
діяльності. В  околиці Інсбрука діяло ще шість ду-
шпастирств для невеликих груп кількістю від 20-ти 
до 80-ти вірних6.

В місті Ляндек  – одній із найбільших душпас-
тирських одиниць цього періоду  – мешкали 
1408  греко-католиків та 374  православних вір-
них. В гімназії навчалося 100 учнів, а в народній 
школі  – 120. Душпастирювали о.  Андрій Кузьма 
та о. Михайло Курило. В таборі для переміщених 
осіб Куфштайн станом на 1947 рік перебувало 430 
українців: 300 греко-католиків та 130 православ-
них. Більшість православних вірних належали до 
Української автокефальної православної Церкви. 
Душпастирем греко-католиків у Куфштайні на той 
час був о. Володимир Лючків. В таборі Верґль пе-
ребувало 326  українців, з  них 284  греко-католи-
ки та 42 православні. Варто наголосити, що гро-
мада Вирґля у  цей період мала свій дерев’яний 
храм, розписаний у  візантійському стилі. Після 
закриття табору у  грудні 1946  року церква була 
перенесена до Куфштайну, але більше ніколи не 
поставлена7.

Загалом стан українців був досить важким. 
Місцевий ординаріат, а  точніше апостольська ад-
міністратура не змогли покрити основні потреби. 
Місцевий Карітас намагався забезпечити одягом та 
харчуванням. Допомога зі США, яку організовував 
єпископ Костянтин Богачевський, надходила в ма-
лому обсязі, особливо до Інсбрука. Тому більша 

6 Фотогалерея інсбруцької парафії...
7 Там само.
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Orthodoxe, die überwiegend aus der Bukowyna und 
der Ostukraine stammten. Das geistlich-kulturelle 
Leben konzentrierte sich in Innsbruck, Landeck, Wörgl 
und Kufstein4.

In Innsbruck befanden sich die Zentrale der uk-
rainischen Hilfevereinigung, ein Gymnasium mit 
Öff entlichkeitsrecht, eine ukrainische Volksschule und 
«andere Lehranstalten mit Lehrkursen»  – insgesamt 
9 Bildungseinrichtungen. Im Jahr 1947 besuchten 80 
Schüler das Gymnasium. Die Verantwortung für die 
Leitung der Schulen übernahm die Hl. Apostel Andreas-
Bruderschaft. In der Stadt Innsbruck waren 1200 
Ukrainer untergebracht, von denen 1100 griechisch-ka-
tholische und 100 orthodoxe Christen waren. Zuerst fan-
den ihre Gottesdienste in der Ursulinenkirche statt. An 
Hochfesten, für besondere Feierlichkeiten oder anläss-
lich einer Mission stand die Pfarrkirche von Wilten zur 
Verfügung. 1954 feierte die ukrainische griechisch-ka-
tholische Gemeinde alle zwei Wochen ihre Gottesdienste 
in der Karmelitinnenkirche in Wilten. Die orthodoxen 
Ukrainer hielten ihre Gottesdienste in der Friedhofskirche, 
wenn ihr Priester nach Innsbruck kam. In der Umgebung 
gab es noch 6 ukrainische Seelsorgestellen, die 20 bis 
80 Personen umfassten. In Innsbruck wurde außerdem 
Gefangenenseelsorge gemacht5.

Dem Bericht des Generalvikariats aus dem Jahr 1947 
ist zu entnehmen, dass in der griechisch-katholischen 
Gemeinde Innsbruck auf einer breiten sozial-kulturel-
len Basis gearbeitet wurde. Für den damaligen Pfarrer 
und Dekan Hirnyak wurde dies zum Schwerpunkt 
seiner pastoralen Tätigkeit. Die Gemeinde gestaltete 
Symposien, Ausstellungen oder vielfältige musikalische 
Veranstaltungen und gab auch eine Zeitschrift heraus6.

In Landeck, damals eine der größten Seelsor-
gestellen, wohnten 1408 griechisch-katholische und 
374 orthodoxe Ukrainer. 100 Schüler besuchten das 

Gymnasium und 120 die Volksschule. Die seelsorgli-
che Betreuung oblag den Priestern Andrij Kusma und 
Mykhailo Kurylo.

Im Lager Kufstein waren 1947 430 Ukrainer unterge-
bracht, 300 davon waren griechisch-katholisch, 130 or-
thodox. Der Seelsorger der Gemeinde war Volodymyr 
Luchkiv, der die Gottesdienste in der Barackenkirche 
feierte. In diesem Lager gab es auch eine russi-
sche Seelsorge, die aber kaum von den orthodoxen 
Gläubigen, die überwiegend der ukrainischen auto-
kephalen orthodoxen Kirche angehörten, in Anspruch 
genommen wurde7. 

Im Lager Wörgl bestand die ukrainische Gemeinde 
aus 326 Personen; davon waren 284 griechisch-katho-
lisch und 42 orthodox. 1947 errichtete man hier eine 
Holzkirche im traditionellen ukrainischen Stil und mit 
byzantinischen Ikonenbildern ausgemalt. Nach der 
Lageraufl ösung wurde sie nach Kufstein übertragen, 
dort aber nicht wiedererrichtet.

Die Situation der Ukrainer in der Nachkriegszeit 
wurde allgemein als sehr schwierig bezeichnet. 
Die Ortskirche  – die apostolische Administration in 
Innsbruck  – war nicht imstande, die grundlegenden 
Bedürfnisse zu decken. Die Caritas konnte nur teil-
weise mit Lebensmitteln und Bekleidung helfen. Die 
aus den USA kommende Unterstützung, die Bischof 
Konstyantyn Bohachevskyj organisierte, erreichte 
Innsbruck nur sehr zögerlich, was eine Abwanderung 
auslöste. Die meisten Ukrainer wanderten weiter 
nach Westen aus, in die USA oder nach Südamerika. 
Die Anzahl der Ukrainer sank daher innerhalb von 10 
Jahren in ganz Österreich rasch und betrug nur mehr 
1400; 966 waren griechisch-katholisch und 434 ortho-
dox. In Tirol wurden 238 Ukrainer registriert, die ihren 
Wohnsitz in Kufstein hatten; 42 davon waren orthodox 
und wurden von Vasyl Vyshyvan seelsorglich betreut8. 



26 Українська Греко-Катол ицька Церква в повоєнній Австрії

частина українців мігрувала далі на Захід і за оке-
ан. Станом на 1954 рік кількість українців в Австрії 
становила 1400 осіб, з яких 966 греко-католики та 
434 – православні. В Тіролі число вірних становило 
238 українців, з них 42 православних, що мешкали 
в Куфштайні. Душпастирство православних прова-
див о. Василь Вишиван, а начільним греко-католи-
ків був о. Мирон Горникевич8.

Після Другої світової війни душпастирство для 
українців внаслідок імміграції провадили різні свя-
щенники у декількох місцях в Тіролі. Отець Мирон 
Горникевич, як перший генеральний вікарій, 
здійснював духовну опіку над українцями у  1950–
1959 рр. не тільки в Тіролю, але й у всій Австрії.

Після повернення о. Мирона до Відня душпа-
стирські обов’язки на території Тіролю та Зальц-
бургу перейняв о. Іван Дашковський від 1955 до 
1996 рр.

У 1996–2006  рр. душпастирство для україн-
ців в  Тіролю, Зальцбургу та Форальбергу здійс-
нював о. Николай Горникевич, родич о.  Мирона 
Горникевича. Отцю Николаю допомагав у  ду-
шпастирюванні о.  Андрій Логін, який працював 
над своїм докторатом із теології і водночас був за-
діяний як медичний капелан у  Інсбруцькій клініці. 
Сьогодні о.  Андрій займає посаду адміністратора 
Шпиталю  ім. Митрополита Андрея Шептицького 
у Львові.

Від 1 вересня 2006 року душпастирство прова-
дить о. Володимир Волошин.

8 Das Archiv der St. Barbara-Pfarrei in Wien, Звіт з положення 
Католицької Церкви візантійського обряду в  Австрії, 
Зольбад Галь, 1955.

Іконостас каплиці в бараку
Ikonostase in der Baracke-Kapelle 
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Pfarrer Dr. Myron Hornykewytsch als erster Ge ne-
ralvikar betreute 1950–1959 die Ukrainer seelsorglich 
nicht nur in Tirol, sondern in ganz Österreich. Nach der 
Rückkehr von Pfr. Hornykewytsch nach Wien wurden 
die pastoralen Aufgaben von Pfarrer Ivan Dashkovskyj 
von 1955 bis 1996 übernommen.

Von 1996 bis 2006 wurde die Seelsorge für Ukrainer 
in Tirol, Salzburg und Vorarlberg von Pfarrer Nikolaj 

Hornykewytsch, einem Verwandten von Myron 
Hornykewytsch, betreut. Pfarrer Nikolaj half bei den 
pastoralen Aufgaben Andriy Lohin, der in Theologie 
promovierte und gleichzeitig als Klinikseelsorger an 
der Innsbrucker Klinik tätig war. Heute leitet Andriy 
Lohin das Metropolit-Andrej-Scheptyzkyj-Spital in Lviv.

Seit dem 1. September 2006 betreut Pfarrer Mag. Vo-
lodymyr Voloshyn als Seelsorger die Gläubigen in Tirol.

Іконостас каплиці в бараку
Ikonostase in der Baracke-Kapelle 
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Св. Літургія 
в українській 

каплиці, 
1970-ті роки

Gottesdienst in der 
ukrainischen Kapelle, 

die 1970-er

Відвідини єпископа-помічника 
Дмитра Грещука, Канізіанум, 
жовтень 1974 р. Зліва направо: 
Андрій Онуферко (студент УКУ 
в Римі), Марко Томашек, Василь 
Джулі, Володимир Саба, преосв. 
Дмитро, Григорій Мельник, Андрій 
Готюр, Богдан Ганушевський, 
Стефан Фаберґас

Besuch des Weihbischofs Dmytro 
Greshchuk, Canisianum, Oktober 
1974. V.l.n.r.: Andriy Onuferko 
(Theologiestudent aus UKU, Rom), 
Marko Tomashek, Vasyl Giuli, 
Volodymyr Saba, Weihbischof Dmytro, 
Hryhorij Melnyk, Andriy Gotyur, 
Bohdan Hanushevskyj, Stephan 
Fabergas
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Pfr. Ivan Dashkovskyj, 
Mykhajlo Kovalchuk, 

Dr. Ivan Dacko, die 1970-er

Святкування 
25-ліття 

священничих 
свячень о. Івана 

Дашковського, 1976 р.
25-Jahre Priesterweihe 

Ivan Dashkovskyj, 1976
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Апостол  у екзилі: Мирон Горникевич 

В изначною постаттю історії УГКЦ в  Австрії   
без перечно є о. Мирон Горникевич, перший 
генеральний вікарій, який у 1950–1959 роках 

здійснював духовну опіку над українцями в Австрії.
Народився о.  Горникевич 21  серпня 1886  року 

в  Роздолі в  священничій родині. Ґімназію від-
відував у  Стрию. В  1904 розпочав богословські 
студії у  Львівському університеті, завершив на 
Теологічному факультеті Інсбруцького університе-
ту Леопольда і Франца 1910 року. Мешкав у цей пе-
ріод в єзуїтській колегії Канізіанум.

Повернувшись до Галичини, одружився з  доч-
кою священника й водночас професора релігії із 
Самбора Емілією Ортинською. Невдовзі після одру-
ження, 12 лютого 1912 року отримав пресвітерські 
свячення. Початково здійснював служіння як про-
повідник катедрального собору св. Юрія у Львові. 
1913 року захистив докторську дисертацію в галу-
зі богослов’я у  Відні, після чого був призначений 
радником у  Митрополичому суді. Після окупації 
Галичини російськими військами о. Мирона зааре-
штували та відправили в Сибір, де він у важких умо-
вах перебував від 1914 до 1917 років.

Після повернення до Львова та народження доч-
ки Марії в 1923 році отримав від митрополита Андрея 
Шептицького провід парафією св.  Варвари у  Відні, 
парохом якої служив 15 років. У  1935 вийшла дру-
ком головна праця о. М. Горникевича – «Божественна 
Літургія святого отця нашого Івана Злотоустого на 
грецькій та староцерковнослов’янській, з німецьким 
перекладом та латинською транскрипцією». В  часі 

О. Мирон Горникевич у Львові перед 
початком Першої світової війни
Myron Hornykewytsch in Lemberg 
vor dem Ersten Weltkrieg 



 31

Apostel im Exil: Myron Hornykewytsch

E
ine bedeutende Persönlichkeit der Ges-
chi ch te der UGKK in Österreich ist Myron 
Hornykewytsch, der erste Generalvikar für 

Ukrainer-Katholiken in der Alpenrepublik, der in Tirol 
in den Jahren 1950–1959 tätig war.

Myron Hornykewytsch wurde am 21. August 
1886 in Rozdil in einer Priesterfamilie geboren. Das 
Gymnasium besuchte er in Stryj. 1904 begann er sein 
Theologiestudium an der Lemberger Universität, das 
er 1910 an der Theologischen Fakultät der Universität 
Innsbruck abschloss. Während dieser Zeit wohnte er im 
Collegium Canisianum.

Nach Galizien heimgekehrt, heiratete er Emi-
lia Ortynska, die Tochter des Priesters und Religion-
sprofessors aus Sambir. Nach der Trauung wurde er am 
12. Februar 1912 zum Priester geweiht. Zu Beginn war 
er als Prediger der St. Georg-Kathedrale in Lemberg 
beauftragt. 1913 verteidigte er seine Doktorarbeit in 
Theologie an der Wiener Universität und wurde da-
nach zum Berater an das Metropolitangericht berufen. 
Während der Besetzung Galiziens durch die Russen 
wurde er verhaftet und nach Sibirien geschickt, wo er 
unter schweren Bedingungen von 1914 bis 1917 inhaf-
tiert war.

Nach seiner Rückkehr nach Lemberg und der 
Geburt der Tochter Maria übernahm er 1923 die Leitung 
der St.-Barbara-Pfarrei in Wien, zu der er von Andrej 
Scheptyzkyj berufen wurde. In dieser Pfarre arbeitete er 
15 Jahre lang als Pfarrer. 1935 ist sein Hauptwerk «Die 
Göttliche Liturgie unseres heiligen Vaters Johannes 
Chrysostomus in altslawischer Sprache mit der deut-

Видання Святої Літургії у греко-католицькому 
обряді старослов’янською та німецькою мовами. 
Галь-ін-Тіроль, 1954 р.
Altslawisch-deutsche Ausgabe der byzantinischen 
Eucharistiefeier. Hall in Tirol, 1954.
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Отець Горникевич під час процесії з нагоди свята 
Божого Тіла. Галь-ін-Тіроль, 1955 р.
Pfr. Hornykewytsch bei der Haller 
Fronleichnamsprozession im Jahr 1955

Іван Дашкoвський 
Ivan Dashkovskyj 

Іван Лужецький 
Ivan Luzhetskyj
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Божественна Літургія з нагоди вшанування о. Мирона Горникевича в Сальваторкірхе, 
Галь-ін-Тіроль, листопад 2015 р. 
Gottesdienst anlässlich der Gedenkfeier fü r Myron Hornykewytsch in Hall in Tirol, Salvatorkirche, November 2015.
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Голодомору організував акції допомоги, а  також пи-
сав численні статті проти більшовицького терору. 
Заснував клуб для робітників «Родина». 1923 року зав-
дяки його старанням вдалося в безпеці переправити 
реліквії Св. Йосафата з Відня до Риму1.

Важкі часи розпочалися для о. Горникевича 
з приєднанням Австрії до гітлерівської Німеччини. 
Його часто прослуховували та вистежували. З  на-
пливом українських утікачів із Галичини 1945 року 
виникла потреба в  забезпеченні душпастирських 
потреб вірних греко-католиків   – близько ста ти-
сяч їх опинилися в західних регіонах Австрії. З цією 
метою 10 жовтня 1945 року кардинал Відня Теодор 
Інітцер призначив його своїм генеральним вікарі-
єм для вірних візантійського обряду. Через тиск 
комендатури та водночас з огляду на безпеку кар-
динал Інітцер у 1946 році відправив о. Горникевича 
спершу до Верхньої Австрії, на південь від Лінцу 
(американська окупаційна зона), де він міг на од-
ному з курортів відновити сили. Паралельно отець 
продовжував душпастирську працю в  згаданій 
околиці та в Зальцбурзі. Однак і там не чувся в ціл-
ковитій безпеці, особливо після того, як 1949 року 
дружину Емілію по дорозі з  Відня до Верхньої 
Австрії радянські агенти зняли з потяга та відпра-
вили в ГУЛАГ2.

У пошуках більш безпечного місця проживання 
о.  Горникевич 1950  року звернувся за допомогою 
до відомого в  Тіролі благодійника барона Пауля 
Кріппа, нащадка фундаторів Сальваторкірхе в місті 
Галль (Галль-ін-Тіроль). Отримавши згоду від баро-

1  Goller, P. (2007), Die Matrikel der Universität Innsbruck. 
Abteilung: Theologisches Fakultät. Zweiter Band (1900–1918), 
s. 250. 
2  Gstrein, H. P. (2017), Griechisch-katholisches Exil in der 
Salvatorgasse, Hall in Tirol, 1950–1959, Hall in Tirol, s. 11–19. 

на 29 вересня 1954 року о. Горникевич переселив-
ся разом з дочкою до Галлю, що неподалік Інсбруку. 
Дочка Марія розпочала практику в інсбруцькій ди-
тячій лікарні.

Так у  1950-х роках Сальваторкірхе у  Галлі пе-
ретворилася на духовний центр для вірних УГКЦ. 
Перед о.  Горникевичем постало завдання ство-
рення церковних структур на окупаційних зонах 
поділеної Австрії, що викликало свої труднощі. 
Куфштайн, Ляндек, Галль-Інсбрук та Верґль – у цих 
містах були найбільші за кількістю українців табо-
ри для переміщених осіб. Бараки служили капли-
цями, канцеляріями, пораднями. Для великих свят-
кувань о.  Горникевичу вдалося домовитися про 
відправлення Богослужінь у  Вільтенській базиліці 
в Інсбруку3.

