
ос нов ним ви зна чаль ним фак то ром ді яль но сті кож ної пе ри фе рій-
ної діль ни ці ка то ли циз му є центр — па па, та сфор мо ва ні ним на-
прям ки внут ріш ньої і зо вніш ньої по лі ти ки. Пер ші кро ки ка то ли-

циз му в ук ра ї ні бу ли по збав ле ні са ме ці єї на ди хаю чої ро лі цен тру, оскіль  ки 
ри му бу ло про сто не до ук ра ї ни, то му що ос тан ня чет верть �IV ст. за по чат-
ку ва ла со бою пе рі од, ма буть, най страш ні шо го ви про бу ван ня за всю іс то рію 
рКЦ — кри зу двоє пап ст ва.

Кі нець сім де ся тих ро ків �IV ст. при ніс дов го очі ку ва не за вер шен ня 
авінь йон сь ко го пе ріо ду. і хо ча це май же вось ми де ся ти річ не пе ре бу ван ня 
пап у Фран ції бу ло на силь ни цьким (про що свід чить і на зва цьо го пе ріоду — 
«авінь йон ський по лон»), і хо ча по лі тич не під по ряд ку ван ня пап ст ва фран-
цу зькій дер жа ві по ро ди ло ці лу низ ку не га тив них про це сів, най гір шим з яких 
вважається так зва ний кон ци ля ризм, все ж та ки авінь йон ський пе рі од був 
пе ріо дом мак си маль но го роз ви тку ін сти ту ції пап ст ва: зав дя ки ство рен ню 
ку рі аль ної сис те ми пап ст во пе ре тво ри ло ся на цер ков но-по лі тич ну мо нар-
хію, яка до сяг нен ня ми цер ков но го уні вер са ліз му під не сла ся над Єв ро пою.

Гри го рій хі (1370–1378) 17 січ ня 1372 р. у су про во ді три на дця ти кар-
ди на лів уро чи сто в’їхав до ри ма. не за ба ром він пе ре вів ку рію з Ла те ра ну 
у ва ти кан, який з то го ча су став міс цем пос тій но го пе ре бу ван ня пап. і хо ча 
час ти на проф ран цу зьки на лаш то ва них кар ди на лів за ли ши ли ся в Авінь йо-
ні, за га лом за вер шен ня «авінь йон сь ко го по ло ну» мож на вва жа ти успіш-
ним і без бо ліс ним. Та ра дість бу ла ко рот ко час ною: на ступ на сто рін ка іс-
то рії та ї ла в со бі стра шен ної си ли ви про бу ван ня і спо ку си, яких до сі ще 
не зна ла За хід на Церк ва.

на ступ ни ком Гри го рія хі на рим сь ко му пре сто лі став ар хі єпи скоп Бар-
то ло мео Принь я но з іме нем ур бан VI (1378–1389). Конк лав з при во ду йо-
го об ран ня (16 кар ди на лів, з яких 11 фран цу зів, 4 іта лій ці та один іс па нець) 
про хо див під пос тій ним на тис ком бурх ли во го рим сь ко го на тов пу, який 
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на рим сь ко му пре сто лі хо тів ба чи ти тіль ки іта лій ця. Та за мість ба жа но го 
ком про мі су, в осо бі ур ба на VI рим одер жав без пре це дент но го скан да лі-
ста — зверх ній, гру бий, ду шев но хво рий па па, не рахую чись ні з ким, бу к-
валь но з пер ших днів сво го пон ти фі ка ту за ті яв ре фор му ку рії. ді знав шись 
про та кі на мі ри, фран цу зькі кар ди на ли ого ло си ли об ран ня ур ба на VI не-
за кон ним і, за ру чив шись під трим кою фран цу зько го ко ро ля Кар ла V, об ра-
ли ін шо го па пу — кар ди на ла ро бер та Же нев сь ко го з іме нем Кли мент VII 
(1378–1394). рим ський і фран цу зький «пон ти фі ки» об мі ня лись ана фе-
ма ми; ур ба на VI ви зна ли Гер ма но-рим ська ім пе рія, Анг лія, угор щи на та 
Поль ща; Кли мен та VII під три ма ли Фран ція, Шот лан дія, не аполь, си ци-
лія. внут ріш ньо ку рі аль ні ін три ги та між усо би ці прав ля чих осіб ви ли лись 
у роз кол, че рез який ка то ли цизм на дов гі де ся ти літ тя по ри нув у не щад ну і 
взає мо ком про ме тую чу бо роть бу пап. Тіа ра кра су ва ла ся на го ло вах двох і на-
віть трьох «свя тих» пон ти фі ків од но час но, при чо му ко жен із них вою вав 
зі сво їм «свя тим» пре сто ло нас лід ним су про тив ни ком най під ступ ні ши ми 
кри ва во-по лі тич ни ми ме то да ми. Зок ре ма, ур бан VI про сла вив ся тим, що 
в 1385 р. зве лів стра ти ти п’ятьох сво їх кар ди на лів, при чет них до змо ви про-
ти ньо го.

