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ДОБРОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ АНДРЕЯШЕПТИЦЬКОГО

Стаття присвячена дослідженню доброчинної діяльності Слуги Божого
митрополита Андрея Шептицького, його прагненню піднести народ для
поширення фахової, ремісничої, сільськогосподарської та технічної освіти
серед молоді як майбутнього українського народу. Андрей Шептицький своєю
доброчинністю заохочував молодь до відпочинку в таборах на лоні природи та
забезпечував такий відпочинок для найбідніших. Галицький митрополит чесно
служив Церкві і Вітчизні, а приклад його життя і боротьби підтримує нас у
вірі в краще майбутнє. 

Ключові слова: митрополит, просвіта, доброчинність, подвижництво, 
фаховість, шкільний дім, Вакаційні оселі, сиротинець, захоронки. 

Андрей Шептицький – тричі доктор наук права і теології, легендарний
митрополит Української грекокатолицької церкви, визначний український
громадський та політичний діяч. Андрей Шептицький займає в сучасній історії
роль людини, що стала містком між західною і східною церквами, підтримувала
відновлення української державності та піклувалася про розвиток української
культури.  

Митрополит Андрей був душею національного і культурного життя
Галичини. Він дбав про школи, заснував науковий інститут для студій, 
сполучений з Богословською академією та «Академічний дім» у Львові, 
допомагав приватним школам. На церковні кошти Андрей Шептицький
відправляв молодих священиків до студій у Римі та Відні, а також  надавав
стипендії світській молоді для навчання за кордоном, допомагав дитячим
садкам та «Сиротинцям», підтримував видавництва, громадські товариства. 
Андрей Шептицький був ініціатором і засновником Земельного банку у Львові, 
підтримував діяльність українських культурнопросвітницьких товариств
«Просвіта», «Хлібна школа», «Сільський господар» [4].  
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Після висвячення на священика у серпні 1892 р. Роман (Андрей) 
Шептицький розпочав свою душпастирську діяльність. З 1896 р. керував
монастирем отців Василіан у Львові, а через два роки став професором теології
в Кристинопільському університеті. У лютому 1899 р. цісар Франц Йосип І
номінував Андрея Шептицького на Станіславського єпископа. 17 вересня 1899 
відбулась єпископська хіротонія, а 20 вересня – інтронізація на Станіславську
катедру з прийняттям імені Андрей. Період єпископства у Станіславі тривав
тільки чотирнадцять місяців. За цей короткий час Владика Андрей встиг
відвідати багато парохій та познайомитись з їх життям. Митрополит Андрей
першим із вищих ієрархів грекокатолицької церкви почав використовувати
народну мову в спілкуванні із вірними. Після смерті митрополита
Сембратовича Папа Лев ХIII призначив Андрея Шептицького митрополитом
Галицьким і Львівським. 17 січня 1901 р. він прибув на Святоюрську гору у
Львові, де розпочав свою подвижницьку працю [10]. 

Його діяльність була настільки багатогранна, що викликає подив, як одна
людина могла стільки зробити. Величезний авторитет митрополита сприяв
утвердженню грекокатолицької церкви, пастирське слово зміцнювало віру
людей, формувало національну самосвідомість. А. Шептицький підтримував
розвиток освітньокультурного життя у західноукраїнських землях, що сприяло
пробудженню національної самобутності українського населення. З ініціативи
та матеріальної підтримки митрополита в Галичині створюються українські
школи, гімназії відновлюють свою діяльність, разом із уже створеними
виникають нові українські культурноосвітні просвітницькі товариства. За його
сприяння працювали читальні, відкривалися філії, друкувалися книжки [6].  

У 1908 р. митрополит Андрей віддав 120 моргів землі разом з будинками
для товариства «Просвіта» на створення господарськосадівничої (городничої) 
школи в с. Милованні Товмацького повіту. Не залишилася поза увагою Андрея
Шептицького й освіта дітей з найубогіших верств населення. Він заклав у тому
ж с. Милованні так звану Вакаційну оселю, яка під час канікул приймала
близько сотні дітей. «Просвіта» мала заплатити Вакаційним оселям 10.800 
корон та давати на вакаційний час дітям приміщення на літній відпочинок. 
«Просвіта» вирішила закласти шкілку овочевих дерев і господарськосадівничу
школу, тим більше, що  в Галичині не було жодної школи такого типу. Першим
її управителем був інженер Г. Думка, а куратором – місцевий парох
о. М. Бачинський. У школі навчання проводили двоє учителів для 30 учнів. 