Автор найбільш докладного німецькомовного 
дослідження про діяльність о. М. Горникевича, осо-
бисто знайомий із ним Гайнц Пантелеймон Ґштрайн 
згадує, що 1951 року, на початку літа у Вільтенській 
катедрі відбулися дияконські та ієрейські свя-
чення, які організував о.  Мирон Горникевич. 
Вочевидь, ідеться про ієрейські свячення 17 черв-
ня, коли два диякони: Іван Дашковський зі Львова 
та Іван Лужецький із Вербова отримали з рук пре-
осв.  Владики Івана Бучка, апостольського візи-
татора для українців-католиків у  західній Європі 
ієрейські свячення. Свою приміційну літургію 
о. Іван Дашковський відправив 24 червня в каплиці 
Канізіануму, а  о. Іван Лужецький  – 1 липня в  місті 
Дорнбірн у  «візантійсько-слов’янському обряді»4. 

3 Ibid., s. 24.
4 Kirchlichen Blatt, 17.06.1951. 
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schen Übersetzung und mit lateinischer Transkription» 
im Druck erschienen1.

Schwierige Zeiten begannen für Hornykewytsch 
mit dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland. 
Er wurde oft abgehört und ausspioniert. Durch den 
Zustrom der ukrainischen Flüchtlinge aus Galizien 1945 
wurde es notwendig, den seelsorglichen Bedürfnissen 
der griechisch-katholischen Gläubigen vermehrt 
Rechnung zu tragen. Damals befanden sich unge-
fähr 100.000 Gläubige in den westlichen Regionen 
Österreichs. Daher ernennt ihn der Kardinal von Wien 
Theodor Innitzer am 10. Oktober 1945 zum Generalvikar 
für die Gläubigen des byzantinischen Ritus. Aufgrund 
des Drucks der Kommandantur und gleichzeitig im 
Hinblick auf die Sicherheit vor Kommunisten schick-
te Kardinal Innitzer Hornykewytsch 1946 zunächst 
nach Oberösterreich, südlich von Linz (amerikanische 
Besatzungszone), wo ihm eine Kur verordnet wurde. 
Parallel dazu setzte Hornykewytsch in diesem Gebiet 
und in Salzburg seine Pastoralarbeit fort. Trotzdem 
fühlte er sich dort nicht in Sicherheit, vor allem als seine 
Frau 1949 auf dem Weg von Wien nach Oberösterreich 
aus dem Zug durch sowjetische Agenten festgenom-
men und in den Gulag verschleppt wurde2.

Auf der Suche nach einem sichereren Wohnort 
wandte sich Hornykewytsch 1950 an den bekannten 
Wohltäter Baron Paul Kripp in Tirol, einen Nachfahren 
des Gründers der Salvatorkirche in Hall in Tirol. Nachdem 
er am 29. September 1954 die Zustimmung des Barons 
erhalten hatte, zog Hornykewytsch zusammen mit sei-
ner Tochter nach Hall um. Seine Tochter Maria begann 
ihre Praxis an der Innsbrucker Kinderklinik.

So verwandelte sich in den 1950er Jahren die Sal-
vatorkirche in Hall in ein spirituelles Zentrum für die 
Gläubigen der UGKK. Hornykewytsch stand vor der 
Aufgabe der Errichtung von kirchlichen Strukturen in den 

Besatzungszonen des geteilten Österreich, was gewisse 
Schwierigkeiten verursachte. In den Flüchtlingslagern 
Kufstein, Landeck, Hall-Innsbruck und Wörgl be-
fanden sich viele ukrainische ZwangsarbeiterInnen 
und Flüchtlinge. Die Baracken dienten als Kapellen, 
Kanzleiämter oder Beratungsstellen.  An den Hochfesten 
konnte Hornykewytsch die Gottesdienste in der Basilika 
Wilten in Innsbruck feiern3.

Heinz Panteleymon Gstrein, der Autor der gründ-
lichsten deutschsprachigen Aufarbeitung der 
Tätigkeit Hornykewytschs, war mit ihm persönlich 
befreundet und erinnert sich daran, dass er 1951 in 
Wilten eine Diakonen- und Priesterweihe organisiert 
hatte. So wurden dank seiner Mühe am 17. Juni Ivan 
Dashkovskyj aus Lviv und Ivan Luzhetskyj aus Verbiv 
durch den apostolischen Visitator für die Ukrainer-
Katholiken in Westeuropa Ivan Buchko geweiht. Seine 
erste Liturgie feierte Ivan Dashkovskyj am 24. Juni 
in der Kapelle des Canisianums und Ivan Luzhetskyj 
am 1. Juli in Dornbirn im «byzantinisch-slawischen 
Ritus»4. Zu erwähnen ist, dass Ivan Dashkоvskyj 1955 
nach der Rückkehr von Myron Hornykewytsch nach 
Wien die pastoralen Aufgaben im Gebiet Tirols und 
Salzburgs übernahm.

Angesichts der Tatsache, dass sich die Ukrainer nicht 
lange in Tirol aufhielten, sondern weiterreisten, musste 
der Generalvikar den Landsleuten bei der Besorgung 
von Migrationsdokumenten nicht einmal helfen. Um 
die Korrespondenz mit den USA besser führen zu kön-
nen, hat er sogar einen Englischkurs absolviert5.

Eine große Freude für Hornykewytsch war die 
Freilassung seiner Ehefrau Emilia aus dem Gulag am 25. 
Juli 1955; er hatte sie seit sechs Jahren nicht gesehen. 
Am 14. November desselben Jahres zog er auf Bitte 
von Kardinal Innitzer nach Wien um. Aber aufgrund der 
Erkrankung seiner Frau und der zahlreichen Pfl ichten, 
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Варто додати, що о. Іван Дашківський після по-
вернення о. Мирона Горникевича до Відня 1955 р. 
перейняв душпастирські обов’язки на території 
Тіролю та в Зальцбурзі.

Враховуючи той факт, що українці не затримува-
лись у Тіролі надовго, мандруючи далі та шукаючи 
кращої долі за океаном, отцю-вікарію доводилося 
не раз допомагати співвітчизникам з оформленням 
міграційних документів. З метою кращої організації 
кореспонденції зі США він навіть записався на курс 
англійської мови5.

Великою радістю для о. Горникевича було звіль-
нення із ГУЛАГу дружини Емілії, якої не бачив дов-
гих шість років. Це сталося 25 липня 1955 року. Того 
ж року 14 листопада отець на прохання кардинала 
Інітцера переїхав до Відня. Та, зважаючи на хвору 
дружину та численні обов’язки, на які вже браку-
вало фізичних сил, 1956 році знову повернувся до 
Галлю, де аж до самої смерті сповнював свої ду-
шпастирські обов’язки6.

Як зазначає Гайнц Ґштрайн, на цей час у регіоні 
зі 100  тис. українців залишилось 200, а  з  числен-
них деканатів та парафій діяльними були парафія 
св.  Варвари у  Відні, Сальваторкірхе в  Галю, душ-
пастирства в  Ґраці та Зальцбурґу. Сповнивши до-
вірену йому Церквою місію о.  Мирон Горникевич, 
перший генеральний вікарій УГКЦ в  республіці 
Австрія, помер 21 квітня 1959 року, а його обов’яз-
ки перейняв о. міт. Олександр Дзерович7. 

Емілія Горникевич пережила свого чоловіка на 
два роки, відійшовши у вічність 8 квітня 1961 року. 

5 Gstrein, H. P. (2017), Griechisch-katholisches Exil in der 
Salvatorgasse, Hall in Tirol, 1950–1959, Hall in Tirol, s. 27–28.
6 Ibid., s. 30–33.
7 Ibid. 

Після падіння «залізної заслони» їхня донька, Марія 
Горникевич віднайшла на цвинтарі в  Самборі ро-
динний гробівець Ортинських, куди перевезла 
тлінні останки своїх батьків, а також і сама знайшла 
там останній притулок 2011 року.

В листопаді 2015 року в місті Галль-ін-Тіроль уро-
чисто вшанували пам’ять о.  Мирона Горникевича. 
Кульмінацією святкувань стало відкриття та посвя-
чення меморіальної дошки о. Мирону Горникевичу 
на стіні Сальваторкірхе в місті Галль-ін-Тіроль.

Kirchlichen Blatt, 17.06.1951
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für die ihm bereits die körperlichen Kräfte fehlten, 
kehrte er 1956 wieder nach Hall zurück, wo er bis zu 
seinem Tod seelsorglich tätig war6.

Wie auch Heinz Gstrein erwähnt, ist die Anzahl der 
Ukrainer in Österreich von 100.000 auf 200 gesunken. 
Von den zahlreichen Dekanaten und Seelsorgestellen 
bestanden dann nur mehr die Pfarrei zu St. Barbara in 
Wien, die Salvatorkirche in Hall und Seelsorgestellen in 
Graz und Salzburg. Nachdem Myron Hornykewytsch 
den ihm von der Kirche anvertrauten Auftrag erfüllt 
hatte, starb er  – der erste Generalvikar der UGKK in 
Österreich – am 21. April 1959. Zu seinem Nachfolger 

wurde Oleksandr Dzerowycz ernannt7. Zwei Jahre spä-
ter starb am 8. April 1961 Emilia Hornykewytsch. Nach 
dem Fall des «Eisernen Vorhangs» fand ihre Tochter 
Maria Hornykewytsch auf dem Friedhof in Sambir das 
Familiengrab der Ortynskis, wohin sie die sterblichen 
Überreste ihrer Eltern überführen ließ und wo sie dann 
auch selber 2011 beigesetzt wurde.

Im November 2015 gab es einen Gedenktag für 
Myron Hornykewytsch in Hall in Tirol. Höhepunkt 
der Feier war die Enthüllung und Einweihung der 
Gedenktafel für Myron Hornykewytsch an der Wand 
der Salvatorkirche.

Mеморіальна дошка о. Мирону Горникевичу на стіні Сальваторкірхе в місті Галль-ін-Тіроль 
Gedenktafel fü r Myron Hornykewytsch an der Wand der Salvatorkirche in Hall in Tirol
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Блаженні новом уч еники УГКЦ, 
які студіювали в Інсбруку

Б агато із випускників Інсбруцького уні-
верситету відіграли непересічну роль 
в  історії нашої Церкви. Серед колиш-

ніх інс бруцьких студентів двоє  – Глави УГКЦ 
і  Кардинали Католицької Церкви; 10 греко-ка-
толицьких єпископів (серед яких перший гре-
ко-католицький Філадельфійський митрополит 
і  перший єпископ УГКЦ в  Канаді) і  двоє право-
славних; п’ять ректорів, численні віцеректори, 
духівники і  префекти Львівської духовної семі-
нарії; ректор Львівської богословської акаде-
мії; настоятелі Собору святого Юра і  крилоша-

ни Львівської митрополичої капітули; канцлер 
Патріаршої курії УГКЦ, видатні богослови гре-
ко-католицької Церкви. Та найбільшим скар-
бом Української Греко-Католицької Церкви є ті, 
хто довів свою вірність Господу і Церкві найви-
щою ціною  – ціною власного життя  – блаженні 
Новомученики нашої Церкви, троє із яких у різ-
ні часи були студентами Інсбруцького богослов-
ського факультету і  проживали у  Nikolaihaus та 
Collegium Canisianum  – єпископ Никита Будка, 
священник Андрій Іщак та ієромонах Климентій 
(Шептицький).

ЄПИСКОП НИКИТА БУДКА
(в Інсбруку від 1902 до 1905 року)

Напевне, одна із найбільш багатогранних осо-
бистостей списку «інсбруцьких» блаженних ново-
мучеників, з огляду на заанґажування у різні види 
служінь. За 72 роки свого життя Никита Будка встиг 
послужити Церкві на багатьох різних урядах: рад-
ника подружнього трибуналу та референта іммі-
граційних справ Львівської архієпархії, душпасти-
ря українських емігрантів у  Боснії та Німеччині та 
засновника і  редактора часопису «Емігрант», пре-
фекта Львівської духовної семінарії, першого укра-
їнського греко-католицького єпископа в  Канаді, 
єпископа-помічника Львівської архієпархії, та, 

нарешті, душпастиря і  просто співчутливого това-
риша для своїх співв’язнів у Карагандинському ви-
правно-трудовому таборі «Карлаг».

Народився майбутній владика 7 червня 1877 
ро ку у  селі Добромірка Збаразького повіту на 
Тернопільщині. Батьки майбутнього єпископа були 
бідними селянами. Початкову освіту Никита здобув 
у  рідному селі, відтак навчався у  тернопільській 
гімназії, яку закінчив у 1897 році з відзнакою.

Здобувши матуру, майбутній єпископ вивчав 
право у  Львівському університеті. Оскільки сім’я 
була бідною, то в той час, задля власного утриман-
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Dr. Iwan Dacko

Das Zeugnis der seligen Alt-Canisianer 
Nykyta Budka, Klementij Scheptyzkyj 

und Andrij Istschak

A
uszü ge aus einem Vortrag im Canisianum am 
24. Jänner 20021

Am 27. Juni 2001 während des Paps t-
besuches in der Ukraine sprach Johannes Paul II. wäh-

rend der byzantinischen Liturgie in Lwiw (Lemberg) 
vor anderthalb Millionen Gläubigen 28 Ukrainer selig. 
27 von ihnen sind Märtyrer. […] Drei Altcanisianer-
Märtyrer werden im Folgenden kurz vorgestellt:

BISCHOF NYKYTA BUDKA, 
im Canisianum 1902–1905

Er  wurde am 7. Juni 1877 im Dorf Dobromirka, 
Bezirk Sbarasch, in der Westukraine, in einer

Bauernfamilie geboren. Das Gymnasium schloss 
er 1897 in Ternopil ab. Nach dem abgeleisteten 
Wehrdienst studierte er (1902–03) Theologie in Lwiw 
(Lemberg) und in Innsbruck (1903–05). Am 10. Oktober 
1905 weihte ihn Metropolit Andrej Scheptyzkyj zum 
Priester, wonach er zwei Jahre später sein Studium in 
Wien fortsetzte (1907–09), das er mit der Doktorarbeit 
«Die Disziplin der griechischen Kirche im Lichte der 
Polemik zur Zeit der Kirchentrennung» abschloss. 
1 Dacko Iwan, Dr., Das Zeugnis der seligen Altcanisianer 
Nykyta Budka, Klementij Scheptyzkyj und Andrij Istschak. 
In: Korrespondenzblatt des Collegium Canisianum, 
Innsbruck,  Heft 1 des Studienjahres 2002/2003, Jahrgang 
136, S. 20–24. Genehmigter Nachdruck.

Am 15. Juli 1912 wurde er zum ersten Exarchbischof 
in Kanada ernannt, wonach am 14. Oktober seine 
Bischofsweihe stattfand, die ihm Metropolit Andrej 
Scheptyzkyj, der Bischof von Peremyshl’, Konstantyn 
Tschechowytsch sowie der Bischof von Stanislawiw, 
Hryhorij Chomyschyn, spendeten.

Am 11. April 1945 wurde Nykyta Budka von den 
Sowjets verhaftet und zusammen mit anderen fest-
genommenen griechisch-katholischen Bischöfen 
der Ukraine vor Gericht gestellt. Bischof Budka wur-
de zu 8 Jahren Zwangsarbeit in Sibirien verurteilt. 
Die Haftjahre während der Ermittlungen hat er, ge-
nau wie Metropolit Josyf Slipyj, in einem Kiewer 
Gefängnis verbracht. Aus den Erinnerungen des 
Metropoliten ist bekannt, dass Bischof Nykyta Budka 
während der Gerichtsverhandlungen mutig als des-
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ня, мусив підробляти репетиторством, зокрема був 
учителем дітей князів Сапєг у  селі Більче-Золоте. 
Рік відслужив у Австрійському війську, службу про-
ходив у 51-му піхотному полку у Відні.

Після закінчення «світського» навчання і служ-
би в армії Никита Будка починає шлях священичої 
формації і  духовної освіти. Вступає до Львівської 
семінарії на філософсько-богословські студії. 
Ймовірно, семінарист Будка відзначався осо-
бливим здібностями, адже згодом митрополит 
Андрей відправив його поглиблювати богослов-
ські знання до Інсбруку. У  столицю Тіролю сту-
дент-богослов Львівської архієпархії Никита Будка 
прибув 10 жовтня 1902 року. Мешкав у богослов-
ському конвікті, який на той час розташовувався 
у  Nikolaihaus, відвідував філософські й богослов-
ські курси на богословському факультеті. Відтак 
був відкликаний до єпархії, аби здійснювати там 
своє служіння і паралельно дистанційно готувати 
докторат. Покинув колегіум Никита Будка 27 лип-
ня 1905 року.

На свято Покрову Пресвятої Богородиці диякон 
Никита Будка отримав пресвітерське рукополо-
ження із рук митрополита Андрея, та був призна-
чений префектом Львівської духовної семінарії. 
Паралельно, як ми вже згадували вище, виконував 
уряди душпастиря і  опікуна мігрантів та радника 
трибуналу. В  міжчассі о. Будка написав і  захистив 
у Віденському університеті докторат із канонічного 
права на тему: «Дисципліна Грецької Церкви в світ-
лі полеміки за часів Фотія». Сам отець Никита так 
характеризує зміст своєї роботи: «Понятя «дисци-
пліна» беру в найширшім значіню, в противставле-
ню до «догми». Загально кажучи, узглядняю в  працї 
всьо то, що є матерією канонів церковних в теорії 
і  практиці. Так назв. «висша дисципліна» (примат, 

теорія п’яти патриярхів) і  дісципліна в  строгім 
значіню (пости, борода, целібат) є в  нашім пита-
ню, в  полеміці так тісно з  собою зв’язані, що годі 
їх розділити віддільно обговорювати, відси конеч-
но треба ту брати «дисципліну» в  найширшім, 
понятю»1.

Вочевидь, префекта шанували семінаристи, 
адже, як згадує о. Микола Пристай у книзі про істо-
рію Львівської семінарії, коли вже єпископ Никита 
відбував на служіння до Канади, то семінаристи 
влаштували на його честь святковий прощальний 
концерт.

Проте найбільш тривалим і  плідним було слу-
жіння Никити Будки як єпископа. Архієрейська 
хіротонія владики відбулась через кілька місяців 
після того, як йому виповнилось 35 років,  – 13 
жовтня 1912 року. Він був рукоположений для слу-
жіння в Канаді – став там першим українським гре-
ко-католицьким єпископом. Головним святителем 
був митрополит Андрей, співсвятителями  – вла-
дики Костянтин (Чехович) та Григорій (Хомишин). 
Служіння в  Канаді тривало 16 років  – до 9 листо-
пада 1928  року, коли владика Никита у  зв’язку із 
погіршенням стану здоров’я зрезиґнував з  уряду 
Канадського Екзарха.