Зі смер тю ур ба на VI за жев рі ла на дія на від нов лен ня єд но сті За хід ної 
Церк ви, але рим ські кар ди на ли, не зва жаю чи на фран цу зько го «па пу», 
зве ли на пре стол кар ди на ла То ма чел лі з іме нем Бо ні фа цій іх (1389–1404). 
у від по відь авінь йон ські кар ди на ли пі сля смер ті Кли мен та VII оби ра-
ють сво го пон ти фі ка — іс пан ця Пед ро де Лу на з іме нем Бе не дикт хі іі 
(1394–1423). роз кол став фак том. очо лю ва на, або, точ ні ше, ро зі рва на дво-
ма не впин но во ро гую чи ми та про кли наю чи ми один од но го «на міс ни ка-
ми» хри ста, Ка то ли цька Церк ва вхо ди ла у �V сто літ тя.

на тлі та кої жор сто кої бо роть би за свя тий пре стол на ро джу ва лись ор-
га ні за цій ні струк ту ри ка то ли циз му на ук ра їн ській зем лі. 13 лю то го 1375 р. 
па па бул лою «Debitum рastoralis…» ска су вав чо ти ри пра во слав ні єпар хії 
і за сну вав чо ти ри ка то ли цькі. Що кри ло ся за су хим ви зна чен ням пап сь ко го 
офі ціо зу «Зва жив ши на по зи тив ну ін фор ма цію про стан спра ви та ін ші об-
ста ви ни… цим лис том і Апо столь ською вла дою про го ло шує мо, що церк ви 
Га ли цька, Пе ре мишль ська, во ло ди мир ська і холм ська бу ли і є ка фед раль-
ни ми… од но час но пос та нов ляє мо, що єпи ско пи, які в них бу ли, є нез’єди-
ненні, не гід ні і не пра ві і їх тре ба усу ну ти»1? Що кри ло ся за ци ми сло ва ми, 
що не сли во ни ук ра їн ській зем лі?

Зга дає мо пе ре ду мо ви цьо го ак ту: до то го ча су вже при зна ча ли ся на ук ра-
їн ську зем лю ка то ли цькі єпи ско пи «in partibus»; дія ли тут чер не чі ор де ни 
до мі ні кан ців, фран ци скан ців, бер нар дин ців і ча ст ко во цис тер ці ан ців — 
дея кі з них при зна ча ли сво їх так зва них мі сій них єпи ско пів; функ ціо ну ва ли 
ок ре мі кос те ли — по всій ук ра ї ні їх на ра хо ву ва ло ся бу к валь но де кіль ка, 

1 Theiner A. Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae. Roma, 1860. T. 1. № 964.
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і то для куп ців та при двор них чу жин ців. Жод но го ус пі ху про по відь ка то-
ли циз му на ру сі не ма ла — не має жод но го іс то рич но го свід чен ня про при-
йнят тя ка то ли циз му на ро дом, на впа ки, най ав то ри тет ні ші до слід ни ки (на-
прик лад, проф. в. Аб ра гам) од но знач но до во дять не мож ли вість іс ну ван ня 
на віть са мої ідеї унії із За хід ною Церк вою2, не ка жу чи вже про при йнят тя 
зверх но сті па пи у се ред ньо віч но му ро зу мін ні цьо го по нят тя.

