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Митрополит Андрей Шептицький в Америці

Цього року відзначаємо 70-ті роко-
вини з дня смерти Митрополита
Андрея Шептицького. Упродовж
43 років Митрополит був стійким,
невтомним і повним самопосвяти
провідником Української Греко-Ка-
толицької Церкви. Він, як провідна
особистість, був для своїх вірних і
для всього українського народу до-
роговказом у поширенні просвіти,
сприянні до єдности та прогресу.
Як Митрополит Галицький, Ар-
хиєпископ Львівський, та Єпископ
Кам’янець-Подільський, він безпе-
рервно працював над зміцненням
становища Української Греко-Ка-
толицької церкви в тих  частинах
України, які були під чужим пану-
ванням, не надто приязним, а часто
і ворожим. Його турбота та піклу-
вання про церкву і вірних не була
обмежена  її існуванням та розвит-
ком в Україні, але також і поза її
межами --  в країнах, куди українці
емігрували, а саме  таких, як США,
Канада, Південна Америка. Внас-
лідок тривалих і наполегливих пе-
реговорів з католицькими
речниками Ватикану , представни-
ками іноземних держав, він до-
бився значних успіхів для нашої
церкви, незважаючи на великі
труднощі, неприязність, пересліду-
вання, байдуже ставлення та зне-
ваги, яких зазнавав Митрополит.
Отож не дивно, що науковці та іс-
торики в своїх працях про Митро-
полита часто називають його
українським Мойсеєм. Так, як біб-
лійний Мойсей, Митрополит Шеп-
тицький понад 43 роки вів свій
народ до Обітованої Землі. Для
українців Обітована Земля, пере-
дусім, означала схвалення нашої
релігійної самостійості в рядах Ка-
толицької Церкви і здобуття націо-
нальної незалежності. Для
досягненя цієї мети потрібно було

багато праці – вироблення в народу
почуття власної гідності через осві-
чення, освідомлення, інформування,
заохочування до економічного само-
достатку, треба було навчити доро-
жити та цінувати власну культурну
спадщину, засвоїти гідний стиль
життя, принести престиж Українській
Греко-католицькій Церкві по всьому
світі, поширити роль нашої церкви
поміж вірними. Завдяки динамічності
та щирому підходу Шептицького до
вірних, народ прислуховувався до
його науки, пасторальних порад та
вказівок, і по можливостях старався
застосувати це в житті. Упродовж
років Митрополит Шептицький, як
Біблійний Мойсей, мав своїх Датанів
та Авіронів, але він ніколи не підда-
вався ваганню чи відчаю, вірніше, він
невтомно працював для добра своєї
церкви і народу.

Митрополит Шептицький відвідав
українські поселення в Америці два
рази - в 1910 і 1921-22 роках. У 1910
році, їдучи на Евхаристійний Конґрес
до Монреалю, він зупинився на
якийсь час в Америці, щоб відвідати
свого друга Єпископа Сотера Ор-
тинського, який, завдяки старанням
Шептицького, став першим єписко-
пом для українців в Америці 1907
року. У тих роках Українська Греко-
католицька Церква в Америці мала
багато проблем. Перебуваючи в Аме-
риці, Митрополит відвідував наші
церкви, мав зустрічі з вірними та
представниками різних суспільних
організацій, поблагословив Катедру в
Філядельфії та допоміг Єпископу Ор-
тинському скласти напрямки для
дальшого успішного розвитку нашої
Церкви. У 1921-22 роках Митрополит
приїхав до Америки в особливих
цілях – політичних і гуманітарних.
Західна Україна після війни була спу-
стошена - як економічно, так і полі-
тично. Митрополит хотів особисто
представити дійсні факти і трагічну
ситуацію в Галичині і заступитися  за
український народ перед американсь-
кими політиками, включаючи то-
дішнього Президента Гардінґа,
шукаючи економічної допомоги та
оборони від політичних утисків.  У ці
роки він також відвідував українські
парафії, мав зустрічі з членами сус-
пільних та політичних організацій з
ціллю зібрання пожерв для більш як
20,000 тисяч дітей, осиротілих в на-
слідок війни.