Від початку свого перебування в  Канаді вла-
дика діяв дуже активно. Уже в  1913-му  році ка-
надійський парламент офіційно реєструє нашу 
Церкву під назвою Руська греко-католицька церква 
Канади (Ruthenian Greek Catholic Church of Canada). 
Через рік єпископ Будка скликає і проводить у мо-
настирі отців-редемптористів у  Йорктоні, у  днях 
від 27 до 29 листопада, перший Собор духовен-

1 Будка, Никита о. Дисциплїна Грецкої Церкви в  сьвітлі 
полєміки за часів Фотия: діссертация докторска, с. 20.
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Зображення видатних українців-канізіанерів на Царських Вратах Каплиці Свв. Володимира і Ольги
в Інсбруку. Художник Борис Іванів, 2019 р. Євангелист Матей – Бл. свщмуч. Климентій Шептицький, 

Євангелист Марко – Бл. свщмуч. Андрій Іщак, Євангелист Лука – Бл. свщмуч. Никита Будка
Die berü hmtesten Canisianer aus der Ukraine. Die symbolischen Abbildungen (Ikonen) auf der königlichen Tü r 

der Ikonostase in der Kapelle der Hll. Wolodymyr und Olha in Innsbruck (Künstler Borys Ivaniv, 2019). 
Diese stellen die ukrainischen Seligen dar, die an der Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck studiert 

haben: Archimandrit Klementij Scheptyzkyj (Evangelist Matthäus), 
Andrij Istschak (Evangelist Markus), Bischof Nykyta Budka (Evangelist Lukas)
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ства РГКЦ. Наслідком роботи собору стає видан-
ня книги під назвою «Правила Церкви»  – збірник 
рішень цього форуму. Також кир Никита засновує 
бурсу для українських студентів, видає молитов-
ник «Християнська родина» та започатковує ви-
дання «Єпархіального вісника». Владика активно 
візитує парафії, пише пастирські листи. 1928  року 
кир Никита у  зв’язку із погіршенням стану здо-
ров’я подає зречення із уряду Екзарха і  поверта-
ється в  Україну, де митрополит Андрей призначає 
його єпископом-помічником, Генеральним вікарієм 
Львівської архієпархії та деканом Львівського дека-
нату. Також владика Будка опікується відновленням 
та розбудовою відпустового місця у  Зарваниці на 

його рідній Тернопільщині. В такому служінні минає 
ще 17 років. 11 квітня 1945 року, разом із усіма єпи-
скопами нашої Церкви, 68-річного владику арешту-
вали згідно зі Сталінським планом ліквідації УГКЦ 
в СРСР, що відомий під назвою «Інструкція № 58».

Єпископа Никиту засуджено за «антирадянську 
діяльність» до восьми років таборів. Покарання вла-
дика відбував у Казахстані, у таборі «Карлаг» поблизу 
Караганди, де й зустрів мученицьку смерть (за офі-
ційною версією – від інфаркту) 1 жовтня 1949 року.

Разом із іншими Блаженними Новомучениками 
його беатифікував святий Папа Іван Павло II, у Львові 
під час Божественної Літургії у  Візантійському об-
ряді 27 червня 2001 року.

АРХІМАНДРИТ КЛИМЕНТІЙ (ШЕПТИЦЬКИЙ)
(в Інсбруку від 1913 до 1917 р.)

Історія архімандрита Климентія є, з одного боку, 
однією із найбільш драматичних, а  з  іншого  – од-
нією із найбільш логічних. Рішення графа, докто-
ра права, блискучого юриста та фактичного роз-
порядника усіма посілостями великого і  багатого 
роду у  віці 42 років вступити в  монастир могло 
видатися досить дивним. Однак, беручи до уваги 
життєвий шлях старшого брата о. Климентія – ми-
трополита Андрея, – таке рішення виглядало й ціл-
ком органічним та логічним. Казимир-Климентій 
не лише вступив до греко-католицького монасти-
ря так само, як і його старший брат, але й по смерті 
останнього старався захищати від розшматування 
Церкву, розвитку і  розбудові якої все своє життя 
присвятив старший брат архімандрита Климентія-
Казимира Шептицького Роман Марія Олександр  – 
митрополит Андрей Шептицький.

Народився Казимир Шептицький 17 листопада 
1869 року у родинній посілості графів Шептицьких – 
селі Прилбичі Яворівського повіту. Він був шостою 
дитиною Івана Шептицького та Софії Фредро-
Шептицької. Закінчив гімназію в Кракові. Студіював 
право у Краківському університеті, по одному року 
стажувався у  Мюнхені і  Парижі, закінчив студії зі 
ступенем доктора права у  1892  році. На початку 
ХХ століття Казимир Шептицький був послом до 
Віденського сейму та кандидатом до державної 
ради. З  ліквідацією у  1907  році Сейму повернув-
ся додому і  займався веденням великого батьків-
ського господарства. 

У 1911  році Казимир зважується реалізувати 
своє монаше покликання, яке відчував давно. За 
порадою старшого брата  – митрополита Андрея, 
виїхав до Німеччини, де вступив до бенедиктин-
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sen Verteidiger auftrat. Während seiner Zwangsarbeit 
hat Bischof Budka bei allem herrschenden Elend, 
Schwerstarbeit, Hunger, Kälte und sogar Folter fü r 
seine Mitgefangenen stets Worte des Trostes und der 

Aufmunterung gefunden und sich bemü ht, sie mora-
lisch zu unterstü tzen. Nach vier Jahren Zwangsarbeit 
starb er am 6. Oktober 1949 in Karaganda in 
Kasachstan.

ARCHIMANDRIT KLEMENTIJ SCHEPTYZKYJ,
im Canisianum 1913–1917

Er wurde am 17. November 1869 im Dorf Prylbyt-
schi, Bezirk Jaworiw, Gebiet Lwiw (Lemberg) als 6. 
Kind des Grafen Jan (Iwan) und der Sofi a, geborene 
Fredro, Scheptyzkyj geboren. Weil sich das alte ukraini-
sche Adelsgeschlecht der Scheptyzkyjs im Verlauf der 
Jahrhunderte polonisiert hatte und zum lateinischen 
Ritus übergewechselt war, wurde Klementij, wie auch 
sein älterer Bruder Roman, als Mönch Andrej – der spä-
tere Metropolit  – im lateinischen Ritus getauft. Er er-
hielt den Taufnamen Kasimir-Maria. Privatlehrer sorg-
ten fü r die schulische Grundausbildung des Knaben, 
die unter der Aufsicht der Mutter geschah. Nach seiner 
Schulausbildung am St.-Anna-Gymnasium in Krakau 
studierte er zunächst an der Krakauer Universität 
Rechtswissenschaft (1888–90), setzte sein Studium in 
Mü nchen und Paris fort und schloss es 1892 in Krakau 
mit dem Doktortitel ab. Im Jahr 1900 wurde Kasimir in 
das Wiener Parlament sowie zum Kandidaten in den 
Staatsrat gewählt. 1901 erhielt er die Vollmitgliedschaft. 
Im Zusammenhang mit der Aufl ösung des Wiener 
Parlaments im Jahr 1907 gab Kasimir seine politi-
sche Tätigkeit auf und befasste sich lediglich mit der 
Verwaltung der Familiengü ter. In dieser Zeit war bei 
ihm der Entschluss herangereift, in ein Kloster des östli-
chen Ritus einzutreten, wobei er seinem Bruder Roman-
Andrej nacheifern wollte. Seine mönchische Berufung 
betrachtete er als eine sehr ernsthafte Angelegenheit, 

wobei sein Wunsch «sich gänzlich Gott zur Verfü gung 
zu stellen», schließlich den Sieg davontrug. Auf Anraten 
seines Bruders, des Metropoliten Andrej, trat er in das 
Benediktinerkloster in Beuron ein, um sich zunächst im 
Mönchstum lateinischer Tradition zu prü fen. Nach ei-
nem Jahr in Beuron wagte er den Schritt, dem Beispiel 
des Bruders zu folgen und zum Ritus seiner Ahnen zu-
rü ckzukehren. Im Jahr 1912 begann er sein Noviziat im 
Kloster des Studitenklosters in Kamenycja in Bosnien. 
Dort legte er 1913 die Gelü bde ab und erhielt den 
Mönchsnamen Klementij.

Am 3. Oktober 1913 kam der Mönchsbruder 
Klementij ins Canisianum, wo er an der Theologischen 
Fakultät der Universität Innsbruck seine theologi-
schen Studien begann, die er 1917 abschloss. Aus 
der Chronik der ukrainischen Alumnen geht hervor, 
dass er sich in ihrem Kreis einer hohen moralischen 
Autorität erfreute. Ungeachtet dessen, dass er bereits 
fortgeschrittenen Alters, Doktor der Jurisprudenz 
und Anwalt, ehemaliges Parlamentsmitglied und 
schließlich Priester war – da er als Mönch Klementij 
am 28. August 1915 von Bischof Dionizij Njaradi 
von Krizevci die Priesterweihe empfangen hat-
te –, wü nschte Pater Klementij keine besondere 
Behandlung, sondern nahm am allgemeinen Leben 
der Studenten wie auch die anderen Alumnen des 
Canisianums teil.
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ського монастиря у Бойроні. Пробувши там рік, як 
і його старший брат, вступає до греко-католицько-
го монастиря, а  саме до монастиря студійського 
уставу у Камениці (Боснія). За кілька років до цього 
митрополит Андрей відновлює монашество сту-
дійського уставу в  Україні. Ідеєю владики Андрея 
було відновлення в  УКГЦ автентичного Східного 
монашества. Власне допомогу в цьому йому нада-
вав брат Казимир, який у 1913 році прийняв малу 
схиму із ім’ям Климентій.

3 жовтня 1913  року монах Климентій прибу-
ває на студії до Інсбрука, де проживає у Колегіумі 
Канізіанум. Тут він здобуває богословську осві-
ту і  священничу формацію. У  міжчассі, 28 серпня 
1915  року був рукоположений в  ієромонаха, хі-
ротонію прийняв із рук єпископа Крижевецько-
го Діонісія Няраді. У  1917  році завершив нав-
чання і  формацію в  Інсбруку та повернувся до 
України.

По приїзді призначений настоятелем монас-
тиря у  Скнилові, та через руйнацію приміщень 
о. Климентій разом із братією переїжджають до 
Унева. У  1926  році ієромонах Климентій стає ігу-
меном Унівського монастиря та настоятелем усіх 
студитів в  Україні. 1936–1937  р. за дорученням 
Конгрегації для Східних Церков разом зі своїм бра-
том митрополитом випрацював Типікон для мо-
нахів студійського уставу, який восени 1937  року 
привіз до Риму і за благословенням папи Пія XI пе-
редав до потвердження Конгрегації2.

Від 1937  року о. Климентій переїжджає на 
Святоюрську гору де опікується хворим митро-

2 Життя, мученича смерть і слава мучеництва бл. Свщмч. 
Климентія Шептицького, Архімандрита Унівського, 
available at: http://pc.studyty.org.ua/content/view/1/13/

политом Андреєм і  допомагає йому в  управлінні 
Церквою. У 1939 році митрополит Андрей призна-
чає о. Климентія Екзархом Росії3.

Після смерті митрополита його наступник – вла-
дика Йосиф Сліпий іменує о. Климентія архімандри-
том студитів, а також призначає його головою де-
легації УГКЦ на переговорах із радянською владою 
у  Москві щодо існування Церкви у  Радянському 
Союзі.

Після ув’язнення єпископату Церкви 11 квіт-
ня 1945  року архімандрит Климентій  – найавто-
ритетніший її священник в  очах духовенства стає 
фактично її очільником. Неодноразово протестує 
проти насильного навернення греко-католиків 
у православ’я та проти діяльності так званої «ініціа-
тивної групи» щодо возз’єднання УГКЦ із РПЦ. Така 
позиція не залишається безкарною  – у  листопаді 
1945  року радянська влада змушує переселитись 
о. Климентія до Унева. Через два роки – влітку 1947-
го архімандрита Климентія арештовують. На час 
слідства отець перебуває у тюрмах Львова і Києва, 
а  помирає 1 травня 1951  року у  Володимирській 
тюрмі в Росії.

3 Там само.
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Nach Beendigung des Theologiestudiums wur-
de Pater Klementij zum Prior des Studitenklosters 
in Sknyliw bei Lwiw (Lemberg) bestimmt. Im Jahr 
1926 wurde Pater Klementij Hegeumenos (Prior) der 
Lawra des Heiligen Entschlafungsklosters zu Uniw 
bestimmt, wobei ihm die Verantwortung fü r alle 
dazugehörigen Klöster ü bertragen wurde. In den 
Jahren 1936–37 hat Pater Klementij im Auftrag der 
Kongregation fü r die Ostkirchen gemeinsam mit sei-
nem Bruder, dem Metropoliten Andrej, ein Typicon fü r 
die Studitenmönche ausgearbeitet. Heutige Kenner 
halten dieses Werk fü r eines der besten Muster östli-
cher Mönchsregeln im 20. Jahrhundert.

Seit 1937 lebte Pater Klementij in Lwiw (Lemberg), 
betreute den schwerkranken Metropoliten und half 
ihm, die umfangreiche Verwaltungsarbeit zu be-
wältigen. Obwohl er sich großer Achtung unter der 
Priesterschaft erfreute, trat er nie selbstständig auf, 
sondern blieb im Schatten des Metropoliten, wobei 
er sich im Stillen seiner Fü rsorge und Pfl ege wid-
mete. Im Jahr 1939, kurz nachdem die sowjetische 
Okkupation der westukrainischen Gebiete erfolgte, 
erschossen die Sowjets auf dem heimatlichen Gut der 
Scheptyzkyjs in Prylbytschi den Bruder der beiden 
Kirchenleute, Leo und dessen Frau. Es bestand auch 
ein Befehl, Klementij zu töten, der jedoch zum Glü ck 
nicht anwesend war.

Im Winter 1939 hatte Metropolit Andrej das gesam-
te Gebiet der Sowjetunion in vier Exarchate aufgeteilt, 
von denen er eines der Fü rsorge von Pater Klementij 
ü bertrug (Russland und Sibirien). Die Exarchen hatten 
vier Synoden abgehalten, an denen Pater Klementij ak-
tiv beteiligt gewesen war. Während der sowjetischen 
(1939–41) und deutschen Besatzung (1941–44) weil-
te Pater Klementij in der Nähe des Metropoliten. Vom 
Palais des Metropoliten aus leitete er die Rettungsaktion 

der Juden. Pater Klementij verblieb am Krankenbett 
seines Bruders, Metropolit Andrej, bis zu seinem Tode 
am 1. November 1944. Im gleichen Jahr 1944 hat Josyf 
Slipyj, der Nachfolger des Metropoliten Andrej, Pater 
Klementij zum Archimandriten des Studitenordens er-
nannt. Er sandte im Monat November 1944 bereits eine 
Delegation nach Moskau, um Verhandlungen ü ber die 
Existenzbedingungen der Griechisch-Katholischen 
Kirche im Sowjetstaat zu fü hren. Dieser Delegation 
stand Pater Klementij vor.

Im Jahr 1945 nach der Verhaftung des Episkopats 
der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche 
wurde Pater Klementij, obwohl er seinen eigenen 
Aussagen nach kein Mandat hierfü r besaß, zum 
Sprecher der Geistlichkeit bestimmt, die sich der 
Zwangsü berfü hrung zum orthodoxen Glauben wider-
setzte. Ungeachtet dessen, dass man Pater Klementij 
seitens der neuen Machtorgane befohlen hatte, das 
Metropolitanpalais zu verlassen und es nicht mehr 
zu betreten, setzte er die donnerstags stattfi ndenden 
traditionellen Beratungen der Geistlichkeit fort, in 
denen er die Priester ermutigte, sich weder von den 
Drohungen einschü chtern noch von den Verlockungen 
beeindrucken zu lassen. Er hielt Begegnungen auch mit 
den Ordensleitern der Basilianer und Redemptoristen 
ab: Während dieser Gespräche wurde beschlossen, 
dem Druck der Sowjetmacht entschieden Widerstand 
zu leisten.

Seinen Kreuzweg trat Archimandrit Klementij am 5. 
Juni 1947 an. An diesem Tag wurde er in der Lawra von 
Uniw verhaftet. Seine Pein begann noch im Gefängnis 
in Lwiw. Pater Klementij wurde beschuldigt, gemein-
sam mit dem Vatikan antisowjetische Propaganda zu 
betreiben. Den Anlass hierzu lieferten abgefangene 
Briefe Pater Klementijs nach Rom, in denen ü ber die 
Verfolgung der Griechisch-Katholischen Kirche in der 
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ОТЕЦЬ АНДРІЙ ІЩАК
(в Інсбруку від 1910 до 1913 рр.)

Якщо діяльність владики Будки була багатогран-
ною, дуже насиченою та географічно охоплювала 
аж два континенти, то отець Андрій Іщак здійсню-
вав скромне, проте від цього не менш важливе слу-
жіння. У своєму життя отець Андрій поєднував три 
служіння: сільського парафіяльного священника, 
префекта Семінарії та професора богословської 
Академії, а також військового капелана.

Андрій Іщак народився 23 жовтня 1887  року 
у  містечку Миколаїв на Львівщині. Навчався 
у  Стрийській гімназії (як згодом і  ще один сту-
дент Канізіануму  – Глава УГКЦ Мирослав-Іван 
Любачівський, а  також такі видатні постаті україн-
ської історії як Степан Бандера, Лев Ребет, капелан 
УПА о. Василь Шевчук – псевдо «Кадило», та багато 
інших), яку закінчив у 1907 році.

Після здобуття матури навчається на богослов-
ському факультеті Львівського університету, відтак 
скерований на навчання в Інсбрук. Цікавим є теж, що 
в Інсбруку студент Іщак перебував у часи змін, адже 
саме на роки його навчання припало переселення 
інсбруцького богословського конвікту із Nikolaihaus 
у новозбудоване приміщення Колегіуму Канізіанум 
на Чурченталерштрасе, 7. В  Інсбруку Андрій Іщак 
перебував від 29 жовтня 1910 до липня 1913  року. 
Студіював догматику та канонічне право, особливо 
цікавився також в  конфесійному розумінні «право-
славною» догматикою. Відразу після повернення 
починає викладати догматику та канонічне право 
у Львові. Докторат захистив у 1914 році.

26 червня 1914 року приймає пресвітерське ру-
коположення у стані целібату. Першою душпастир-
ською працею о. Іщака стає служіння військовим 

капеланом у легіоні Українських Січових стрільців. 
У  1918  році стає префектом Львівської духовної 
семінарії, працює в цьому уряді рік, відтак перехо-
дить на душпастирську працю. Отримує парафію 
у селі Мільно, служить там сільським священником.