в �I–�III ст. ок ре мі кня зі ви ко ри сто ву ва ли сто сун ки з ри мом для ви-
рі шен ня сво їх по лі тич них про блем; у �IV ст. ка то ли цька ві ра стає оз на кою 
і ба зою про за хід ної орі єн та ції кня зьків і бо яр Га ли цької ру сі. ство рен ням 
дію чих струк тур ка то ли циз му на ру ській зем лі — не «in partibus» чи при-
мар них мі сій них єпи ско пій, а дію чих єпар хій — опі ку вав ся ко роль Ка зи-
мир. Йо го роль у цьо му про це сі є, з од но го бо ку, без у мов но ви зна чаль ною, 
а з ін шо го — не до кін ця зро зу мі лою. Пі сля за хо п лен ня Льво ва Ка зи мир 
від ра зу ж звер нув ся до па пи з про хан ням утво ри ти тут ла тин ську ка фед-
ру. мо ти ва ція цьо го, з бо го слов ської точ ки зо ру, бу ла до сить ори гі наль-
ною: Ка зи ми ра не хви лю вав ду хов ний стан за во йо ва них ним га ли цьких 
ру си нів, він не пе рей мав ся про бле ма ми їх ньої ду хов ної ос ві ти чи окорм лен-
ня — ла тин ська ка фед ра бу ла йо му пот ріб на як «stacja dla postępu kultury 
�achodu»3. При чо му у своє му про хан ні поль ський ко роль ха рак те ри зу вав 
те ри то рію май бут ньої ка фед ри як зем лі схиз ма ти ків, в яких не має жод ної 
діє це зії: «In �uadam villa sua Lamburga nuncupata in terra Russie consistente, 
�ue nullis diocesis existit»4.

Та ка оцін ка бу ла, м’яко ка жу чи, див ною, бо во на про сто не від по ві да ла 
дійс но сті. Ко роль Ка зи мир як один із най ви дат ні ших пол ко вод ців сво го 
ча су пре крас но ус ві дом лю вав, що п’янкий ус піх пе ре мог за вою ван ня най-
час ті ше і най ско рі ше пе ре тво рю є ть ся на гір ко ту по раз ки че рез про бле ми 
управ лін ня за во йо ва ним на ро дом. для ви рі шен ня цих про блем Ка зи мир 
ви сту пає… за хис ни ком Пра во слав ної ві ри га ли цьких ру си нів. Га ли цька 
пра во слав на ми тро по лія де-фак то при пи ни ла своє іс ну ван ня ще за дов го 
до поль ської оку па ції.

на ступ ни ком ми тро по ли та ни фон та на Га ли цькій ка фед рі став Тео-
дор, про яко го з се ре ди ни со ро ко вих ро ків не має жод ної згад ки і по даль ша 
до ля йо го не ві до ма. З то го ча су май же три дцять ро ків Га ли цька ми тро-
по лія за ли ша ла ся віль ною і, во че видь, ор га ні за цій ні струк ту ри Пра во-
слав’я тут пов ні стю бу ло втра че но. в цій си туа ції Ка зи мир по си лає сво го 
кан ди да та — пра во слав но го єпи ско па Ан то нія — до Кон стан ти но поль-
сь ко го пат рі ар ха з про хан ням про пос вя чен ня йо го в сан ми тро по ли та: 
«най стар шо му, все свя ті шо му Цар го род сь ко му пат рі ар ху все лен сь ко го 
со бо ру по клін і ве ли ка чо ло бит на від си на тво го ко ро ля Ля хії і ма лої ру сі 

