
УДК 659.3(477) 

 

ПОВЕРНЕННЯ  МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО З РОСІЙСЬКОГО 

ПОЛОНУ  

 

Кіт О.Ю. 

 

Мартин О.М., кандидат економічних наук, доцент кафедри права та менеджменту у сфері 

цивільного захисту 

 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Постать митрополита Андрея Шептицького в історії українського народу, у розвитку 

української духовності в першій половині ХХ століття займає непересічне місце. На різних 

етапах суспільно - політичного процесу першої половини ХХ ст. він як глава церкви проявив 

себе мудрим тактиком і далекоглядним політичним діячем, меценатом української культури і 

високоморальною людиною, що заслуговує на святість. Свідченням справжнього служіння 

Митрополита Андрія у всіх сферах життя стало заснування у 1905 році Національного музею 

і у 1903 році Народної Лічниці, відбудова церковних пам’яток, заснування мистецьких 

фондів, субсидування митців, гуртків, церковних та світських хорів, товариств, часописів 

культурного спрямування, підтримка народного мистецтва та багато іншого. 

Девізом життя Митрополита було: «В кожну працю треба вкладати ціле своє серце, 

цілого себе, і то в усіх званнях, бо інакше праця не дає добрих наслідків». Ступаючи на 

митрополичий престол, Андрій дав усім зрозуміти, що буде зі своїм українським народом до 

кінця і лише заради нього він буде працювати. Виконуючи обов’язки щодо свого улюбленого 

народу, протягом сорока чотирьох років служіння, він залишився вірний своєму слову.  

Під час російської окупації Галичини 18 вересня 1914 року митрополит Шептицький 

був ув’язнений і вивезений спочатку з Києва до Нижнього Новгорода, потім до Курська, а 

насамкінець – до Суздаля.  

Шептицький постійно тримав в полі зору позитивні тенденції, що відбувалися в 

Росії у церковній сфері. Ще з другої половини ХІХ століття в Російській імперії починає 

ширитися рух за приєднання до Апостольської столиці у Ватикані. Саме тому у 1908 році він 

з благословення Папи Римського (під чужим прізвищем) він відвідав Москву і Санкт-

Петербург, де заклав основи парафій майбутніх греко-католицьких парафій.  

Після звільнення у березні 1917 р відбув через Київ, Петроград до Фінляндії, а потім 

через Стокгольм, Гамбург, Відень, Краків, Перемишль прибув до Львова 10 серпня 1917 



року [1, с. 3841]. По всьому маршруту повернення величезні маси населення цих міст 

урочисто зустрічали митрополита – в’язня Російської імперії. В Петрограді українці також 

численною громадою зустрічали Митрополита, про цю зустріч він писав: «Моя радість не 

мала границь, коли я побачив при моїм приїзді в Петрограді поважну українську 

петроградську громаду, яка вийшла повитати мене на дворець. Знаю, що овації не так 

відносилися до моєї особи, як радше цілого українського народу Галичини, чим Ви публічно 

задокументували нероздільну нашу єдність національну, якнайтіснійшу звязь і братню 

уважливість і ті самі стремління до самоозначення, розвою і піднесення нашої національної 

культури" [2, c. 59]. 

Про зустріч і перебування митрополита у Києві газета «Свобода» у 1917 році 

писала: «Побут митр. Шептицького в Києві був примітний привітами зі сторони українських 

організацій. Українська Центральна Рада витали митрополита на окремім засіданню, де були 

і представники наших політичних і культурних організацій. Дня 14 мая витала митрополита 

українська молодіж середніх шкіл; на пам’ятку побуту митрополита в Києві молодіж подала 

митрополитові адресу, оправлену в прегарну теку зі срібною таблицею з написом: «Вірному 

синові Неньки України від організації Українців середньошкільників» [4] 

З нагоди повернення митрополита до Львова в місті був створений спеціальний 

комітет привітання та секція «Живого пам’ятника», які видали ряд відзнак та медалей з 

приводу повернення митрополита. Однією з перших була паперова відзнака про яку було 

таке повідомлення у газеті «Діло»: «Відзнаки на день повороту митр. Шептицького є вже в 

руках львівської секції «Живого пам’ятника». Відзнаки паперові, виготовлені після рисунку, 

влагодженого проф. Мироном Федусевичом. На синім поли вибитий жовтими красками герб 

митрополита, по якого боках находимо роки 1914 з терновою галузкою і 1917 з лавровим 

листєм. Під гербом монограм А.Ш. Сі відзнаки призначені до розпродажи в день повороту 

митр. Шептицького. Надїємо ся, що вже в найближчих днях зголосить комітет під адресою 

«Секції живого пам’ятника» … замовленя, кілько тисяч відзнак буде потрібно. Можна 

числити на те, що в дни повороту Ексц. Митрополита не буде анї одного свідомого 

громадянина і громадянки та української дитини, які не пришпилили би на грудях 

відзнаки… Комітет треба основувати як найскоріше по містах і селах а їх обов’язком буде, 

заняти ся замовленям відзнак і збірками гроший [4].  

Одночасно зусиллями української творчої інтелігенції у Львові та Відні були 

розроблені та випущені для масового вживання плакети з погруддям митрополита, про які 

було декілька повідомлень у львівській пресі: «А з нагоди приїзду митр. А. Шептицького до 

Відня у кінці серпня 1917 р. відомий у віденських кругах різьбяр П.Терещук виготовив 

золоту плакету, яка була вручена митрополитові ген.-майором Павлюком» [5]. 



У Львові також були виготовлені відзнаки і медалі з нагоди повернення митрополита 

Шептицького з російського полону. На одній з медалей було написано: «В пам'ять заслання 

до Росії і повороту на свободу Його Ексиленції Митрополита». Ці відзнаки виготовлялися з 

срібла і металу, гроші від продажі були призначені для допомоги українським сиротам.  

Урочиста зустріч митрополита Андрея на Галичині, зокрема, у Львові знаменувала 

повернення Українського Мойсея. Саме заслання митрополита Шептицького в Росію була 

намаганням Росії ліквідувати Українську Греко-Католицьку Церкву. Росія не бажала  

миритися з національними і духовними інтересами українського народу. Саме ув'язнення 

митрополита Шептицького, який для Галичини був символом національного, духовного і 

культурного відродження, показало галичанам сутність російського великодержавного і 

церковного шовінізму, сутність російської православної церкви. Заслання митрополита 

Шептицького не похитнули віруючих, з поверненням митрополита Українська Греко-

Католицька Церква знову відродилась.  

Отже, постать Андрея Шептицького у житті кожного християнина була і буде 

взірцем служіння Богу і народу, а його життя – прикладом служіння, жертви, посвяти, 

вірності й любові. 
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