Новий етап служіння о. Андрія починається із 
заснуванням у Львові у 1928 році греко-католиць-
кої Богословської академії. Ректор Академії о.  д-р 
Йосиф Сліпий запрошує свого колегу зі студій 
в  Інсбруку о. Іщака на викладацьку працю. Отець 
погоджується. Паралельно душпастирюючи у  селі 
Сихів біля Львова.

Ось як про о. Іщака згадує його студент  – 
о. Микола Пристай: 

«А. Іщак був невисокого росту, шатен, волосся 
чесав на правий бік, мав похмурий вигляд обличчя. 
Викладав на підставі свого підручника, при тім 
значно розширюючи його. Відзначався сильною 
дикцією й цікавою манерою викладу, прикметами, 
які змушували студентів уважно слухати цього 
професора. За словами самого Іщака «у нього ніхто 
на викладах не спав, а на іспитах не впав», тобто 
не провалився. Студенти, які ставилися до проф. 
Іщака дуже прихильно, знали, що іспити в  нього 
складуть, проте приходили підготовлені (соромно 
було отримувати даровану оцінку)»4

Також отець Пристай пише, що 23 верес-
ня 1932  року на основі праці «Палінодія Захарії 
Копистенського» о. Андрієві було присвоєно ти-
тул надзвичайного професора Академії. Серед 

4 Пристай, М. (2003), Львівська греко-католицька духовна 
семінарія 1783–1945, Львів; Рудно, с. 377.
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Ukraine informiert wurde. Bereits am 27. Juni 1947 
wurde er laut Befehl des stellvertretenden Ministers 
fü r Staatssicherheit der Ukrainischen SSR in ein Kiewer 
Gefängnis verlegt. Gerade hier musste der 78-jährige 
Greis die meisten Misshandlungen ü ber sich ergehen 
lassen. Dies bezeugen nächtliche Verhöre, die in seiner 
persönlichen Akte Nr. 3101 niedergeschrieben sind. 
Die Mitgefangenen des Archimandriten im Kiewer 
Gefängnis erinnerten sich an ihn mit folgenden Worten: 
«Die Haltung von Pater Klementij war ungeachtet sei-
nes hohen Alters (79 Jahre) einwandfrei, er kränkelte 
nicht, bat niemals um ein Schonregime oder irgend-
welche Medikamente. Mit verschiedenen Mitteln ver-
suchte man den festen Glauben von Pater Klementij 
zu erschü ttern. Der Untersuchungsrichter schlug ihm 
vor, den orthodoxen Glauben anzunehmen, wonach 
er in ein Kloster entlassen wü rde. Pater Klementij wei-
gerte sich! Sogar im Gefängnis fü hrte der Archimandrit 
von Uniw ein asketisches Leben mit Fasten und Gebet. 
Jeden Tag, morgens und vor dem Schlafengehen, nä-
herte sich Pater Klementij in der Entfernung von einem 

Meter  – näherzutreten war verboten  – dem Fenster, 
stü tzte sich mit den Händen auf seinen Gehstock, neig-
te sein Haupt und betete im Flü sterton. Er verteilte 
großzü gig an die Mitgefangenen Geschenke, die ihm 
Nonnen zukommen ließen. Alle Beschwernisse des 
Haftlebens  – die nächtlichen Verhöre, Erpressungen, 
Einschü chterungen, Verlegungen von einem Gefängnis 
zum anderen – ertrug der Archimandrit wie ein wahrer 
Kämpfer Christi.« Nachdem im März 1948 das Urteil 
gegen den Archimandriten Klementij verkü ndet wur-
de, brachte man ihn zunächst nach Moskau und da-
nach in das berü chtigte Gefängnis von Wladimir an der 
Kljasma. Ungeachtet aller Qualen, die er in der Zelle litt, 
fand er stets die Kraft, um noch zu lächeln. Scheinbar 
war das Lächeln die einzige Waff e des Archimandriten, 
um das Evangelium zu verkü nden. Am 1. Mai 1951 
um 21.30 Uhr fand die Erdenwanderung von Pater 
Klementij Scheptyzkyj, dieses Märtyrers fü r den christ-
lichen Glauben, ein Ende. Er war bis in den Tod dem 
christlichen Ideal und seiner Mönchsberufung treu 
geblieben.

ANDRIJ ISTSCHAK,
im Canisianum 1910–1913

Die Gestalt von Andrij Istschak könnte vermutlich 
Studenten und jungen Theologen am meisten zu-
sagen. Denn gerade er war ein vorbildlicher Lehrer 
und Wissenschaftler, der als Experte der orthodoxen 
Theologie sich einen Namen gemacht hatte. In Lwiw 
(Lemberg) wurde er allgemein fü r einen fortschrittli-
chen Theologen gehalten. Hätte er seinen Lebensweg 
nicht als Märtyrer beendet, wären die Lebensumstände 
anders gewesen, wäre er, nachdem Josyf Slipyj die 
Fü hrung der Ukrainischen Griechisch-Katholischen 

Kirche ü bernommen hatte, der geeignetste Kandidat 
fü r das freigewordene Rektorat der Lemberger 
Theologischen Akademie gewesen.

Andrij Istschak wurde am 23. Oktober 1887 in 
Mykolajiw am Dnister geboren. Sein Abitur legte er 1907 
in Stryj ab. Er studierte Theologie in Lwiw (Lemberg) und 
Innsbruck, wo er zwischen 1910 und 1914 im Canisianum 
war. Die Doktorwü rde erhielt er am 26. Juni 1914, nach-
dem er seine Arbeit «Antitrinitarismus in der Ruthenischen 
Kirche» verteidigt hatte. Liest man in der Chronik der 
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інших праць отця Іщака-науковця о. Пристай зга-
дує: «Філіокве у Фотія та його наслідників», «Унійні 
і  автокефальні змагання на українських землях 
від Данила до Ісидора», «Святий Августин і  Схід», 
«Почитання Найсвятійшої Євхаристії на Сході»; 
«Рим і  Візантія», «Виховання клиру в  греко-ка-
толицькій духовній Семінарії у  Львові», та один 
із головних творів о. Андрія Іщака: «Догматика 
нез’єдиненого Сходу». У  богословській академії 
професор Іщак викладав такі курси: гомілетику, дже-
рела Східного права та догматику нез’єдиненого 
Сходу.

Мученицьку смерть о. Андрій прийняв 26 черв-
ня 1941  року з  рук більшовицьких військ, які від-
ступали під натиском німців. Спогади про цю подію 
із уст очевидця  – Івана Кульчицького знаходимо 
у архівах Інституту Історії Церкви УКУ:

«Як війна зачалася, то забрали священика на 
Персенківку, на сусідню станцію. Десь в обід забра-
ли, потримали до вечора і відпустили. А мій бать-
ко, бо вони дуже добре відносилися один до одного, 
каже: «Отче, як Вас відпустили, я би Вам радив схо-
ватися на тих пару днів,  – бо то вже видно було, 
що німці наступають, большевики все одно вті-
кають.  – Сховайтеся  – і  переживемо». А  священик 
каже: «Йване, пастух отару не залишає. І  я також 
не можу залишити парафіян і сам сховатися». А че-
рез два дні прийшли воєнні і  його з  дому забрали. 
Там такі були зарослі, корчі, то десь від парафії 
було, може, півкілометра, то там вивели його і за-
мучили. Йому в живіт стріляли, і то так виглядало, 
як поколено»5.
5 Андрій Іщак (1887–1941), http://ichistory.org.ua/2015/
09/28/svyashhennomuchenyk-andrij-ishhak-1887–1941/
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 ukrainischen Innsbrucker Alumnen, so erfährt man, dass 
er als Student sehr eifrig gewesen sein muss, zumal ihn 
die Kollegen zum Ehrenmitglied des Homiletischen 
Kreises gewählt hatten. Wir entnehmen seinen eigenen 
Aufzeichnungen, dass ihn schon damals die ökumeni-
sche Frage, vor allem die Beziehung zwischen Katholiken 
und Orthodoxen, ungeheuer interessierte. Nach seiner 
Promotion in Innsbruck am 26. Juni 1914, kurz vor dem 
Ersten Weltkrieg, kehrte er nach Lemberg zurü ck, wo er die 
Priesterweihe erhielt und fü r die Lemberger Erzeparchie 
(Erzdiözese) bestimmt wurde. Während des Ersten 
Weltkrieges war er militärischer Feldseelsorger, 1918 wur-
de er zum Präfekten des Lemberger Geistlichen Seminars 
bestimmt, ab 1919 war er ländlicher Seelsorger und ver-
blieb bis 1923 in der Pfarrei von Milno. Vom Jahr 1928 
an hielt er an der Lemberger Theologischen Akademie 
Vorlesungen ü ber die Dogmatik des, wie es damals hieß, 
getrennten (d. h. orthodoxen) Ostens sowie eine gewis-
se Zeit ü ber das Kirchenrecht. Im Jahr 1930 studierte er 
eine gewisse Zeit am Päpstlichen Orientalischen Institut 
in Rom. Zurü ckgekehrt nach Lemberg verband er seine 
Lehrverpfl ichtungen mit den Aufgaben des Seelsorgers 
von Sychiw in der Nähe der Hauptstadt.

Mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten aus den Be-
reichen Dogmatik, Patristik und ökumenischer Theologie 
hat er die Achtung wissenschaftlicher Krei  se gewon-
nen. Es war ihm gelungen, das Niveau der Lemberger 
Theologischen Akademie sowie der Ukrainischen 
Wissenschaftlichen Theologischen Gesellschaft zu he-
ben. Aus seiner Feder stammten zahlreiche wissen-
schaftliche Abhandlungen und Besprechungen aus dem 
dogmatischen und patristischen Bereich sowie der his-
torischen Literatur, die er in verschiedenen Zeitschriften 
wie «Nywa» (Der Acker), «Meta» (Das Ziel), «Bohoslowija» 
(Theologie) und anderen veröff entlichte. Während der 
ersten Besatzung der Westukraine durch die Sowjetmacht 

(1939–41) hatte bereits eine erste Verfolgung geistlicher 
Personen begonnen.

Zur Zeit der kommunistischen Diktatur wurde der 
Akzent besonders auf die Vernichtung von Geistlichen 
gelegt. Ungeachtet der Verfolgungsbedingungen hat-
te Professor Istschak seine seelsorgerischen Aufgaben 
weiterhin gewissenhaft erfü llt. Er war ein guter, in-
telligenter, hoch gebildeter Mann, der sich von den 
Gefahren der Kriegszeit nicht einschü chtern ließ. 
Bewusst hat er das Martyrium auf sich genommen, 
wobei er die ihm anvertraute Gemeinde nicht ohne 
geistige Betreuung im Stich lassen wollte. Er erfreute 
sich einer großen Autorität und der Achtung seiner 
Gemeindemitglieder. Man liebte und schätzte ihn als 
einen gerechten und anspruchsvollen Menschen. Die 
Gemeindemitglieder hatten ihm oft vorgeschlagen, 
sich versteckt zu halten, um die gefährliche Zeit zu 
ü berbrü cken, doch der Priester lehnte dies ab und wie-
derholte stets: «Ein Hirte verlässt seine Herde nicht, und 
ich werde meine Pfarrgemeinde nicht im Stich lassen.»

Die Wut der Roten Armee steigerte sich nach dem 
22. Juni 1941, als die Deutsche Wehrmacht in die 
Westukraine einzumarschieren begann. Am 26. Juni wur-
de Professor Istschak von sowjetischen Soldaten festge-
nommen. Nach dieser Festnahme hat ihn niemand mehr 
gesehen. Aus Berichten von Augenzeugen ist bekannt 
geworden, dass Professor Istschak in einen kleinen Wald 
zur Exekution gebracht wurde. Zwei Tage zuvor hatte 
man ihn bereits einmal festgenommen. Er wurde auf der 
Station Persenkiwka verhört, jedoch am nächsten Tag 
freigelassen. Der Leichnam Professor Istschaks, der von 
Bajonetten durchbohrt war, wurde einige Zeit später ge-
funden, er befand sich bereits im Verwesungszustand. 
Sein Ende hat keiner gesehen, außer diejenigen, die ihn 
umgebracht haben. Er starb in Erfü llung seiner priester-
lichen Pfl ichten den Märtyrertod. 



 Гайнц Гштрайн

Патріарх Сліпий 
згадує Інсбрук

З 
моїх римських років у 1970-ті незабутніми 
є зустрічі з  патріархом Йосифом Сліпим. 
Під час візиту до монастиря студитів, який 

він заснував поблизу колишньої папської літ-
ньої резиденції Кастель Гандольфо, на початку 
вересня 1974  року я був представлений йому як 
інсбручанин. Сонячна усмішка відразу осяяла по-
важні риси: «З Інсбрука? Там мені було найкраще 
в  житті... Залишайтеся на обід, лисиця збиралася 
сьогодні вночі вкрасти одну з  наших курей, про-
гризла шию, але курку ми в неї відібрали. Тож у нас 
сьогодні курячий суп і  «Backhendl», як кажуть 
тірольці».

І от я сиджу поруч 81-літнього Патріарха. Кре-
мезна постава й сильний голос уже не нагадують 
про болісні часи в  радянських застінках: «Інсбрук 
я завжди пригадував собі в ГУЛАГу: товариш по не-
волі навчив мене, аби не впасти духом, зануритися 
в глибини свого серця. Туди, де все ще жевріє про-
блиск далекого щастя».

До самого пополудня того дня бабиного літа 
патріарх розповідав про своє навчання в Інсбруку 
кінця Першої світової війни і  роки після нього. 
«То були не лише старі добрі часи. Невдовзі після 
того, як я здобув ступінь доктора теології у вересні 
1918  року, прийшов крах Австро-Угорщини. Весь 
Тіроль був зайнятий італійцями, але ми вже і  їм 
були раді після того, як над Інном почалися заво-

рушення. Робітники марширували з  червоними 
прапорами перед інсбруцькими монастирями, ви-
магали передачі церковних скарбів або принайм-
ні харчів. В старому місті сплюндрували плебанію. 
Єзуїти спорожнили свої комори, викидали з  них 
мішки просто на вулицю, на Сільгассе, жінки свари-
лися за них, розрізали, збирали картоплю в прине-
сені зі собою відра, а борошно насипали просто до 
високо піднятих фартухів. При цьому вони бурмо-
тіли «Смерть священникам». Наступним мав стати 
Канізіанум, до вихованців якого я належав від осені 
1912 до 30 вересня 1917 рр., коли був висвяченим 
у  Львові. Ми, студенти теології, вишикувалися пе-
ред Канізіанумом з  наміром захистити його. Але 
вже невдовзі наблизилися італійські берсальєри, 
їхні багнети вилискували на сонці обабіч капелюхів 
із перами. Плюндрівники швидко розсіялися.

На завершення візиту до студитів Йосиф Сліпий 
закликав мене відвідати його найближчим часом 
у Ватикані. І от вже я стою ліворуч Собору Св. Петра 
перед Палаццо Сан Карло. Мене зустрічає секретар 
патріарха всечесний Іван Дацько: «То ви з Інсбруку. 
А  я також випускник Канізіануму». Він веде мене 
до витягу, а  тоді до одного з  помешкань у  палаці, 
зарезервованого для кардиналів та інших високих 
церковних чинів. Йосиф Сліпий виходить до прий-
мальні, тепло вітає мене. Черниця приносить чай, 
печиво, горілку з келішками.
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Heinz Gstrein

Patriarch Slipyj 
erinnert sich an Innsbruck 

A
us meinen römischen Jahren in den 1970ern 
sind mir die Begegnungen mit Patriarch Josyf 
Slipyj unvergesslich. Bei einem Besuch des von 

ihm gegründeten Studitenklosters nahe der dama-
ligen päpstlichen Sommerresidenz Castel Gandolfo 
Anfang September 1974 wurde ich ihm als Innsbrucker 
vorgestellt. Sofort fl og ein sonniges Lächeln über sei-
ne ernsten Züge: «Aus Innsbruck? Dort war mir die 
schönste Zeit meines Lebens geschenkt... Bleiben Sie 
doch zum Mittagessen. Der Fuchs wollte heute Nacht 
eine unserer Hennen holen, hat ihr den Hals abgebis-
sen. Wir haben sie ihm aber entrissen. So gibt es heute 
Hühnersuppe und Backhendl, wie ihr Tiroler sagt.»

Ich darf an der Seite des damals schon 81-Jährigen 
sitzen. Seiner hohen, ungebeugten Gestalt und kräfti-
gen Stimme sind die qualvollen Zeiten in Kerkern und 
Strafl agern der Sowjetunion nicht mehr anzumerken: 
«Im Gulag hab ich mich immer an Innsbruck erinnert, 
wenn es besonders schlimm wurde. Ein Leidengefährte 
belehrte mich: Damit Du hier nicht seelisch zugrund 
gehst, musst Du Dich auf Deines Herzens tiefsten 
Grund versenken. Wo sich ein Schimmer fernen Glücks 
bewahrt.»

Bis in den spätsommerlichen Nachmittag hinein er-
zählt der Patriarch von seinen Studien im Innsbruck des 
späten Ersten Weltkriegs und der ersten Jahre danach. 
«Ja, es war nicht nur eine gute alte Zeit. Kaum hatte ich 
im September 1918 zum theologischen Doktor promo-

viert, kam der Zusammenbruch Österreich-Ungarns. 
Ganz Tirol wurde von den Italienern besetzt. Wir muss-
ten aber um sie froh sein, als auch am Inn Unruhen 
ausbrachen. Mit roten Fahnen marschierten Arbeiter 
vor die Klöster von Innsbruck, riefen nach Herausgabe 
der Kirchenschätze oder zumindest von Lebensmitteln. 
In der Altstadt wurde die Propstei am Pfarrplatz aus-
geplündert. Die Jesuiten leerten von sich aus die 
Speisekammern ihres Kollegs, warfen Säcke heraus auf 
die Sillgasse. Frauen stritten sich darum, schlitzten sie 
auf, ließen Kartoff eln in mitgeschleppte Kübel plump-
sen und Mehl in ihre hochgehobenen Schürzen rinnen. 
«Tod den Pfaff en» brüllten sie dabei. Als nächstes wäre 
das Canisianum dran gewesen, zu dessen Alumnen 
ich vom Herbst 1912 bis vor meiner Priesterweihe in 
Lemberg am 30. September 1917 gezählt hatte. Wir 
Theologiestudenten stellten uns schützend vor unser 
Seminar. Doch da nahten im Laufschritt italienische 
Bersaglieri mit neben ihren Federhüten blinkenden 
Bajonetten. Die Plünderer verkrümelten sich eiligst.»