2 Abraham W. Powstanie organi�acji kościoła łacińskiego na Rusi. Lwów, 1904. T. 1. S. 91.
3 Ibid. S. 250.
4 Theiner A. �p. cit. T. 1. № 826.
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Ка зи ми ра… Про си мо від те бе со бі ар хі єрея. уся зем ля те пер ги не без за-
ко на, бо про па дає за ко н… пос тав те ми тро по ли том Ан то нія, аби не зник, 
не про пав за кон ру си нів. А як не бу де ва шо го бла го сло вен ня на цьо го чо ло-
ві ка… то до ве де ть ся хре сти ти ру син на ла тин ську ві ру… бо зем ля не мо же 
бу ти без за ко ну»5. Пат рі арх за до воль нив це про хан ня, прав да, вже пі сля 
смер ті Ка зи ми ра.

По ряд з цим, длу гош по дає ін фор ма цію про за сну ван ня ла тин ської ми-
тро по лії у Льво ві. мов ляв, на про хан ня Ка зи ми ра па па ур бан V ще в 1361 р. 
бла го сло вив за сну ва ти ла тин ську ка фед ру у Льво ві. її очо лив ар хі єпи скоп 
Kристин6. Проф. Аб ра гам вва жає Кри сти на ар хі єпи ско пом Га ли цьким і при-
пи сує йо му бу дів ництво га ли цької ка тед ри св. ма рії ма гда ли ни, вод но час 
за зна чаю чи, що за бра ком пер шо дже рел ці роз різ не ні ві до мо сті про ді яль-
ність Кри сти на є гі по те тич ни ми ін си нуа ція ми7. са ме ж іс ну ван ня ці єї чи 
то га ли цької, чи то львівської ка фед ри за ча сів Ка зи ми ра теж не ви хо дить 
за рам ки гі по те зи, бо в офі цій ній до ку мен та ції 1372 р. па па Гри го рій хі пи-
ше про ді яль ність на Га ли цькій зем лі тіль ки пра во слав ної іє рар хії, жод ним 
сло вом не об мов ляю чись про при зна чен ня ту ди ка то ли цько го єпи ско па8.

да ти од но знач ну оцін ку цих про ти леж них ді янь ко ро ля Ка зи ми ра вче ні 
не спро мог ли ся й до сі.

м. с. Гру шев ський у на ма ган нях Ка зи ми ра від ро ди ти пра во слав ну Га-
ли цьку ми тро по лію вба чав пос туп ку пра во слав ній люд но сті оку по ва них 
зе мель і по лі тич ний ре ве ранс, який за ву зькоре гіо наль ною ко ри стю при хо-
ву вав у со бі не ли ше шко ду, але й не без пе ку для всьо го ук ра їн сь ко го Пра во-
слав’я — цим кро ком роз ри ва ла ся єд ність Пра во слав ної Церк ви9.

Проф. Аб ра гам і су час ні поль ські до слід ни ки (зок ре ма, Трай дос) по яс-
ню ють це склад ні стю по лі тич ної та ка но ніч ної си туа ції то го ча су.

на мою дум ку, ре лі гій на ді яль ність Ка зи ми ра, як що роз гля да ти її, не за-
цик люю чись на без ре зуль тат но сті ок ре мих на ма гань ока то ли чен ня, має кон-
цеп ту аль не зна чен ня — во на ста ла по чат ком змін сто сун ків між Церк вою та 
дер жав ною вла дою на оку по ва них ним зем лях. Як що на ру сі — і Ки їв ській, 
і Га ли цькій — Пра во слав на Церк ва бу ла дер жав но-про те го ва ною, то з пе-
ре хо дом Га ли чи ни під вла ду поль сь ко го ко ро ля при ві ле йо ва не міс це по сі ло 
ка то лицтво. і ко ли Ка зи ми ру «mo�e tr�eba si jes�c�e było lic�yć � usposobie-
niem ludności niekatolickiej»10, то на ство ре ній ним ба зі дер жав но го про те-
гу ван ня ка то лицтва вла ди слав оно поль ський вже міг зов сім не ра ху ва ти ся 
з дум кою пра во слав них ру си нів — він про сто під ста вив пле че дер жа ви під 
про ект ока то ли чен ня ру сі.

