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Шановні учасники конференції! 

Надсилаємо  Вам вітання з Дрогобича  і  напередодні нового  року та 

Різдвяних свят бажаємо міцного здоров’я та Божого миру.  

Маю велику честь нині брати участь у конференції, присвяченій 

пошануванню воістину великої Людини, що є прикладом служіння 

Богові і людям.  

Сьогодні ми поговоримо про Митрополита Андрея Шептицького як 

мецената мистецтва. Андрея Шептицького називають Мойсеєм 

українського народу, «найбільшим скарбом, яким обдарувало  нас 

Боже провидіння.  

Вивчивши своє історичне коріння, він став українським єпископом, 

русином, тобто українцем. Це було незрозумілим для його оточення. 

Тоді побутувала думка, що русини малоосвічені, нібито не культурні. 

Мама Романа переживала, що син «схлопіє». Та він уже знав, що в 

його родині було троє греко-католицьких єпископів -  і українська 

кров перемогла.   

А зростав майбутній Митрополит у прекрасній родині. Мати Софія 

Фредро-Шептицька змалку прищеплювала дітям любов до 

прекрасного.  

Неодноразово Роман Шептицький, подорожуючи з нею Європою, 

відвідував музеї мистецтв. Та і вдома було багато картин – полотен 

всесвітньо відомих художників. Софія Фредро-Шептицька згадувала, 

що Роман ще в дитинстві і різьбив, і брав до рук пензля.  

Митрополит Андрей уголос заявив про багатовікове культурне 

надбання українського народу. Ще в 1905 році створив церковний 

музей у митрополичих палатах, а вже в 1911 році  - в п’ятьох 

кімнатах для колекції бракувало місця. Тоді владика Андрей купує 

віллу родини Дуніковських і переносить туди безцінні фонди 

національного музею: давньоруські ікони, гравюри Рембранта, 

кириличні стародруки, грецькі книжки, західноєвропейські друковані 

видання. 
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Предметом особливої гордості є зібрання українського 

сакрального мистецтва XII – XVIII століть, куди входять ікони, 

пам’ятки писемної та видавничої культури, скульптура, декоративна 

різьба, металопластика, гаптовані церковні тканини. 

Завдяки Митрополитові і його щирому бажанню відновити в 

українців пам’ять про своє давнє коріння було зібрано понад 4000 

одиниць українського сакрального мистецтва 14-19 століть.  

Ще в 1913 році Митрополит передав українському народу віллу 

родини Дуніковських. Так, ми знаємо про Третьяковську галерею, 

Ермітаж. Але ж то не були, як у нас, умови бездержавності. 

Принагідно зауважимо, що Україна за свою понад тисячолітню 

історію знала багатьох меценатів, завдяки яким з’явилися шедеври 

мистецтва. Славетне меценатство київських князів Володимира 

Великого, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха знайшло 

вираження у «десятині» - це обов’язкове відрахування 10 відсотків 

від державного бюджету на потреби церкви: храмове будівництво, 

книги, малювання ікон. Серед меценатів - гетьманів над усіма 

підноситься ім’я Івана Мазепи. Під гнітом імперської Росії саме 

меценати-патріоти не давали заснути українській культурі. Серед 

збирачів та охоронників мистецтва у 19 столітті бачимо цілі родини  - 

Тарновських, Терещенків, Ханенків.  

Так хочеться подивитися в очі сучасних мільйонерів і спитати: де ви, 

слуги мого народу??? 

Мистецтво ікони Митрополит поставив на висоту.  Він захоплено 

говорив про вартісність українських ікон. 

Ще молодим священником Митрополит багато подорожував і бачив, 

як під польським чоботом нищиться українська культура, 

занепадають давні дерев’яні храми. Він зобов’язує священників не 

палити напівзнищені ікони.  Збірка ікон стала явищем культури всієї 

Західної України. 

Митрополит  створив не тільки Національний музей, а й відкрив 

безліч шкіл, де навчалися діти й дорослі. Платив стипендії митцям, 
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допомагав сиротам. Заснував шпиталь -  народну лічницю, де 

лікуватися могли усі бажаючі. Брався до найсміливіших ідей. Уже 

будучи Митрополитом, асигнував видобуток нафти в Бориславі та 

Східниці. Ми часто чуємо гасло: «Свій до свого по своє!», але дехто 

вперше дізнається, що ці слова виникли в часи, коли Андрей 

Шептицький фінансово підтримував підприємців.  

У сучасних цінах він витрачає на благодійність понад два мільйони 

доларів! 

Окремо варто згадати про співпрацю Митрополита Андрея 

Шептицького і художника Олекси Новаківського.  

Цей талановитий митець отримує щедрий  дарунок, про який міг 

тільки мріяти, – власну майстерню у розкішному будинку поблизу 

Святоюрської гори.  За те картини повинен був  дарувати 

Національному музеєві у Львові. 

А згодом була організована Митрополитом перша мистецька художня 

школа в Галичині, якою керував Олекса Новаківський.  

«Ми не хочемо чужої культури, хочемо жити своєю» - ці слова Андрея 

Шептицького мають стати наскрізною ідеєю культурної політики нашої 

держави. На жаль, на тридцятому році незалежності України мусимо 

знову говорити про необхідність збереження культури, традицій, та навіть 

більше – ми мусимо захищати їх перед реальною загрозою асиміляції та 

знищення.  

«Не потоком шумних фраз, а тихою і невтомною працею любіть Україну» 

- гасло Митрополита, яке сьогодні звучить так само важливо, як і сотню 

років тому.  

Сподіваємось, що чим більше новітніх мільйонерів будуть глибше 

пізнавати постать Митрополита Шептицького, тим більше цей приклад 

надихатиме їх до наслідування благочинності во ім’я рідної держави. 

Адже любив Андрей Шептицький  Україну «до глибини своєї кишені». 

Сьогодні ми дякуємо організаторам конференції за привернення уваги до 

постаті Великого митрополита і віримо, що матеріали конференції будуть 

використані для організації вечорів його пам’яті у навчальних закладах.   