Zum Abschied bei den Studiten ermunterte mich 
Josyf Slipyj, ihn bald im Vatikan zu besuchen. So ste-
he ich links hinter dem Petersdom vor dem Palazzo 
San Carlo und läute. Der Sekretär des Patriarchen 
holt mich ab, Hochwürden Ivan Dacko: «Also Sie 
sind der Innsbrucker. Bin selbst ein Canisianer.» Er 
bringt mich zum Lift, führt in eine der Wohnungen 
des Palais, die Kardinälen und anderen hohen kirchli-
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«Що мене вже давно цікавить»,  – починає 
розмову патріарх  – «то це монастир Вічного 
Поклоніння Святим Дарам у Саґґені, де я знайшов 
то тихе місце під час мого другого інсбруцького 
періоду від 1918 до 1920 рр., щоб закінчити док-
торську дисертацію про поняття вічного життя 
у  святого євангелиста Івана і  габілітаційну стат-
тю на здобуття звання професора про доктрину 
Трійці у візантійського патріарха Тотія. Та щира до-
брота сестер і їхній прекрасний сад є незабутніми. 
А як їм ведеться нині?»

Я змушений повідомити Патріархові прикру 
звістку: «На жаль, на останньому синоді дієцезії 
в  Інсбруку молодіжний інсбруцький капелан за-
пропонував зробити монастир Вічного Поклоніння 

центром католицької робітничої молоді. А  сестер 
перенести кудись на Нордкетте. Бо поклонятися 
можна й там, а молоді потрібні кімнати для зустрі-
чей, спортивні зали та поля для ігор...»

Йосиф Сліпий глибоко засмучений: «Це мені 
дуже боляче чути. У  Сибіру я завжди сподівався 
побачити монастир Вічного Поклоніння ще раз 
у житті, а тепер його нищать, та ще й силами самої 
Церкви».

Довший час я не міг принести жодної кращої 
новини Патріарху. Знову і знову він підкреслює, що 
молитва і хрест лежать в основі Святих Таїн кожної 
Церкви, будь то на Сході чи на Заході. Потім, на-
решті, у мене є гарна новина для Йосифа Сліпого: 
«Єпископ звільнив молодіжного капелана з  його 
активістськими планами і безжалісними намірами, 
навіть замкнув попередні центри на замки, і нових 
більш уже не буде...».

Митрополит, уже Патріарх Київський, зітхає з по -
легкістю. 

Церква монастиря Вічного Поклоніння у Інсбруку
Klosterkirche zur Ewigen Anbetung in Innsbruck
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chen Würdenträgern vorbehalten sind. Slipyj kommt 
ins Empfangszimmer, begrüßt mich herzlich. Eine 
Schwester rollt Tee, Gebäck und eine Wodkafl asche mit 
Gläsern herein.

«Was mich schon lang interessiert», beginnt der 
Patriarch das Gespräch, «ist das Kloster zur Ewigen 
Anbetung im Saggen. Dort habe ich während meiner 
zweiten Innsbrucker Zeit von 1918 bis 1920 die nötige 
Ruhe gefunden, um meine Doktorarbeit zum Begriff  des 
Ewigen Lebens beim hl. Johannes dem Evangelisten 
und die Habilitationsschrift als Professor über die 
Dreifaltigkeitslehre des byzantinischen Patriarchen 
Photius auszufeilen. Auch die herzgewinnende Freun-
dlichkeit der Schwestern und ihr schöner Garten sind 
mit unvergesslich. Wie geht es ihnen heute?»

Da muss ich ihm bekümmert zur Antwort ge-
ben: «Eure Seligkeit, um die Ewige Anbetung sieht 
es leider nicht gut aus. Auf der letzten Innsbrucker 
Diözesansynode hat der Innsbrucker Jugendseelsorger 
vorgeschlagen, das Kloster zum Zentrum für die katho-
lische Arbeiterjugend zu machen und die Schwestern 
irgendwo hinauf auf die Nordkette zu verbannen. 
Anbeten könnten sie auch dort oben. Die Jungen hin-
gegen bräuchten Versammlungsräume, Sportsäle und 
Spielwiesen...»

Josyf Slipyj ist tief betroff en: «Das schmerzt mich 
sehr. In Sibirien hatte ich immer gehoff t, die Ewige 
Anbetung noch einmal im Leben wiedersehen zu dür-
fen. Und jetzt soll sie zerstört werden, noch dazu von 
kirchlichen Kräften.»

Lang kann ich dem 
Patriarchen keine bessere 
Nachricht bringen. Immer 
wieder betont er, dass Gebet 
und Kreuz im Herzen des 
Mysteriums der heiligen 
Kirche stehen, ob in Ost 
oder West. Dann endlich 
habe ich frohe Kunde für 
Slipyj: «Der Bischof hat den 
Stadtjugendseelsorger mit 
seinen aktivistischen Plänen 
und rücksichtslosen Vorhaben 
abgesetzt, ihn sogar mit 
Vorhängeschlössern von sei-
nen bisherigen Zentren aus-
gesperrt. Und neue wird es 
keine mehr geben...»

Der Metropolit, inzwischen 
Patriarch von Kyiv, atmet hör-
bar auf. 
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Ф
актична відсутність архівних даних про 
українців у Тіролі до початку 1940-х років 
не дає можливості створити повну істо-

ричну картину до цього етапу, на відміну від більш 
повно і  хронологічно послідовно опрацьованої 
теми українства у Відні. 

Велика хвиля міграції українців до Тіролю 
і  Форальберґу припала на період Другої світової 
війни. Втечею від комуністичного режиму ряту-
валися насамперед представники інтелігенції, 
політично та суспільно активні діячі. Як зазнача-
ють історики, це була виразно політична міграція 
освічених людей, професіоналів у  різних сферах 
громадського життя, які не могли залишитися 
в Україні з огляду на тотальну окупацію комуніста-
ми етнічно українських земель. Водночас, Відень, 
знайомий більшості утікачів ще зі студентських 
часів, після перемоги Червоної армії опинився 
в  радянській зоні впливу і  не міг становити без-
печного притулку. Таким чином, у  таборах для 
переміщених осіб у  Ляндеку, Куфштайні, Філляху, 
а також на приватних помешканнях у  Інсбруку та 
інших тірольських містах опинилися тисячі укра-
їнців. Серед них  – відомі політичні та культурні 
діячі:

– Роман Дашкевич, генерал-хорунжий УНР в 
емі грації, чоловік старшини УСС Олени Степанівни, 
мешкав у  Куфштайні від 1943  року і  аж до смер-
ті 1975  р. Викладав історію у  табірній українській 
школі. Перепохований 2008 року на Личаківському 
цвинтарі у Львові;

– Микола Ковалевський, перший міністр зе-
мельних справ уряду УНР. Після Другої світової 
війни оселився у  Інсбруку, був директором інфор-
маційного агентства «Express-Pressedienst», помер 
1957  року і  був похований на Східному цвинтарі 
Інсбруку. Зусиллями української громади Тіролю 
могилу М.  Ковалевського було врятовано від зни-
щення та відновлено 2017 року;

– Степан Бандера, провідник ОУН, один із 
чільних ідеологів і  теоретиків українського наці-
оналістичного руху – мешкав від квітня 1945 року 
в  Інсбруку (за спогадами Євгена Стахіва, «в старім 
готелі над Іном коло переходового мосту»1) та на 
віллі в Зеефельді в 1946 році;

– Євген Стахів, офіцер УГА, організатор підпіл-
ля, мешкав у Інсбруку від 1945 до 1949 рр.;

– Іван Тиктор, відомий видавець і  редактор, до 
1939 р. – власник концерну «Українська преса», меш-
кав у  Інсбруку у 1944–1948 рр., організував тут ви-
давництво. Коли виявилося, що друкарні Інсбрука не 
мають українських гарнітур шрифтів, за допомогою 
художника М. Левицького, із яким співпрацював ще 
у Львові до війни, розпочав видавничу справу дуже 
оригінальним способом: книги не набирали, а їх ма-
лювали мистецьким пером М.  Левицького. Далі їх 
за зразком відбивали офсетним способом в універ-
ситетській друкарні Інсбруку. Пізніше І. Тиктор при-
дбав друкарську машинку із українським шрифтом 
і частину оригінал-макетів готував за її допомогою;

1 Стахів, Є. (1995), Крізь тюрми, підпілля й кордони, Київ, с. 196. 
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«Ukrainisches Tirol» im 20. Jahrhundert

D a die genaueren historischen Daten über die 
Ukrainer in Tirol vor 1940 fehlen, ist ein voll-
ständiges Bild aus dieser Zeit nicht möglich – 

im Gegensatz zur vollständig aufgearbeiteten und 
chronologisch konsequent dargestellten Geschichte 
der Ukrainer in Wien.

Während des Zweiten Weltkriegs gab es eine gro-
ße Welle der Migration von Ukrainern in Tirol und 
Vorarlberg. Intellektuelle sowie politisch und sozial ak-
tive Persönlichkeiten fl ohen vor dem kommunistischen 
Regime. Dies war eindeutig eine politische Migration 
von gebildeten Menschen und Fachleuten aus verschie-
denen Bereichen des öff entlichen Lebens, die wegen 
der Besatzung der Ukraine durch die Kommunisten 
und später durch die Nazis nicht mehr bleiben konnten. 
Gleichzeitig gehörte Wien, das den meisten Flüchtlingen 
aus ihrer Studentenzeit bekannt war, nach dem Sieg der 
Roten Armee zur sowjetischen Besatzungszone und war 
deshalb kein sicherer Ort für sie. So waren die Lager für 
Displaced Persons (DP-Lager) in Landeck, Kufstein oder 
Villach sowie Privatunterkünfte in Innsbruck und ande-
ren Tiroler Städten zum Refugium für tausende Ukrainer 
geworden. Unter ihnen sind folgende prominente 
Politiker und Kulturträger zu nennen:

– Roman Dashkevych: General der Ukrainischen 
Legionen (Ukrainische Sitscher Schützen) im Exil, 
lebte seit 1943 und bis zu seinem Tod im Jahr 1975 
in Kufstein; er unterrichtete Geschichte in der ukrai-
nischen Lagerschule. Seine sterblichen Überreste 
wurden 2008 auf den Lychakiv Friedhof in Lemberg 
überführt;

– Mykola Kovalevskyj: erster Minister für Land-
wirtschaft der Ukrainischen Nationalrepublik (1917–
1920). Nach dem Zweiten Weltkrieg  in Innsbruck an-
gesiedelt und als Direktor der Nachrichtenagentur 
«Express-Pressedienst» tätig, starb er 1957 und wurde 
auf dem Ostfriedhof in Innsbruck beigesetzt. Dank der 
Bemühungen der ukrainischen Gemeinde Tirol wurde 
das Grab von Kovalevskyj vor dem Verfall gerettet und 
im Jahr 2017 restauriert;

– Stepan Bandera: einer der führenden Ideologen 
und Theoretiker des ukrainischen Nationalismus, lebte 
seit April 1945 in Innsbruck (gemäß den Memoiren von 
Eugene Stakhiv: «in einem alten Hotel an der Brücke»1) 
und in einer Villa in Seefeld im Jahr 1946;

– Eugene Stakhiv: Offi  zier und Organisator der 
ukrainischen Partisanen, lebte in Innsbruck von 
1945–1949;

– Ivan Tyktor: berühmter Verleger und He ra-
usgeber, bis 1939 Besitzer des Konzerns «Uk rai-
nische Presse», lebte in Innsbruck von 1944 bis 1948 
und hat auch hier den Verlag organisiert. Wenn die 
Innsbrucker Druckereien keinen ukrainischen Bleisatz 
hatten, wurden die Bücher zuerst vom ukrainischen 
Künstler Myron Levytskyj, der auch in Innsbruck leb-
te und den I. Tyktor seit den Lemberger Zeiten gut 
kannte, von Hand gezeichnet und dann off set ge-
druckt. Später kaufte I. Tyktor eine Schreibmaschine 
mit ukrainischer Schrift und fertigte auf diese Weise 
die Druckvorlagen an;

– Lew Bilas: einer der talentiertesten ukraini-
schen Historiker des 20. Jahrhunderts, Forscher und 



56 «Український Тірол ь» ХХ сторіч чя

Зустріч з Маргарете Руфф, авторкою досліджень 
про українських примусових робітників у Тіролі 
та Форальбергу, березень 2018 р. 
Ein Treff en mit Margarethe Ruff , die viele Jahre 
die Schicksale ukrainischer Zwangsarbeitern in Tirol 
und Vorarlberg erforschte, März 2018

Відновлення могили 
Миколи Ковалевського: 
о. Володимир Волошин 

та о. Роман Птасюк
Pfr. Volodymyr Voloshyn 

und Roman Ptasyuk beim 
Grabherrichten von Mykola 

Kovalevskyj
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Могила Івана 
Ізвощика в 
Куфштайні
Der Grab von 
Ivan Isvoschyk in 
Kufstein 

Могила 
Романа 
Дашкевича в 
Куфштайні
(архівне фото)
Der Grab 
von Roman 
Dashkevyсh in 
Kufstein
(Archivbild) 

Покладення вінка до могили 
Миколи Ковалевського. 
Олександра Вечерук 
(українська громада 
Тіролю) і Надзвичайний 
та Повноважний Посол 
України в Республіці 
Австрія Олександр Щерба, 
червень 2017 р. 
Kranzniederlegung am Grab 
von Mykola Kovalevskyj: 
Aleksandra Vecheruk 
(ukrainische Gemeinde Tirol) 
und Außerordentlicher und 
Bevollmächtigter Botschafter 
der Ukraine in der Republik 
Österreich Olexander 
Scherba, Juni 2017
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– Лев Білас, один із найталановитіших україн-
ських закордонних істориків XX  століття, історіо-
граф і критик, випускник Гайдельберзького універ-
ситету, редактор історичної серії творів В’ячеслава 
Липинського, автор першого докладного дослі-
дження про Михайла Грушевського німецькою мо-
вою, розвідки «Криза нашого образу історії», пе-
рекладу класичної праці Томаса Гоббса «Бегемот» 
українською мовою. Понад двадцять років був 
керівником різних відділів Державної бібліотеки 
в Гамбурзі, після виходу на пенсію 1984 році пере-
їхав до Інсбруку (Альдрансу), де помер 2004 року. 
Вдова Л. Біласа пані Марта й до сьогодні є актив-
ним учасником української громади в Інсбруку.

– Володимир Конрад, наймолодший син свя-
щенномученика Миколи Конрада, який був прого-
лошений блаженним серед 26-ти греко-католиць-
ких мучеників за віру під час візиту Івана Павла ІІ 
до України 2001 р. Через рік після трагічної смерті 
о. Миколи Конрада родина вирішила перепохо-
вати його у  металевій труні. Робили це вдосвіта  – 
не знали, у  якому стані тіло. «Було неушкоджене. 
Лежав, немов спляча людина», – засвідчив син по-
кійного Володимир. Тож мощі мученика, сподіва-
ються, є нетлінними й досі. Після закінчення Другої 
світової війни і  приходу радянських військ вдова 
о. Конрада Антоніна з дочками Марусею і Славою, 
їхніми чоловіками й дітьми потрапила до табо-
ру втікачів у  Штрасгоффі. Звідти син Володимир, 
забрав матір до себе в  Айзенштадт, де мав лікар-
ську практику. Після приходу Червоної армії до 
Айзенштадту він утік до Відня, пізніше до Інсбруку, 
де до пенсії був сімейним лікарем. За свої заслу-

ги він отримав професійний титул Medizinalrat та 
Paracelsus-Medaille. З  глибокою пошаною завше 
згадував свого батька-священника. Останні роки 
свого життя провів у  селі Ґнаденвальд неподалік 
Інсбруку. Помер 2009  р., похований на Західному 
цвинтарі в Інсбруку.

У перші післявоєнні роки культурне життя укра-
їнців у  Тіролі і  Форальбергу набуло надзвичайно 
інтенсивності завдяки тому, що тут перебували такі 
відомі музиканти, як Лев Туркевич та Євген-Орест 
Садовський  – керівники хорів «Думка», пізніше 
«Ватра»; хорові диригенти Василь Безкоровайний, 
Микола Струк, а  також Іван Ковалів  – відомий 
скрипаль, який організував у  Інсбруку та Ляндеку 
приватну музичну школу, хореограф Дарія Ни жан-
ківська-Снігурович, піаністи Тарас Микиша, Андрій 
Караліс-Корольков, Марта Кравців-Барабаш та ба-
гато інших. Більшість із них згодом виїхали до США 
та Канади, де заклали основи вищих українських му-
зичних шкіл.

Є згадки про те, що в  таборі для переміщених 
осіб у Ляндеку діяв музично-драматичний театр під 
керівництвом Йосипа Гірняка, а також про вельми 
успішну участь одинадцяти українських митців 
у виставці зарубіжних художників (Бреґенц, квітень 
1946)3. Йдеться, зокрема, про такі знакові постаті, 
як Володимир Ласовський, Володимир Воронюк, 
Микола Кміт, який організували в Ляндеку україн-
ську школу мистецтв, а  в майбутньому збагатили 
культуру США та Австралії. Також, як уже згаду-
валося вище, в  Інсбруку в  1945–1946 роках жив 
і творив відомий художник та письменник Мирон 
Левицький (псевдонім Лев).
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Kritiker, Absolvent der Heidelberger Universität, 
Herausgeber der historischen Reihe der Werke von 
Vyacheslav Lypynskyj, Autor des ersten deutschspra-
chigen Aufsatzes über Mykhailo Hrushevskyj sowie 
weiteren Studien, wie z.  B. «Die Krise unseres Bildes 
der Geschichte» oder auch der Übersetzung der klas-
sischen Werke von Thomas Hobbes’ «Leviathan» auf 
Ukrainisch. Mehr als 20 Jahre war er der Leiter der 
verschiedenen Abteilungen der Staatsbibliothek in 
Hamburg, 1984 zog er im Ruhestand nach Innsbruck 
(Aldrans), wo er 2004 starb. Seine Witwe Martha Bilas 
ist bis heute ein aktives Mitglied der ukrainischen 
Gemeinde in Innsbruck;

– Volodymyr (Waldemar) Konrad war der jüngs-
te Sohn des Märtyrers Mykola Konrad, der während 
des Besuchs von Johannes Paul II. in der Ukraine 
im Jahr 2001 unter den 26 griechisch-katholischen 
Märtyrern seliggesprochen wurde. Mykola Konrads 
Familie beschloss, ihn in einem Metallsarg zu be-
graben. Nach einem Jahr, als der Leichnam exhu-
miert wurde, «war er unverwest geblieben. Als 
ob da ein schlafender Mann liege», hat der Sohn 
des Verstorbenen bezeugt. Daher sind die Relikte 
des Märtyrers, so hoffen sie, immer noch unver-
west. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und 
dem Einmarsch der sowjetischen Truppen kam 
die Witwe von Pfarrer Konrad Antonina mit ihren 
Töchtern Marusya und Slava, ihren Männern und 
Kindern in das DP-Lager in Strassgoff. Von dort 
brachte sein Sohn Volodymyr, der Arzt war, sei-
ne Mutter nach Eisenstadt. Nach der Ankunft der 
Roten Armee in Eisenstadt floh er nach Wien, später 
nach Innsbruck, wo er bis zu seiner Pensionierung 

als Hausarzt praktizierte. Für seine Verdienste er-
hielt er die Berufsbezeichnung Medizinalrat und 
die Paracelsus-Medaille. Mit tiefem Respekt erin-
nerte er sich immer an seinen Vater, den Priester. 
Seine letzten Jahre verbrachte er in Gnadenwald bei 
Innsbruck. Gestorben ist er 2009; er wurde auf dem 
Westfriedhof in Innsbruck begraben.