У 1911 р. стало неможливо продовжувати навчальні курси, бо шкільний
дім валився й інші будинки були не у кращому стані. Тому розпочато
перебудову домушколи, а курси відбувалися в цей час у Тисмениці та в
Товмачі [4, с. 6].  

З вересня 1914 р. Львів зайняли російські царські війська, щоб завоювати
Галичину, знищити наш національний, релігійний і культурний доробок. 
Московські власті арештували митрополита Андрея – політичного проводиря
народу. Протягом трьох років він перебував у московських в’язницях. 
Повернувшись до Львова, митрополит відновив просвітницьку і меценатську
діяльність. Особливо опікувався він круглими сиротами, яких після світової
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війни було тисячі. З нагоди повернення митрополита Андрея з російського
ув’язнення 1917 pоку галицька громада склала пожертву любові й назвала це
«Фондом імені Андрея Шептицького». Невдовзі він уп’ятеро збільшив цей
фонд власною пожертвою та заснував притулок для сиріт у Львові. Було
започатковано товариство «Захист ім. Митрополита Андрея графа
Шептицького для сиріт» (1917 р.). Згодом Кир Андрей подарував для цього
притулку велику посілість у Зарваниці, віддавши його під провід отців
Студитів, котрі мали там також сільськогосподарську школу. Під час поїздок до
Північної Америки у 19201922 рр. Кир Андрей, окрім інших завдань, 
інтенсивно збирав фонди для воєнних сиріт, економлячи власні видатки
(наприклад, подорожував третім класом, не їздив у таксі, носив лише монаший
одяг). За ініціативи і фінансової допомоги А. Шептицького відкрито кілька
сиротинців і засновано хліборобську школу [5]. 

Перша світова війна довела до того, що навчання у господарчій школі у
с. Милованні занепало. Відновлення школи розпочалося 1923 р. досить
невдало, тому що шкілка дерев хворіла «на рак», а для закладання нової
потрібні були великі фінансові витрати, а це при тому, що із школи пропав
майже увесь садовий інвентар. Проте через два роки стараннями меценатів всієї
Галичини, в тому числі й Андрея Шептицького, все ж таки вдалося відновити
такий важливий навчальний заклад [1]. 

Андрей Шептицький бажав дати Україні великих вчених, богословів, 
тому щороку, дбаючи про просвіту народу, він посилав здібну молодь за свій
особистий кошт на навчання до університетів світової слави – до Інсбрука, 
Фрайбурга, Відня, Рима, Парижа. 

Значний внесок зробив Андрей Шептицький і в боротьбу галицьких
українців за свій університет у Львові. Восени 1921 р. львівська інтелігенція без
дозволу і проти волі польської влади заснувала Український Таємний
Університет, який діяв до 1925 р. Дивлячись, в якому скрутному становищі
опинилася українська молодь, у 1928 році митрополит на базі існуючої тоді
ГрекоКатолицької Духовної Семінарії відкрив українську ГрекоКатолицьку
Богословську Академію – на той час єдину українську рівноправну і незалежну
вищу школу в Галичині. 

Андрей Шептицький розвивав народну та середню освіту, фінансуючи
різні освітні заклади, гімназії, бурси. Для народних шкіл «Рідної школи» купив
п’ять  будинків (один з будинків коштував 650.000 золотих), опікувався
Українською Дівочою гімназією Сестер Василіянок і подарував їм землю під
великий будинок, збудував Велику Бурсу Рідної школи на 120 учнів у Львові. У
митрополичих будинках св. Юра проходили навчання учнів Української
народної школи ім. Грінченка [4, с. 8]. 

Митрополит Андрей був великим добродієм «Пласту». Частину своїх
маєтків у Карпатах він подарував на пластові табори: гору Сокіл – на юнацький
табір, якому надав дерево на будівництво колиб, а площу коло своєї літньої
резиденції в Підлютому – на табір юнацтва Остодір, названий його іменем. 
Часто любив перебувати серед пластунів, говорити з ними, вислуховувати їхні
проблеми. 
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Митрополит Кир Андрей сприяв видавництву журналумісячника «Наш
приятель» для дітей, серії книжечок «Бібліотека «Нашого приятеля», «Цікаві
оповідання», журналів «Поступ» (для молоді середнього шкільного віку) й
«Українське юнацтво». 

