
Любомир Гузар -
людина-епохи. 



“Господь створив нас вільними.
Ніхто так не шанує нашої
свободи, як Бог. Але ми не маємо
відваги бути вільними. Бо бути
вільним – це означає бути
відповідальним. Ми говоримо про
свободу, тішимося свободою,
бажаємо свободи, підкреслюємо
своє бажання свободи, але
насправді боїмося її ”.

Любомир Гузар.



Повне ім’ѐ від народженнѐ
Лябомир Лев Лука Гузар
народивсѐ 26 лятого 1933 р. в
родині Ярослава Гузара та
Ростислави Демчук у Львові, де
закінчив народну школу та
перший клас гімназії. У 1944
році сім'ѐ його батьків виїхала
до Австрії: у місті Зальцбурзі
продовжив навчаннѐ в
українській гімназії, а
переїхавши у 1949 р. в США,
закінчив середня освіту в малій
духовній семінарії (St. Basil
College Seminary) в Стемфорді,
штат Коннектикуті.



У США Лябомир Гузар здобув
релігійну освіту, спочатку у
духовній семінарії в Стенфорді,
а потім у Католицькому
університеті Америки у
Вашингтоні. Продовжив
філософські студії у
Фордгамському університеті
Нья-Йорка і в 1967 році здобув
ступінь маґістра. У 60-х роках
познайомивсѐ з главоя УГКЦ
владикоя Йосипом Сліпим,
ѐкого радѐнська влада післѐ 18
років засланнѐ у сибірських
таборах, відпустила до Риму.
Зустріч справила таке велике
враженнѐ на Гузара, що він
вирішив перебратись до Риму.
Здобувши ступінь доктора
богослов'ѐ, він стаю ченцем-
настоѐтелем у монастирі
Студіон, у передмісті, а потім і
помічником Сліпого.



2 квітнѐ 1977 р. в монастирі

Студійського Уставу в Кастель-
Гандольфо поблизу Рима,
Лябомир Гузар був висвѐчений
Верховним Архіюпископом
Йосипом Сліпим на юпископа без
згоди Римського Архіюреѐ (тому
аж до 1996 не діѐв ѐк эпископ).
19 років він чекав підтвердженнѐ
свого статусу юпископа. У 1978
Патріарх Йосип призначаю
юпископа Гузара архімандритом
цього монастирѐ, а також
відповідальним за монастирі
студійського уставу за межами
України. У 1984—1991 —
протосинкел Львівської
Архіюпархіїв Римі.



Лябомир Гузар прожив в
США 20 років, в Італії –24
роки. Післѐ 46 років
еміграції у 1993 році
повернувсѐ в Україну та
оселивсѐ білѐ Львова.
"Мені стали сльози в
очах. Я був на рідній
землі", – так описував свої
враженнѐ від поверненнѐ
Блаженніший Лябомир.



Післѐ смерті папи Івана-Павла II у
2005 році Лябомир Гузар став
одним з кандидатів на
Ватиканський престол.
Блаженніший очолявав Українську
греко-католицьку церкву десѐть
років (2001 — 2011). Одним з
головних завдань Лябомира Гузара
на чолі церкви було її відродженнѐ
та поширеннѐ на східні терени
України. Саме за його керівництва
сталасѐ знакова подіѐ длѐ греко-
католиків - церква формально
перестала бути галицькоя чи
західноукраїнськоя, а отримала
визнаннѐ у ѐкості
загальноукраїнської й одніюї з
найвпливовіших у державі. На
початку його керівництва було
ухвалено рішеннѐ про перенесеннѐ
престолу до столиці й початку
будівництва Патріаршого собору.



Блаженніший Лябомир був
різнобічноя лядиноя:
спілкувавсѐ українськоя,
польськоя, німецькоя,
англійськоя та італійськоя
мовами, хоча скромно
зізнававсѐ, що знаю
більше. Був пластуном,
належав до куренѐ з назвоя
"Червона калина", де його
називали братчик Лябко.
На честь висвѐченнѐ друзі-
пластуни подарували йому
чашку, ѐку попросили
освѐтити нья-йоркського
римо-католицького
юпископа.



Лябомир Гузар став
першим в історії УГКЦ
патріархом, хто зріксѐ
престолу.Через поважний
вік та стан здоров'ѐ він
звернувсѐ до папи
Бенедикта XVI про
зреченнѐ й отримав згоду
10 лятого 2011 року. "Я не
повинен бути провідником
- настаю час, коли потрібно
передати важелі лядѐм, у
ѐких більше сили. Навіть
фізичної. Вони повинні далі
бачити", - заѐвив пан Гузар
на прес-конференції у
Киюві, поѐснивши свій крок
станом здоров'ѐ.



Лябомир Гузар став одним з
перших моральних провідників
Євромайдану - саме з його
виступу та напутнього слова
розпочалосѐ наймасовіше
"Віче" 1 груднѐ 2013 року. "Ми
мусимо бути того свідомі, що у
нашому народі ю група лядей,
длѐ ѐких найважливіша їхнѐ
власна вигода. Яка на це може
бути ефективна відповідь?
Серед нас дуже багато добрих
лядей. Але замало бути добрим
— треба чинити добро. Якщо
хочете жити у нормальній
державі, передати її дітѐм і
внукам — чинімо добро", -
звернувсѐ Лябомир Гузар на
Майдані Незалежності до
сотень тисѐч українців.
Ще до найтрагічніших подій та
перших смертей пан Гузар
зробив заѐву, ѐка стала
пророчоя.



До останніх днів Любомир
Гузар мешкав у семінарії в
селі Княжичі біля Києва.
Туди щодня приїздили різні
люди, щоб порадитись або
просто послухати
його. Втративши зір, він не
міг писати власноруч, але
надиктовував тексти, які
виходили як колонки в
різних українських
виданнях. Він також є
автором чотирьох
книг. Якось під час інтерв'ю,
коли Гузар уже був
незрячим, один з журналістів
запитав Блаженнішого: "Для
чого вам годинник, ви ж не
бачите?" – "А той дзиґарок
(годинник) говорить"–
відповів він. Щодня о 20:00
Любомир Гузар вмикав
"Радіо Свобода", щоб
послухати підсумки дня та
дізнатись останні новини.



Архіюпископ-емерит Української греко-
католицької церкви (УГКЦ) Лябомир
Гузар помер на 85-му році життѐ. Про
нього часто говорили ѐк про лядину, в
присутності ѐкої політики та олігархи
замовкаять. Він казав, що з життѐ
треба сміѐтисѐ, і був по-дитѐчому
простим у спілкуванні. Блаженніший
нагороджений чотирма державними
вищими нагородами: Орденом кнѐзѐ
Ярослава Мудрого III ст., Орденом
кнѐзѐ Ярослава Мудрого IV ст.,
Орденом кнѐзѐ Ярослава Мудрого V ст.
та Орденом «За заслуги» III ст.



«Щоб не змарнувати шансу, треба
працювати. Перестати красти, брати і
давати хабарі, не горнути гроші для себе,
а працювати для суспільства»

Любомир Гузар.
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