In den ersten Nachkriegsjahren wurde die uk-
rainische Kultur in Tirol und Vorarlberg von beson-
derer Intensität geprägt. Berühmte Musiker wie Lev 
Turkevych und Eugene-Orest Sadovskyj, Chordirigent 
Vassil Beskorovainyj und Mykola Struk, der berühmte 
Geiger Ivan Kovaliv, der in Innsbruck und Landeck eine 
private Musikschule organisierte, die Choreographin 
Daria Nyzhankivskyj-Snihurovych, die Pianisten Taras 
Mykysha, Andriy Karalis-Korolkov und Martha Kravtsiv-
Barabash sowie viele andere fanden in Tirol ihre zweite, 
wenn auch vorübergehende Heimat. Die meisten von 
ihnen gingen später in die Vereinigten Staaten und 
nach Kanada, wo sie die Grundlage für die ukrainischen 
Musikhochschulen legten.

Es wurde mehrmals erwähnt, dass es im DP-Lager in 
Landeck ein ukrainisches Theater unter der Leitung von 
Jossyph Hirnyak gab. Die Vorarlberger Presse berichte-
te von einer sehr erfolgreichen Teilnahme von elf uk-
rainischen Künstlern an der Ausstellung ausländischer 
Künstler (Bregenz, April 1946), darunter so berühmte 
Persönlichkeiten wie Volodymyr Lassovskyj, Volodymyr 
Voronyuk oder Mykola Kmit. In Landeck haben sie 
eine ukrainische Kunstschule gegründet. Wie oben er-
wähnt, lebte und arbeitete der namhafte Künstler und 
Schriftsteller Myron Levytskyj (Lew) in Innsbruck von 
1945–1946.
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С
таном на 1 січня 2019 року в Австрії офіційно 
мешкало 14 019 українців. З них у Тіролі – 574, 
ще 337 в  Форальбергу. Близько сотні вір-

них налічує греко-католицьке душпастирство Свв. 
Володимира і Ольги і в Інсбруку. Інсбруцька громада 
є важливим осередком українців у Західній Австрії.

УКРАЇНСЬКЕ КОРІННЯ В ТІРОЛІ
Старійшинами громади нині можна назвати 

Петра Лешу й Марту Білас. Пан Петро у свої 77 ро-
ків майже щонеділі приїжджає на Богослужіння 
з  Куфштайну. Сам він родом з  козацької родини, 
яка мешкала в  невеличкому селі Кирилівка-Аули 
Дніпропетровської області. Під час Другої світової 
війни його родина втекла від радянських «визволи-
телів» до Західної Австрії і потрапила до табору для 
переміщених осіб у Куфштайні, де й залишилася на-
завжди. У свої роки пан Петро продовжує активну 
громадську проукраїнську діяльність, допомагає 
українським студентам, зберіг і передав національ-
ному музею України у  Тернополі чимало літургіч-
них та інших артефактів української церкви-бараку 
з  табору у  Куфштайні і  пізніше Зальцбургу. На ос-
нові одного документа наводимо тільки поодинокі 
речі, які він передав:

1) літургійна чаша;
2) літургійний дискос для просфори;
3) зірка для дискоса;
4) ложечка для причастя;
5) копіє для просфори;
6) підставка для вирізання частичок з  прос -

фори;

7) підсвічник;
8) дві печатки «Predstawnyctwo ukrajinciw w 

tabori Kufstein – Austria»;
9) одна печатка «Drucksache» (друковані матеріали);
10) значок «Гостинець від українських плас -

тунів»;
11) вишита сорочка, яку вишивала матір пана 

Петра Леші Наталка Леша.
Петро Леша залишив коротку особисту історич-

ну пам’ятку:
«Під час Другої світової війни тисячі українців 

втекли від загрози розправи совєтських «визво-
лителів» до Австрії. На закінчення війни у Західній 
Австрії в  Тіролю існували такі табори: Ляндек, 
Гаймінґ та Куфштайн. В  них перебували серед ін-
ших національностей також і українці. Ще один ве-
ликий табір (приблизно 40 тис. осіб – 70 % українці, 
30  % кримські татари, калмики, казахи та інші) 
існував біля Лієнцу. В  цьому таборі були переваж-
но українські козаки зі своїми родинами із Східної 
України. Там, на окраїні міста Лієнцу, 1 червня 
1945  року відбулася відома в  усій Європі трагедія 
українського козацтва в  так званій «Пеґетц» біля 
річки Драу. Після їхньої втечі через Плекенпас на 
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A
m 1. Januar 2019 lebten offi  ziell 14.019 Ukrainer in 
Österreich; davon 574 in Tirol und weitere 337 in 
Vorarlberg. Ungefähr hundert Gläubige gehören zur 

griechisch-katholischen Gemeinde der Hll. Volodymyr und 
Olha in Innsbruck. Die Innsbrucker Gemeinde ist ein wichti-
ger Mittelpunkt der Ukrainer in Westösterreich.

UKRAINISCHE WURZELN IN TIROL
Die Ältesten in der heutigen Gemeinde sind Petro 

Lescha und Martha Bilas. Mit seinen 77 Jahren kommt 
Herr Petro fast jeden Sonntag zum Gottesdienst 
aus Kufstein. Er selbst stammt aus einer Kosaken-
Familie, die in dem kleinen Dorf Kyrylivka-Auly in der 
Region Dnipropetrovsk lebte. Während des Zweiten 
Weltkriegs fl ohen sie vor den sowjetischen «Befreiern» 
nach Westösterreich und kamen in das Lager für 
Vertriebene nach Kufstein, wo sie dann auch blieben. 
Trotz seines Alters setzt Herr Petro seine öff entlichen 
pro-ukrainischen Aktivitäten fort und unterstützt uk-
rainische Studenten; er hat viele liturgische und an-
dere Gegenstände der ukrainischen Kirche von einem 
Arbeitslager in Kufstein (und später aus Salzburg) 
gesammelt, die er dann dem Nationalmuseum der 
Ukraine übergab. Anhand eines Dokuments listen wir 
nun die einzelnen Gegenstände auf, die von ihm über-
geben wurden:

1) Liturgischer Kelch
2) Liturgische Discos für Prosphora
3) Stern für Discos
4) Kommunionlöff elchen
5) Lanze für Prosphora
6) Schneidebrett für Prosphora-Stücke

7) Kerzenständer
8) Zwei Stempel «Vertretung der Ukrainer im Lager 

Kufstein – Österreich»
9) Ein Stempel «Drucksache»
10) Abzeichen «Das Geschenk von den ukraini-

schen Pfadfi ndern (Plastuny)»
11) Besticktes Hemd, das die Mutter von Herrn 

Petro Lescha, Natalka Lescha, gemacht hat
Petro Lescha hinterließ eine kurze persönliche his-

torische Erinnerung:
«Während des Zweiten Weltkriegs fl ohen tausende 

Ukrainer vor dem Massaker sowjetischer «Befreier» nach 
Österreich. Zum Kriegsende existierten in Tirol folgen-
de Lager: Landeck, Haiming und Kufstein, wo sich un-
ter anderen auch viele Ukrainer befanden. Ein weiteres 
großes Lager (ca. 40.000 Menschen – 70% Ukrainer, 30% 
Krimtataren, Kalmücken, Kasachen und andere) exis-
tierte in der Nähe von Lienz. Nach ihrer Flucht über den 
Plöckenpass Anfang Mai 1945 legten die Kosaken dort ein 
eigenes Lager an. Das Lager wurde hauptsächlich von uk-
rainischen Kosaken und ihren Familien aus der Ostukraine 
bewohnt. Dort, am Rande der Stadt Lienz, im sogenann-
ten «Peggetz» neben dem Fluß Drau, spielte sich am 1. Juni 
1945 eine der größten Tragödien der ukrainischen Kosaken 
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початку травня 1945 року козаки розмістили там 
свій табір. Щоби уникнути зрадливої та ганебної 
загрози видачі британцями до червоної армії, ма-
тері кидались тоді зі своїми дітьми у льодяні хвилі 
високо переповненої водою річки Драу. Багато чо-
ловіків застрілили себе або повісились. Мій батько 
з матір’ю та зі мною врятувався завдяки втечі.

У післявоєнних таборах Ляндек та Гаймінґ пе-
ребували переважно галичани. В таборі Куфштайн 
(заснований 1948–1949) були українці із Східної 
України і серед них також моя родина, яка врятува-
лася з козацького табору Лієнц.

В кінці 1950-х років тисячі українців еміґрували 
до Америки та Канади. Тоді табори в  Ляндеку та 
Гаймінґ скасували, а тих, хто залишився, перевели 
до табору в  Куфштайні. Українці православні та 
греко-католики відправляли там свої Богослужіння 
почергово в одному з бараків. Ніхто нікому не доко-
ряв. Між собою вони мали добрі взаємини та ба-
чили себе в  одній спільній Церкві Христовій. Табір 
у  Куфштайні існував до 1964–1965  рр. Після цього 
його приєднали до табору у Зальцбурґу».

Схожа історія в  пані Марти Білас (у дівоцтві  – 
Ганицької). Її батьки були відомими львівськими 
юристами, які втекли від радянської окупації, а чо-
ловік – Лев Білас (1922–2004) – відомим істориком. 
Будинок Біласів у  Альдрансі називали «острівцем 
українства, де гостювали чимало закордонних та 
українських вчених»1. Ще донедавна пані Марта 
сама їздила з прилеглого до Інсбруку Альдранса на 
недільні Богослужіння, але роки взяли своє. Тепер 
її привозить доглядальниця.

Є в  українській громаді Тіролю діаспоряни, які 
вже в  третьому поколінні на чужині плекають рід-

1 Український історичний журнал (2004), № 5, с. 5.

ну мову та культуру. Наприклад, Ольга та Григорій 
Федезін (Федишин), міґранти з  Боснії, чиї діди та 
бабці ще до Першої світової війни шукали щастя 
і  обіцяної «великої, багатої землі» за кордоном. 
Невипадково в  центральній Боснії збереглися цілі 
українські села: Тернополі, Камениця, Хурватчани, 
Лешня. Центром українства є місто Прнява, яке сво-
го часу відвідував митрополит Андрей Шеп тицький.

«Моя бабця була полькою, а дід українцем з села 
Підлюбе Яворівського району Львівської області. 
Завдяки дідові ми говорили українською мовою. 
Місцеві нас називали «ґаліціани». Моє село назива-
лося Дев’ятина, а Гриць походить з Прняви», – роз-
повідає Ольга Федезін.

Під час Другої світової війни більшість поля-
ків вимушено повернулись з  Боснії на батьківщи-
ну, а українці масово емігрували в Канаду. Родини 
Григорія і  Ольги залишились у  Боснії. Доля звела 
їх в  Інсбруку на початку 1980-х, куди Ольга після 
першого  року університетських правничих сту-
дій у  Боснії приїхала «на заробітки» на канікули, 
а Григорій вивчав теологію в Колегіумі Канізіанум. 
За рік вони побрались і відтоді мешкають в Інсбруку, 
зберігаючи українські традиції, плекаючи свою 
ідентичність.

Григорій так і  не став теологом, натомість при-
святив життя своєму гобі  – іноземним мовам, яке 
перетворив на професію. Він став першим і єдиним 
на сьогодні присяжним перекладачем з  україн-
ської мови в Інсбруку. Перекладає також із хорват-
ської, сербської, боснійської, італійської та фран-
цузької мов.

Ольга здобула освіту менеджера ресторанно-
го бізнесу і  працювала в  Тірольській університет-
ській клініці менеджером та дієтологом. Там вона 
познайомилась з  багатьма українцями, оскільки 
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ab. Um der tückischen und beschämenden Auslieferung 
an die Rote Armee zu entgehen, warfen sie die Mütter mit 
ihren Kindern in die eisigen Wellen des Flusses Drau. Viele 
Männer haben sich erschossen oder erhängt. Mein Vater 
und meine Mutter überlebten dank der Flucht.

In den Nachkriegslagern Landeck und Haiming leb-
ten überwiegend Galizier. Das Lager Kufstein (gegründet 
1948/1949) wurde von Ostukrainern besiedelt, unter ih-
nen auch meine Familie, die aus dem Kosakenlager Lienz 
gerettet wurde.

In den späten 1950er Jahren wanderten tausende 
Ukrainer nach Amerika und Kanada aus. Dann wurden 
die Lager in Landeck und Haiming aufgelöst und die 
verbleibenden Personen in das Lager in Kufstein verlegt. 
Dort haben die Ukrainer – orthodoxe und griechisch-ka-
tholische  – abwechselnd ihre Gottesdienste zelebriert. 
Niemand hat den anderen denunziert. Sie hatten ein gu-
tes Verhältnis untereinander und sahen sich in einer ge-
meinsamen Kirche Christi. Das Lager in Kufstein existier-
te bis 1964/65. Danach wurde es dem Lager in Salzburg 
angeschlossen.»

Eine ähnliche Geschichte erlebte Frau Martha Bilas 
(geb. Hanycka). Ihre Eltern waren berühmte Anwälte in 
Lviv (Westukraine), die vor der sowjetischen Besatzung 
gefl ohen waren; ihr Ehemann Lev Bilas (1922–2004) war 
ein berühmter Historiker. Das Haus der Familie Bilas in 
Aldrans wurde bezeichnet als «eine Insel der Ukrainer, 
auf der viele ausländische und ukrainische Gelehrte 
zu Gast waren». Bis vor einigen Jahren fuhr Frau Bilas 
selbst von Aldrans zum Sonntagsgottesdienst nach 
Innsbruck, doch mit zunehmendem Alter schaff t sie 
es nicht länger allein. Jetzt wird sie von einer Pfl egerin 
dorthin begleitet.

In der ukrainischen Gemeinde Tirols gibt es Mig-
ranten, die die ukrainische Sprache und Kultur schon in 
der dritten Generation im Ausland pfl egen. Ein Beispiel 

dafür sind Olha und Hryhoriy Fedesin, zwei Migranten 
aus Bosnien, deren Großeltern vor dem Ersten 
Weltkrieg das Glück und ein versprochenes «großes, 
reiches Land» im Ausland suchten.

Es ist kein Zufall, dass es im gesamten Zentralbosnien 
ukrainische Dörfer gibt: Ternopoli, Kamenytsja, 
Khurvatchany, Leshnya. Das Zentrum der Ukrainer 
in Bosnien ist die Stadt Prnyawa, die übrigens vom 
Metropoliten Andrey Scheptyzkyj besucht wurde.

«Meine Großmutter war eine Polin und mein 
Großvater ein Ukrainer aus dem Dorf Pidlyube, Yavoriv, 
West-Ukraine. Dank unseres Großvaters sprachen 
wir Ukrainisch. Die Einheimischen wurden von uns 
«Galiziner» genannt. Mein Dorf hieß Devyatyn und 
Hrytz kommt aus Prnyava», erzählte Olha Fedesin.

Während des Zweiten Weltkriegs mussten die meis-
ten Polen aus Bosnien in ihre Heimat zurückkehren, 
während die Ukrainer nach Kanada auswanderten. Die 
Familien von Hryhoriy und Olha blieben in Bosnien. 
Das Schicksal brachte sie in den frühen 1980er Jahren 
nach Innsbruck; Olha kam nach dem ersten Jahr ih-
res Jurastudiums in Bosnien wegen eines Jobs hier-
her, während Hryhoriy Theologie an der Universität 
 studierte und im Collegium Canisianum wohnte. Ein 
Jahr später heirateten sie. Heute leben sie in Innsbruck, 
wo sie die ukrainischen Traditionen und ihre Identität 
bewahren und pfl egen.

Hryhoriy wurde kein Theologe, sondern widme-
te sein Leben seinem Hobby  – den Fremdsprachen, 
die er schließlich auch zu seinem Beruf machen 
konnte. Er wurde der erste und einzige ukrainische 
Gerichtsdolmetscher für die ukrainische Sprache in 
Innsbruck. Außerdem arbeitet er auch als Dolmetscher 
für Kroatisch, Serbisch, Bosnisch und Italienisch.

Olha wurde zur Kauff rau ausgebildet und arbei-
tete als Managerin und Ernährungsberaterin an der 
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завжди відчувала дуже сильний духовний зв’язок 
з  Україною. «Я бачила, хто потрапляє в  лікарню, 
за прізвищами. Часом траплялися явно українські 
прізвища. Одного разу я наважилась і зайшла до та-
ких пацієнтів. Яке ж було їхнє здивування, як вони 
почули українську мову!» – пригадує Ольга.

Зараз вона на пенсії і навчається в Інсбруцькому 
університеті Франца і Леопольда на факультеті сла-
вістики, очолює пасторальну раду душпастирства 
Свв.  Володимира і  Ольги УГКЦ, допомагає доньці 
доглядати внучку і  мріє колись відвідати Україну, 
побачити землю своїх батьків.

ВОЛОНТЕР «FÜR UKRAINE»

Для багатьох українських емігрантів Інсбруку 
переломними стали події в  України 2014  року. 
Революція Гідності перевернула з  ніг на голову 
життя киянки Марини Бівальд, яка вже багато років 
мешкала за кордоном: спочатку в Словаччині, а по-
тім в  Австрії. Коли в  Україні почалася війна, вона 
з головою занурилась у волонтерство.

На жаль, в  Тіролі на той час не було активного 
сформованого українського осередку волонтерів. 
Марина через мюнхенський Вільний університет 
знайшла волонтерку Марину Мудру, яка організову-
вала акції протесту в  баварській столиці. Спочатку 
вона просто брала участь у  протестах, але відчува-
ла, що цього недостатньо. Почала допомагати як 
волонтер.