У 1933 році у Львові з його ініціативи відбувся багатотисячний здвиг
«Українська молодь – Христові», до програми якого входили польова Служба
Божа на площі СоколаБатька з присягою на вірність Христові та
маніфестаційний похід на Святоюрську гору [1, с. 11]. 

У своїх промовах А. Шептицький закликав: «Мої Рідні Браття! 
Здобувайте собі просвіту. Працюйте над нею усильно, – цініть її! – Тільки
пам’ятайте, що справжня наука не може противитися науці Христа, – так, як
правда не може противитися правді! Бо наука не є, прецінь, нічим іншим, як
лише пізнанням правди, – а Христова Наука є якраз правдою. Ви ж, батьки, при
виховуванні своїх дітей, стережіть їх від гріха і блудної неправдивої науки, 
наче від смерти! Пам’ятайте, що християнське виховання є більшим добром, 
ніж усі добра світу! Закладайте, Мої Браття, по селах читальні і захоронки для
дітей! І дбайте, щоб діти ходили до школи! А ви – вчителі, що безпосередньо
працюєте над вихованням молоді, дбайте не менше над просвіченням її розуму, 
як над ублагородненням її сердець. Подавайте молоді таку освіту, яка навчила б
її не тільки теорії, але теж і практики. Учіть її, як має жити! Збуджуйте в неї
бажання й охоту до того, що є підставою багатства і сили народу. Нехай уже
малі діти вчаться любити свою зем¬лю, свою Батьківщину, нехай учаться
працювати для неї. Виробляйте в молоді самостійність та індивідуальність! 
Учіть її більше числити на себе, ніж на других! Учіть не оглядатися на поміч
уряду і краю, а власною ініціятивою дороблятися самостійного буття!.. 
Виробляйте у молоді почуття правости та сумлінної праці!» [2]. 

В ім’я українського народу митрополит Андрей творив благодійні справи, 
які не забудуться ніколи. За клопотанням митрополита і в основному на його
кошти у Львові було відкрито Народну лічницю, лікарями в якій працювали
українці. Вони врятували десятки євреїв у підвалах Собору Св. Юра. У пам’ять
про ці події в Ізраїлі був встановлений пам’ятник митрополиту
А. Шептицькому.  

Ідучи дорогою Ісуса Христа усе своє життя, митрополит Андрей
Шептицький розвивав доброчинну діяльність, допомагаючи сиротам, хворим, 
бідним, фундуючи установи, які згладжували людську недолю та вбогість.  

1 листопада 1944 р. сум огорнув серця наших батьків і дідів вісткою про
смерть митрополита Андрея. Сорок чотири роки він скрізь пітьму мудро вів за
собою вірних Української грекокатолицькій церкви. Як її глава, 
А. Шептицький показав себе непересічним політичним діячем, меценатом
української культури, а своєю високою моральністю й шляхетністю набув
слави святої людини. Похований Андрей Шептицький у підземеллях собору
Св. Юра у Львові.  
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Олена ГАЙДУКЕВИЧ
(м. ІваноФранківськ) 

ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ  
МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯШЕПТИЦЬКОГО

Стаття присвячена дослідженню природоохоронної діяльності УГКЦ
та Андрея Шептицького в першій половині ХХ ст. Автор аналізує низку
архівних документів, що засвідчують факти природоохоронної діяльності
митрополита Андрея на теренах Галичини в 1920 – 1930 рр. 

Ключові слова: митрополит Андрей Шептицький, охорона природи, 
заповідники, вікові дерева, українська спільнота Галичини. 

Одним з аспектів різнобічної діяльності митрополита Андрея була
широка природоохоронна діяльність [1]. Насамперед вона зводилася до
всебічної підтримки різноманітних наукових проектів за поданням провідних
українських науковців, в першу чергу членів Товариства імені Т. Шевченка. 
Андрей Шептицький постійно цікавився справами цього товариства, 
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