У нашому Музеї маємо ряд фото-
графій із відвідин Митрополита  Аме-
рики, а також багато іншого
документального матеріалу, який сто-
сується його життя та діяльності.
Одна група фотографій прийшла до

нас цікавим шля-
хом. Отець Бог-
дан Олеш
(уроджений в
Америці) був ви-
сланий Влади-
к о ю
Богачевським на
студії до семіна-
рії в Станісла-
вові при кінці
1930-их років.
Але почалася
Друга Світова
війна і Богдан Олеш не міг поверну-
тися додому через Західну Европу.
Він мусів мандрувати через Азію до
Токіо, а тоді брітанським кораблем до
Америки. Його подорож додому три-
вала три місяці. Перед від’їздом,
Олеш відвідав Митрополита, щоб по-
прощатися та дістати від нього благо-
словення. На прощання Митрополит,
подарував Олешеві декілька фотогра-
фій для передачі владиці Богачевсь-
кому, який, в свою чергу, передав їх
нашому музею. Інший цікавий пред-
мет у нашій колекції це брошурка з
1921-22 років, яка
ілюструє трагічні по-
воєнні обставини, в
яких опинився укра-
їнський народ та звер-
тається з просьбою
фінансової допомоги
особливо для дітей,
сиріт, зруйнованих
церков тощо. Примір-
ник цієї брошурки
власноручно підписа-
ний Митрополитом та
висловом подяки
Отцю Максиму Кі-
нашу, який в ті роки
був ректором катедри
в Філядельфії та активно допомагав
Митрополиту в збіркових акціях. І ще
один цікавий предмет, який не
пов’язаний безпосередньо з візитами
Шептицького до Америки, але свого
роду є унікальним. У 1933 році у
Львові відбувся перший з’їзд Укра-
їнської Молоді Христові у присутно-
сті та із благословенням
Митрополита Шептицького, в якому
брало участь понад 50,000 тисяч мо-
лоді. З цієї нагоди була виготовлена
кам’яна меморіяльна таблиця. Цю
таблицю привезено до Америки учас-
никами з’їзду і подаровано нашому
Музеєві. 

У 1905 році Митрополит Шеп-
тицький заснував Національний
Музей у Львові. У своїй промові  під
час відкриття Митрополит підкре-
слював важливість музеїв та їхньої
праці у збереженні предметів куль-
турних та історичних цінностей. Він
сказав “... Покажім нашій спільноті
чим ми були й чим залишаємося
далі, що в нас живуть прегарні великі
традиції, що ми є носіями великої,
рідної культури, що плекаємо та-
ланти, і в цьому саме лежить головне
завдання й мета музеїв... Збірки
Музею передаємо українському на-
родові не тільки як документи й

свідки слави наших батьків, ми
передаємо їх тим, що над культу-
рою українського народу працю-
ють, як живу основу майбутньої –
дасть Бог, - спільної праці духо-
венства й інтеліґенції, майбутніх
поколінь нашого народу. Пам’ят-
ників минулого не відділюймо на-
віть думкою від тогочасности і від
завдань майбутнього.” У скорім
часі після відкриття Національний
Музей у Львові організував ряд
курсів із музейництва. Другий
Єпископ нашої церкви в Америці

Константин Богачевський ще мо-
лодим священиком брав участь в
цих курсах. Тож не диво, коли він
очолив нашу цекрву в Америці,
згодом заснував Український
Музей і Бібліотеку в Стемфорді, а
перший експонат, який наш музей
отримав, саме був від Митропо-
лита Шептицького. Цим експона-
том є картина Матері Божої, яка
вийшла з-під пензля  Олекси Но-
ваківського. Про це я писала в “Сі-
вачі” за 24 січня 2010 р.

Предмети культурної спадщини
нашого народу належно збері-
гаються в нашому Музеї і Бібліо-
теці. Допоможіть нам у нашій
праці та намаганнях  поширювати
шляхетні цілі та ідеали Митропо-
лита Андрея Шептицького та
Митрополита Константина Бога-
чевського!
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