«Одного разу Марина Мудра написала у  фей-
сбуці, що їй потрібна допомога: сортувати ліки, 
які пожертвували для постраждалих у  війні. Вже 
тоді привезла їй з  собою хірургічні інструменти, 
які знайшов і  передав український хірург Орест 
Шевчик, що працював в  Університетській клініці 
Інсбруку», – пригадує Марина Бівальд. 

Ці хірургічні інструменти виявилися лише по-
чатком великої акції. Поступово Марина та її чоло-
вік Алекс стали серцем волонтерського руху з до-
помоги Україні в Тіролі. «Тепер усі дивуються, чому 

мені так багато людей допомагають. Секрет про-
стий – спитати нічого не коштує. Наприклад, я була 
в  своєї стоматологині і  розповіла їй про ситуацію 
в Україні. Вона за власні кошти купила і подарувала 
декілька тисяч одноразових рукавичок для лікарів 
і масок», – розповідає пані Марина.

Через волонтерів з  Німеччини Марина Бівальд 
знайшла волонтерів в  Україні, зокрема Нелю 
Васюту, Юрія Мартинюка з Народної Самооборони 
Львівщини. Допомагали австрійські волонтери, які 
збирали гуманітарну допомогу для країн Східної 
Європи, серед них сестра Йоганна зі згромадження 
Сестер милосердя в  Гохрумі під Інсбруком, Інгрід 
Вінклер, Ільзе та Тоні Бальдауф, Карола та Буркгард 
Цоттл, Пеппі Гольблінг, Моніка Зонневегер та інші. 
Допомагали й українці, які мешкають в Інсбруку чи, 
ширше  – Тіролі: сестри Оксана та Галина Хом’як, 
Тарас Стасик, подружжя Раїса та Богдан Назаренко, 
Александра Вечерук, Оля Федесін, Марта Білас, 
Олег Давидов, Франьо Підручний, Володимир 
Горбаль, Ігор Гінда, Ірина Кулик, Ірина Кофлер та 
інші.

У жовтні 2015  року Марина зі своїм чоловіком 
Алексом зареєстрували благодійну організацію 
«Humanitäre Hilfe für Ukraine» («Гуманітарна допо-
мога для України»).
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Universitätsklinik Tirol. Dort traf sie viele Ukrainer, 
weil sie immer eine sehr starke geistige Verbindung 
zur Ukraine hatte. «Ich habe gesehen, wer mit ukrai-
nischem Nachnamen ins Krankenhaus kommt. Einmal 
bin ich zu einem dieser Patienten gegangen. Er war 
sehr verwundert, als er die ukrainische Sprache von mir 
gehört hat!», erinnert sich Olha.

Mittlerweile ist sie in Rente, studiert Slawistik an 
der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, ist als 
Obfrau des Pastoralkirchenrates der ukrainischen 
Seelsorgestelle in Innsbruck tätig, kümmert sich um 
ihre Enkelin und träumt immer noch davon, die Ukraine 
einmal zu besuchen, um das Land ihrer Eltern endlich 
zu sehen.

FREIWILLIGE «FÜR DIE UKRAINE»

Für viele ukrainische Emigranten in Innsbruck sind 
die Ereignisse in der Ukraine im Jahr 2014 zu einem 
Wendepunkt geworden. Die «Revolution der Würde» 
hat für Marina Biewald, die seit vielen Jahren im 
Ausland lebt  – zunächst in der Slowakei und dann in 
Österreich –, alles verändert. Als der Krieg in der Ukraine 
ausbrach, hat sie ihre eigene Hilfsmission initiiert. 

Leider gab es zu dieser Zeit in Tirol keine aktive uk-
rainische Freiwilligengruppe. Marina stellte über die 
Freie Universität München Kontakte her, an der Maryna 
Mudra als Freiwillige die Protestaktionen in der bayeri-
schen Landeshauptstadt organisierte. Zuerst nahm sie 
einfach an den Protesten teil; aber das war nicht genug 
für Marina. Sie begann damit, als Volontär der Ukraine 
zu helfen.

Eines Tages schrieb Maryna Mudra auf Facebook, 
dass sie Hilfe brauche, um die Medikamente zu sortie-
ren, die für die Kriegsopfer gespendet wurden. «Schon 
damals habe ich die chirurgischen Instrumente, die ich 
vom ukrainischen Chirurgen Dr. Orest Chevtchik be-
kam, der an der Uniklinik Innsbruck arbeitete, mitge-
bracht», erinnert sich Marina Biewald.

Diese chirurgischen Instrumente waren nur der 
Beginn einer großen Aktion. Schritt für Schritt wur-
den Marina und ihr Ehemann Alex zum Herzstück der 

Freiwilligenbewegung für die Unterstützung der Ukraine 
in Tirol. Anfangs war es schwierig, Unterstützung zu fi n-
den, weil niemand Marina Biewald als Freiwillige kann-
te; aber sie fi ng an, an alle zu schreiben, die sie kannte. 
Hilfe für die Ukraine war für sie bei Treff en mit ihren 
Freunden ein wichtiges Diskussionsthema. «Jetzt wun-
derten sich alle, warum mir so viele Menschen helfen. 
Das Geheimnis ist einfach: Fragen kostet nichts. Zum 
Beispiel war ich bei meiner Zahnärztin und erzählte ihr 
von der Situation in der Ukraine. Diese kaufte auf eigene 
Kosten mehrere tausend Einweghandschuhe für Ärzte 
und Masken und überreichte sie mir», erzählte Frau 
Biewald.

Marina Biewald hat auch einige Freiwillige in der 
Ukraine gefunden, zum Beispiel Nelia Vasuta und 
Yurij Martyniuk von der Gruppe «Selbstverteidigung 
des Volkes in Lviv». Ihr helfen auch österreichische 
Freiwillige, die für Osteuropa humanitäre Hilfe sammeln, 
wie z.  B. Schwester Johanna von den Kreuzschwestern 
in Hochrum bei Innsbruck, Ingrid Winkler, Ilse und Toni 
Baldauf, Carola und Burkhard Zöttl, Peppi Hölbling, 
Monika Sonneweger, Georg Riccabona, Rudolf, Christian 
und Renata Mlekusch und andere. Außerdem unterstüt-
zen sie Ukrainer, die in Tirol leben: die Schwestern Oksana 
und Galyna Khomjak, Taras Stasyk, Raisa und Bohdan 
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«Наша цільова група  – це сім’ї військових, які 
зараз захищають Україну. Насамперед матері, які 
віддали своїх дітей. Діти, які не дочекались бать-
ків. Жінки, що залишилися вдовами. Я вважаю, 
вони віддали найдорожче, що мали, для захисту 
Вітчизни і  порятунку України як держави! Але не 

лише вони отримують нашу допомогу, а також ви-
мушені переселенці з окупованого Криму і Східної 
України, літні люди, люди з  особливими потреба-
ми, мешканці окупованої зони Східної України, 
лікарні, госпіси, дитячі будинки»,  – пояснює пані 
Марина.

Українська школа в таборі Куфштайн
Ukrainische Schule im DP-Lager Kufstein
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Nazarenko, Alexandra Vecheruk, Olha Fedesin, Martha 
Bilas, Oleh Davydov, Volodymyr Horbal, Ihor Hinda, Iryna 
Kulik, Iryna Kofl er, Natalia Niederkofl er und viele andere.

Im Oktober 2015 meldeten Marina und ihr Ehemann 
Alex eine gemeinnützige Organisation mit dem Namen 
«Humanitäre Hilfe für die Ukraine» an.

«Unsere Zielgruppe sind die Familien der Sol-
daten, die jetzt die Ukraine verteidigen. Zu allererst 
Mütter, die ihre Kinder wegen des Krieges verloren 
haben. Kinder, deren Eltern nicht zurückgekom-
men sind. Frauen, die der Krieg zu Witwen gemacht 
hat. Ich denke, sie haben das verloren, was für sie 

Піднесення прапору в пластовому таборі в Тіролі, 1947 р.
Fahnenhissung in einem Pfadfi nderlager in Tirol, 1947
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Зараз за плечами Марини та Алекса Бівальдів 
вже двадцять п’ять вантажів і  більше 200 тонн 
гуманітарної допомоги: лікарняних ліжок, па-
латних тумбочок, інвалідних візків, медичного 

обладнання, хірургічних інструментів, ліків, одя-
гу, постелі, дитячих візочків, іграшок, посуду, 
предметів гігієни та іншого. І  вони не планують 
зупинятись.

Є ЗАДУМ! І НЕМАЄ НІЧОГО НЕМОЖЛИВОГО!
Головним каталізатором не лише духовного, але 

й громадського життя для українців у  Тіролі сьо-
годні є отець Володимир Волошин – від 2006 року 
душпастир української греко-католицької гро-
мади в  Інсбруці. Він не лише згуртував українців 
Тіролю та Форальбергу, але й реалізував низку 
вагомих культурних проектів. Зокрема, за його ду-
шпастирства відбулося перенесення і  посвячення 
у 2013 році української каплиці Ольги і Володимира 
в  Колегіумі Канізіанум та облаштовано Українську 
Світлицю.

Також з  ініціативи о. Волошина та за підтримки 
української громади 2017 р. було відновлено й фак-
тично врятовано від знищення могилу першого мі-
ністра земельних справ УНР Миколи Ковалевського, 
договір оренди землі під поховання якого саме 
закінчувався. Отець Володимир з  українськими 
студентами теологами та кількома парафіянами 
потурбувалися про тимчасовий хрест та оформ-
лення могили. А після звернення о. Володимира до 
Посольства України в Австрії опіку над похованням 
перейняла українська держава.

Завдяки зусиллям о. Волошина, який згуртував 
довкола себе студентів-богословів та вірних, при 
каплиці почала працювати недільна катехитична 
школа для дітей, якою керує студент-теолог Ігор 
Гінда. Інший студент, о. Роман Птасюк, допомагає 
у Богослужіннях у будні дні.

Від квітня 2018 року завдяки клопотанням отця 
Володимира раз на місяць почали відбуватися 
Богослужіння для невеличкої української грома-
ди в  місті Фельдкірх, земля Форальберг. Цю місію 
перебрали на себе о.  Роман Птасюк та студен-
ти-теологи Володимир Мамчин та Роман Петрунів. 
Літургії у  греко-католицькому обряді, україн-
ською мовою служать у  церкві монастиря ордену 
капуцинів.

Одним з наймасштабніших проектів о. Волошина 
на сьогодні стало, безсумнівно, встановлення 
та освячення у  травні 2019  року нового ковано-
го іконостасу в  каплиці свв. Володимира і  Ольги, 
приурочене святкуванню 120-ліття прибуття пер-
ших студентів-теологів та заснування української 
громади в  Інсбруку. Створення модерного іко-
ностасу стало можливим завдяки титанічним зу-
силлям душпастиря, який заручився фінансовою 
 підтримкою  української громади, фундаторів серед 
благодійних організацій, громад, фірм та приватних 
благодійників.

Мар’ян Калічак, магістр мистецтвознавства та 
художник-коваль із Дрогобича, задумав та виконав 
конструкцію іконостасу в українському етнічному 
стилі, використовуючи давні ковальські техніки. 
А  ікони, які написав художник Борис Іванів, ке-
рівник відділу реставрації живопису Львівського 
державного коледжу декоративного та ужитково-
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am wertvollsten war, weil sie es opferten, um das 
Vaterland zu schützen und die Ukraine als Staat zu 
retten! Unsere Unterstützung bekommen auch die 
Binnenvertriebenen aus der besetzten Krim und 
dem Osten der Ukraine, ältere Menschen, Menschen 
mit Behinderungen, die Bewohner der okkupierten 
Zone in der Ostukraine, Krankenhäuser, Hospize, 
Kinderheime», sagt Frau Biewald.

Bis jetzt haben Marina und Alex Biewald bereits 
25 Ladungen und mehr als 200 Tonnen humanitä-
re Hilfe aufbringen können: Krankenhausbetten, 
Kleiderschränke, Rollstühle, medizinische Ausrüstung, 
chirurgische Instrumente, Medikamente, Kleidung, 
Bettwäsche, Kinderwägen, Spielzeug, Geschirr, 
Hygieneartikel und anderes. Und sie haben nicht die 
Absicht aufzuhören.

ES GIBT EIN VORHABEN! NICHTS IST UNMÖGLICH!
Pfarrer Volodymyr Voloshyn, seit 2006 Seelsorger 

der ukrainischen griechisch-katholischen Gemeinde 
in Innsbruck, ist heute der Hauptkatalysator für das 
geistliche und gemeinschaftliche Leben der Ukrainer 
in Tirol. Er hat die Ukrainer in Tirol und Vorarlberg 
zusammengebracht und eine Reihe bedeutender 
kultureller Projekte realisiert. Insbesondere wur-
de die ukrainische Kapelle der Hll. Volodymyr und 
Olha im Collegium Canisianum übersiedelt, 2013 
neu eingeweiht und der ukrainische Gemeinderaum 
«Switlytsya» eingerichtet.

Auch auf Initiative von Pfr. Volodymyr Voloshyn und 
mit der Unterstützung der ukrainischen Gemeinde in 
Tirol wurde im Jahr 2017 das Grab des ersten Ministers 
für Landwirtschaft der Ukrainischen Nationalrepublik 
(UNR) Mykola Kovalevskyj wiederhergestellt und buch-
stäblich vor dem Verfall gerettet.

Dank der Bemühungen von Pfr. Voloshyn, der 
Theologiestudenten und Gläubige in der Kapelle um 
sich versammelt, wurde die Katechese-Sonntagsschule 
für Kinder vom Theologiestudenten Ihor Hinda 
 organisiert. Ein anderer Student, Priester Roman 
Ptasyuk, zelebriert die Gottesdienste während der 
Woche. Seit April 2018 fi nden auch in Feldkirch, 

Vorarlberg, einmal im Monat die Gottesdienste in ukrai-
nischer Sprache und nach byzantinischem Ritus statt. 
Priester Roman Ptasyuk und die Theologiestudenten 
Volodymyr Mamchyn und Roman Petruniv übernah-
men diese Mission in der Kirche des Kapuzinerklosters.

Eines der ehrgeizigsten Projekte von Pfr. Volodymyr 
Voloshyn ist sicher die Errichtung und Weihe einer neu-
en Ikonostase für die ukrainische Kapelle Hll. Volodymyr 
und Olha im Mai 2019 zum 120. Jahrestag der Ankunft 
der ersten Theologiestudenten und der Gründung der 
ukrainischen Gemeinde in Innsbruck. Möglich wurde 
die Schaff ung einer modernen Ikonostase durch die 
großen Bemühungen des Pfarrers, der die fi nanzielle 
Unterstützung des Projekts von Förderinstitutionen, der 
ukrainischen Gemeinde, Firmen und Privatspendern 
erreichen konnte.

Marian Kalichak, Kunstschmied aus Drohobych, hat 
das Design der Ikonostase mit alten Schmiedetechniken 
im ukrainischen Stil entworfen und ausgeführt. Küns-
tler Borys Ivaniv, Leiter der Abteilung für Malerei-
Restaurierung in der staatlichen Hochschule für Deko-
rative und Angewandte Kunst «Ivan Trusch» in Lviv, hat 
Ikonen gemalt, in denen die Traditionen des ukrainischen 
Barocks und zeitgenössischer Kunst kombiniert sind. 
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го мистецтва імені Івана Труша, поєднали тради-
цію українського бароко та сучасного мистецтва. 
Особливо цікавою є ікона св. Володимира, прото-
типом для якої художнику послужив герой нашого 
часу  – відомий на весь світ український оперний 
співак Василь Сліпак, який поклав своє життя за 
визволення України, загинувши від ворожої кулі 
під Дебальцевим 29 червня 2016  року. Глибоко 
символічними є й зображення чотирьох єванге-
листів на Царських вратах, прообразами для яких 
стали блаженні новомученики: єпископ Никита 
Будка, архимандрит Климентій Шептицький, 
отець Андрій Іщак та ієромонах-василіянин Яким 
Сеньківський.

Отець Володимир Волошин є біритуалістом, 
тобто Конґреґація для східних Церков у Римі нада-
ла йому дозвіл для служіння в латинському обряді, 
пов’язуючи це з  дорученням поширювати спад-
щину віри східних Церков в  латинській Церкві. 
Окрім української громади, він здійснює духовну 
опіку чотирма парафіями душпастирського окру-
гу Гаймінґ (Оксенґартен, Гаймінґерберґ, Ецталь-
Бангоф та Гаймінґ), де також уже встиг ініціювати 
та реалізувати низку масштабних проектів, зокре-
ма, реставрацію історичних церковних споруд 
у  Гаймінґу і  Гаймінґерберґу та перенесення орга-
ну з  колишньої Міської зали Інсбруку до церкви 
в Ецталь-Бангофі.

РАЗОМ В МОЛИТВІ І ДОЗВІЛЛІ
Невелика, але згуртована українська громада 

Інсбруку багато часу проводить у  спільному доз-
віллі. Влітку 2018 пройшов перший одноденний 
табір для дітей. Також частина дітей з  ініціативи 
та за підтримки о.  Волошина взяла участь у  дво-
тижневому пластовому таборі в  Баварії. Взимку 
і  дорослі, і  діти спільно катаються на санках. 
Щороку відбувається театралізоване святкуван-
ня дня Св.  Миколая. Усі великі релігійні свята  – 
Великдень, Різдво, а також храмовий празник Свв. 
Володимира і  Ольги в  липні  – громада спільно й 
яскраво відзначає в Українській Світлиці. А в черв-
ні збирається на традиційний пікнік-грилюван-
ня в  оселі Марти Білас у  Альдрансі.  Значущим 
для українців Тіролю стало відкриття у  квіт-

ні 2018  року Почесного консульства України 
в Інсбруку. Почесним консулом було призначено 
колишнього віцебургомістра Інсбруку, відомого 
бізнесмена Вальтера Пеера. 

Навесні 2019 в  межах Року України в  Австрії 
і  за підтримки Почесного консульства України 
в Інсбруку відбувся концерт етнокабаре бенду «Дах 
Дотерс».

Прихильним до України є й тірольське видав-
ництво «Гаймон», яке не лише зробило доступни-
ми для австрійського читача твори Сергія Жадана, 
Андрія Куркова, Юрія Винничука, Марії Матіос, 
Наталки Сняданко, але й у середньому раз на два 
роки організовує в Інсбруку масштабні читання за 
участі українських письменників.
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Besonders interessant ist die Ikone des hl. Volodymyr. 
Als Vorbild diente dem Künstler der mutige und welt-
berühmte ukrainische Opernsänger Vasyl Slipak, der 
sein Leben für die Befreiung der Ukraine gab und unter 
feindlichen Kugeln in Debalcevo am 29. Juni 2016 starb. 
Tief symbolische Bilder stellen die vier Evangelisten 
auf dem Altar dar. Prototypen für sie waren die seligen 
Märtyrer: Bischof Nykyta Budka, Archimandryt Klymentij 
Scheptyzkyj, Andrij Ischchak und Jakym Senkivskyj.

Pfarrer Volodymyr Voloshyn ist Biritualist. Die 
Kongregation für die Ostkirchen in Rom erteilte ihm 

die Erlaubnis für den lateinischen Ritus verbunden mit 
dem Auftrag, das Glaubensgut der Ostkirchen in der 
lateinischen Kirche zu fördern. Abgesehen von der uk-
rainischen Gemeinde ist er Seelsorger in vier Pfarreien 
des Seelsorgeraumes Haiming (Ochsengarten, Haimi-
ngerberg, Ötztal-Bahnhof und Haiming), in denen 
er auch mehrere Großprojekte umgesetzt hat, ein-
schließlich der Wiederherstellung der historischen 
Kirchenbauten in Haiming, Haimingerberg und der 
Übertragung der Orgel des ehemaligen Musikhauses 
von Innsbruck in die Kirche von Ötztal-Bahnhof.

GEMEINSAM IM GEBET UND IN DER FREIZEIT
Eine kleine, aber zusammenhängende ukraini-

sche Gemeinde in Innsbruck verbringt viel Zeit ge-
meinsam. Im Sommer 2018 wurde die erste eintägi-
ge Wanderung für Kinder gemacht. Dankbar für die 
Initiative und mit Unterstützung durch Pfr. Volodymyr 
Voloshyn nahmen ein paar der ältesten Kinder der na-
tionalen Pfadfi nderorganisation Plast (Ukraine) zum 
ersten Mal an einem zweiwöchigen Lager in Bayern 
teil. Im Winter sind Erwachsene und Kinder zusam-
men gerodelt. Alljährlich wird ein Nikolausfest mit 
Theaterauff ührung für die Kinder organisiert. Alle 
wichtigen religiösen Feiertage – Ostern, Weihnachten 
sowie das Patrozinium der hll. Volodymyr und Olha im 
Juli  – feiert die Gemeinschaft gemeinsam im ukraini-

schen Gemeinderaum «Svitlytsya». Und im Juni fi ndet 
das traditionelle Picknick-Barbecue im Haus von Frau 
Martha Bilas in Aldrans statt.

Im April 2018 wurde das Honorarkonsulat der 
Ukraine in Innsbruck eröff net und der ehemalige 
Vizebürgermeister von Innsbruck, der Unternehmer 
Walter Peer, zum Honorarkonsul ernannt. 

Ferner engagiert sich für die Ukraine der Tiroler 
Verlag «Haymon», der nicht nur österreichischen 
Lesern Werke von Serhij Zhadan, Andrij Kurkov, Jurij 
Vynnychuk, Maria Matios, Natalia Sniadanko in deut-
scher Sprache näherbrachte, sondern auch alle zwei 
Jahre in Innsbruck die Lesungen der Ukrainischen 
Schriftsteller organisiert. 
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Я 
навчався в  Інсбруку у  2001–2009 рр., одно-
часно з о. Андрієм Раком. Приїхали ми сюди 
відразу після візиту Папи Івана-Павла  ІІ 

в  Україну. Ми були в  Києві, потім у  Львові на зу-
стрічі з  молоддю на Сихові, де дуже змокли, а  27 
червня 2001  року, після спільної зі Святим Отцем 
Літургії, пройшли пішки, бо транспорт не курсу-
вав, від іподрому через увесь Львів на «Голоско» 
(вул. Замартинівська), до семінарії. І вночі 28 черв-
ня вже виїхали до Австрії. Нас ще супроводжу-
вав о.  Ігор Колісник та декілька отців і  співбратів 
з  Австрії, які приїхали до Львова з  нагоди візиту 
Папи до України. 

Їхали ми через Відень, де добре відпочили піс-
ля насичених днів в  Україні та виснажливої доро-
ги, а вже 29 червня 2001 року прибули до Інсбруку. 
До нас тут уже навчалися двоє редемптористів 
з  України, а  саме теперішній єпископ-помічник 
львівський Володимир Груца та о.  Ігор Колісник. 
Після нас  – ще двоє, о. Мирон Шевчук та о. д-н 
Андрій Салига.

Я пам’ятаю цей день дуже добре. Як ми при-
їхали до колегії, піднімаючись сходами на гору, 
вийшов нам на зустріч о.  Антон Шмольмюллєр. 
Привітавшись, я представився, сказав, що мене 
звати брат Петро, на це отець відповів: «О, я тебе 
вітаю! В тебе ж сьогодні іменини!». І справді, за гри-
горіанським календарем на день нашого прибуття 
до Інсбруку 29 червня 2001 року припадав спомин 

свв. апп. Петра та Павла. Невдовзі ми залагодили 
справи з документами, після чого розпочали курс 
німецької мови в університеті.

Курс тривав три місяці, а  вже від жовтня роз-
почалися богословські студії, хоча паралельно ми 
продовжували вивчати там же, в  університеті, ні-
мецьку мову. Лекцій було в нас небагато, бо ми ще 
не були повноцінними студентами богословсько-
го факультету, позаяк треба було складати іспит 
з  німецької мови. Свій перший іспит я склав пе-
ред Великоднем 2002 року. Екзамен був з Нового 
Завіту за Синоптичними Євангеліями. Згідно того-
часної освітньої системи сесія в магістратурі була 
на початку, в середині та в кінці семестру. Власне 
німецьку мову я найкраще вивчив завдяки підго-
товці до цього іспиту, бо кожне слово зі скрипту, 
який давав професор, я змушений був для себе 
перекласти. 

Ми жили в монастирі. І це життя у спільноті ре-
демптористів в Інсбруку навчило мене, якою має 
бути справжня спільнота. Запам’яталася гостин-
ність місцевих редемптористів, їхнє сприйняття 
нас як рівних собі, хоча ми були студентами, які 
ще навіть не склали вічних обітів. Вже від почат-
ку ми почали прислуговувати в  церкві: щонеді-
лі пів на десяту мали обов’язок приготувати все 
до Служби. Було багато нагод для спілкування 
зі спільнотою українського душпастирства, яка 
збиралась у  приміщенні колегіуму Канізіануму, 
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M
ein Studium in Innsbruck dauerte von 2001 
bis 2009, mit mir studierte auch P. Andrij 
Rak. Wir kamen gemeinsam nach dem 

Papstbesuch von Johannes Paul II. in der Ukraine nach 
Tirol. Wir waren zuerst in Kyiv, danach nahmen wir in 
Sychiv, im Stadtteil von Lemberg, an dem Jugendtreff en 
mit dem Papst teil. Es war aufgrund starken Regens 
ein sehr nasses Treff en. Am 27. Juni 2001, nach der 
Liturgie mit dem Heiligen Vater im Hippodrom, muss-
ten wir durch die ganze Stadt zum Priesterseminar in 
der Holoskostraße zu Fuß gehen, da der Nahverkehr 
zusammenbrach. Noch in der gleichen Nacht begann 
unsere Reise nach Innsbruck. Uns begleiteten P. Ihor 
Kolisnyk und einige Mitbrüder aus Österreich, die zum 
Papstbesuch in der Ukraine waren.

Auf unserer Fahrt machten wir eine Zwischenstation 
in Wien, wo wir uns nach den intensiven Tagen in der 
Ukraine und der anstrengenden Reise sehr gut erhol-
ten und bereits am nächsten Tag in Innsbruck ankamen. 
Zuvor studierten hier bereits zwei Redemptoristen, 
und zwar der heutige Weihbischof von Lemberg, 
Volodymyr Hruza, und P. Ihor Kolisnyk. Nach uns folg-
ten noch zwei weitere: P. Myron Shevchuk und Diakon 
Andrij Salyha. Ich erinnere mich sehr gut an diesen 
Tag. Im Redemptoristenkolleg empfi ng uns P. Anton 
Schmolmüller. Nach der Vorstellung gratulierte mir der 
Pater zu meinem Namenstag  – war unser Anreisetag 
am 29. Juni nach dem gregorianischen Kalender doch 
der Gedenktag der Hl. Apostel Petrus und Paulus.

In kurzer Zeit erledigten wir alle Anmel dungs-
formalitäten und begannen an der Universität mit dem 
Deutschkurs, der drei Monate dauerte. Im Oktober 
startete das Theologiestudium und parallel lernten wir 
an der Uni Deutsch weiter. In unserem Programm gab 
es nur ganz wenige Lehrveranstaltungen, weil wir  als 
außerordentliche Studenten auf der theologischen 
Fakultät noch nicht inskribiert waren. Nach dem dama-
ligen Ausbildungsprogramm im Diplomstudium fan-
den dreimal im Semester Prüfungen statt. Meine erste 
Prüfung bestand ich vor Ostern 2002 im Fach «Neues 
Testament und synoptischen Evangelien». In dieser Zeit 
lernte ich die deutsche Sprache am besten, da ich jedes 
Wort vom Skriptum des Professors übersetzen musste.

Wir wohnten im Kloster. Und dieses Leben in der 
Kommune der Redemptoristen in Innsbruck zeigte mir, 
wie eine echte Gemeinschaft funktioniert. In meinen 
Erinnerungen hat sich tief die Gastfreundlichkeit der 
Innsbrucker Redemptoristen eingeprägt, die uns, ob-
wohl nur Studenten, die noch keine ewigen Gelübde 
ablegten hatten, immer gleichwertig behandelten. 
Von Beginn unseres Aufenthalts an ministrierten wir 
in der Kirche. Sonntags um 10:30 Uhr war es unsere 
Aufgabe, alles für die Messe vorzubereiten. Wir hatten 
auch gute Gelegenheiten, um Kontakte mit der ukrai-
nischen Gemeinde zu pfl egen, die sich im Gebäude 
des Collegiums Canisianum traf – zuerst in der Kapelle 
im Dachgeschoss und dann im ersten Stock des 
Hauses, wo sie später übersiedelt wurde. Dort beteten 
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спершу – в каплиці на піддашші, а згодом на пер-
шому поверсі, куди вона була згодом перенесена. 

Туди ми ходили час від часу молитися утре-
ню та вечірню. Яскраво закарбувалася мені 
в  пам’яті перша воскресна утреня поза межа-
ми нашої Батьківщини, яку ми власне звершува-
ли в  Канізіанумі, а  не в  колегії редемптористів. 
В  нас були дуже добрі стосунки зі студентами 
Канізіануму. Вони приходили до нас, а  ми, своєю 
чергою, навідувались до них. Дружба та підтримка 
були характерними в  наших щоденних стосунках. 
У нас в монастирі також проживав о. Андрій Логін, 
він закінчив священничу формацію в Загребі, а по-
тім приїхав сюди на докторат. Хоча він не був мона-
хом, але винаймав у нас кімнату, як і багато інших 
світських студентів  – наш монастир надавав таку 
можливість. Коли о. Андрій одружився, приїжджа-
ла сюди його дружина, він часто відправляв бого-
служіння в Канізіанумі. 

Звичайно, кожен із нас на початку переживав 
свої труднощі. Спільні зустрічі були для нас доброю 
підтримкою. Зі студентами Канізіануму і з парафія-
нами української каплиці ми часто ходили в гори чи 
до кав’ярень, а у травні пан Петро Підручний орга-
нізовував гриль у садку пані Марти Білас. Хочу за-
уважити, що пан Підручний був непересічною осо-
бою, він був справді щирим українцем, який дуже 
підтримував цю громаду та гуртував її. 

Важко не зауважити, українська громада в Інсб-
руку має не лише літургійно-обрядові функції  – 
прийшли, помолилися Літургію і пішли додому, що 
є не менш важливим. Але іншою особливістю цієї 
спільноти є підтримка співвітчизників із позацер-
ковного кола. 

В Канізіанум ми приходили раз на місяць або 
коли випадали великі свята. Ще під час студій, 

2005  року я прийняв дияконське рукоположення. 
Це служіння я здійснював в оо. редемптористів, але 
також любив приходити до каплиці в  Канізіанум. 
Особливо надихали мене богослужіння в  часі 
Великого Посту, зокрема Літургія Передосвячених 
Дарів. Маючи таку прекрасну нагоду вважав осо-
бливою честю молитися саме тут, у місці, де навча-
лися багато наших новомучеників та духовних про-
відників нашого народу.

У 120-ту річницю хочу побажати студентам 
успішно навчатися, але особливо хочу наголосити 
на духовному аспекті студій – навчатися не з ме-
тою, щоб тільки мати титул або якесь визнання, 
але щоб послужити знаннями тим людям, до яких 
кликатиме мене Господь. Здобуваючи освіту тут 
або в  будь-якому іншому університеті світу, за-
охочую їх пам’ятати слова відомого українського 
поета Тараса Шевченка: «й чужого научайтесь, й 
свого не цурайтесь!». 

Церква очікує, що студенти, повертаючись 
в  Україну, матимуть не тільки академічні знання 
відповідного наукового ступеня, але передусім 
широкий світогляд. Оскільки Інсбрук надає мож-
ливість спілкуватись з  представниками різних 
національностей, завдяки цьому маємо змогу ба-
чити, як виглядає Церква в Африці, Азії та по ціло-
му світі. Стосовно нашого душпастирства, то дуже 
радію, що воно розвивається та є осередком, де 
людина може зустрітися передусім з Богом, про що 
так пильно піклується о. Володимир Волошин і ті, 
хто йому в  цьому допомагає. Дякую також за їхні 
молитви, вірність та витривалість у  цій спільно-
ті. Бажаю надалі залишатися відкритими до інших 
людей, які приходитимуть сюди, щоб помолити-
ся, порозмовляти або просто провести час в  колі 
спільноти.
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wir auch Laudes und Vesper. Sehr gut ist mir die erste 
Matutin zum Osterfest in Erinnerung geblieben, die wir 
fern von unserer Heimat im Canisianum und nicht im 
Redemptoristenkolleg erlebten. Wir hatten sehr gute 
Beziehungen mit den Canisianern. Sie kamen zu uns ins 
Kolleg und wir besuchten sie unsererseits im Canisianum. 
Diese Freundschaft und Unterstützung prägten unseren 
Alltag. Bei uns im Kloster wohnte auch Andrij Lohin, der 
seine Priesterausbildung in Zagreb machte und zum 
Doktoratsstudium nach Innsbruck kam. Obwohl er kein 
Ordensmann war, bot unser Kloster, ihm und auch an-
deren Studenten in unserem Haus eine Unterkunft an. 
Als Lohin heiratete, kam auch oft seine Ehefrau nach 
Innsbruck. Im Canisianum feierte er Gottesdienste.

Jeder von uns hatte am Anfang selbstverständlich ei-
gene Schwierigkeiten und Herausforderungen zu meis-
tern, umso wichtiger waren die gemeinsamen Treff en 
und der Austausch. Gemeinsam mit Studenten aus dem 
Canisianum und Gläubigen der ukrainischen Gemeinde 
unternahmen wir viel in unserer Freizeit. Wir trafen uns 
beim Kaff ee oder machten Bergwanderungen. Petro 
Pidruchnyj organisierte im Mai ein Grillfest im Garten 
von Frau Martha Bilas. Ich möchte anfügen, dass Herr 
Pidruchnyj eine außergewöhnliche Person war. Er war ein 
richtig herzvoller Ukrainer, der die ukrainische Gemeinde 
sehr unterstützte und sie einigte. Es ist nicht schwer fest-
zustellen, dass die ukrainische Gemeinde in Innsbruck 
nicht nur die liturgisch-rituellen Funktionen hat – kom-
men, die Liturgie feiern und nach Hause gehen  – was 
auch nicht weniger wichtig ist, aber eine weitere 
Besonderheit dieser Gemeinschaft, ist die Unterstützung 
der Landsleute im außerkirchlichen Umfeld.

Ins Canisianum gingen wir normalerweise ein-
mal im Monat oder bei Hochfesten. Während des 
Studiums in Innsbruck wurde ich 2005 zum Diakon 
geweiht. Meinen Diakonendienst vollzog ich in der 

Redemptoristenkirche. Ich ging aber auch gerne zur uk-
rainischen Kapelle im Canisianum. Insbesondere inspi-
rierten mich die Gottesdienste während der Fastenzeit, 
unter anderem die Liturgie der Vorgeweihten Gaben. 
Ich empfand es als eine besondere Ehre, hier zu beten, 
am Ort, wo unsere zahlreichen Neumärtyrer und geist-
lichen Väter des Volkes studierten.

Zum 120-Jahr-Jubiläum wünsche ich unseren Stu-
denten ein erfolgreiches Studium. Und dieses Studium 
sollen sie durch eine spirituelle Tiefe erlangen. Das be-
deutet, ich studiere nicht zwecks eines wissenschaftli-
chen Titels oder der Anerkennung, sondern ich erlerne, 
wie ich den Mitmenschen dienen kann, zu denen Gott 
mich sendet, wo überall ich hinkomme. Was unsere 
Studenten während ihres Studiums an der Universität 
Innsbruck oder irgendwo anders erlernen, soll sie nicht 
vergessen lassen: «Studiert das Fremde und scheut nicht 
das Eigene» (Taras Shevchenko). Die Kirche erwartet, dass 
die Studenten nach ihrem Studium nicht nur mit den er-
worbenen Kenntnissen entsprechend ihrem akademi-
schen Titel in die Ukraine zurückkehren, sondern vor al-
lem mit einer breiten Weltanschauung. Da Innsbruck die 
Kontaktmöglichkeiten mit anderen Nationenvertretern 
ermöglicht, verdanken wir die Chance die Kirche in 
Afrika, Asien und auf der ganzen Welt kennenzulernen. 
Was unsere ukrainische Gemeinde betriff t, freue ich 
mich sehr, dass sie sich entwickelt. Dank der Mühe von 
Pfarrer Volodymyr Voloshyn und deren, die ihm helfen, 
ist sie eine Mitte geworden, wo man vor allem unserem 
Herrn begegnen kann. Bei dieser Gelegenheit bedan-
ke ich mich für Gebete, Treue und Ausdauer in dieser 
Gemeinde. Ich wünsche der ukrainischen Gemeinde in 
Innsbruck Off enheit für die Mitmenschen, die hierher 
kommen wollen, um zu beten, ein Gespräch zu führen 
oder einfach im Kreis der Gemeindemitglieder ein we-
nig Zeit zu verbringen.
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