5 Грушевський м. с. історія україни-руси. К., 1998. Т. 5. с. 392.
6 Abraham W. �p. cit. S. 267.
7 Ibid. S. 271.
8 Ibid. S. 271.
9 Грушевський м. с. Цит. пр. с. 426.
10 Abraham W. �p. cit. S. 273.
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Ще більш нік чем ни ми бу ли внут ріш ні пе ре ду мо ви ут во рен ня трьох ін-
ших ка то ли цьких єпар хій — Лу цької, Пе ре мишль ської та холм ської. міс-
це ве на се лен ня бу ло май же сто від сот ко во пра во слав ним, ка то лицтво спо ві-
ду ва ли ок ре мі споль ще ні кня зьки та боя ри й чу жин ці-ко ло ні сти. іс то рич ні 
пер шо дже ре ла то го ча су не по да ють жод них ві до мо стей про зне ці нен ня чи 
про фа на цію Пра во слав’я у на род них ма сах, а тим біль ше про будь-яке праг-
нен ня ру си нів до ка то ли циз му. внут ріш ніх при чин чи пе ре ду мов до при-
йнят тя ка то ли циз му ру ським на ро дом не бу ло — йо го на ки ну ли зго ри си-
лою поль ської оку па ції.

Те пер спро бує мо про ана лі зу ва ти суть сум ноз віс ної бул ли «Debitum pa-
storalis…». слід за ува жи ти, що цей епо халь но го зна чен ня до ку мент на ші іс-
то ри ки чо мусь по блаж ли во об хо дять сво єю ува гою, вва жаю чи йо го ли ше за-
галь но вжи ва ним штам пом ти пу «у та ко му-то ро ці бу ла за сно ва на…»11, чим 
роб лять не оці нен ну пос лу гу ка то ли кам. для при кла ду, го тую чись до ві зи ту 
Па пи рим сь ко го в ук ра ї ну і під би ваю чи під сум ки сво го 700-річ но го пе ре-
бу ван ня на ук ра їн ській зем лі, ка то ли ки за яв ля ли, що па па при їде не на шко-
ди ти, а до по мог ти брат ній Пра во слав ній Церк ві; го во ри ти ж про якісь ка-
но ніч ні те ри то рії не має сен су — це пе ре жит ки ми ну ло го; і вза га лі, зав дя ки 
сво му 700-річ но му пе ре бу ван ню Ка то ли цька Церк ва має пра во на ці зем лі! 
Як що від та ких при ваб ли вих еку ме ніч них ма рень пе ре йти до ста ран но за-
тер тих і за бу тих по ло жень за сну ван ня ка то ли циз му в ук ра ї ні, то ма ти ме мо 
зов сім ін шу кар ти ну. «Debitum pastoralis…» од но знач но фік сує: — “слав-
ної пам’яті ко роль Ка зи мир здо був су сід ні з поль ським ко ро лів ст вом об-
лас ті ру сі, яки ми пра ви ли кня зі й де жи ли на ро ди, не ли ше схиз ма ти ки, а й 
за плу та ні у різ них єре сях…

— Га ли цька, Пе ре мишль ська, во ло ди мир ська і холм ська церк ви, які 
іс ну ва ли й іс ну ють у цих об лас тях, бу ли церк ва ми ка фед раль ни ми і пе ред 
за вою ван ням ни ми ке ру ва ли схиз ма тич ні та єре тич ні вла ди ки…

— од но час но пос та нов ляє мо, що схиз ма тич ні єпи ско пи, які ви пад ко во 
є в тих об лас тях, тим са мим є не гід ни ми і не пра ви ми, і їх тре ба з них усу ну ти 
і цим лис том і ці єю вла дою ми їх усу ває мо, са му ж Га ли цьку церк ву пос та-
нов ляє мо бу ти Ар хі єпи скоп ською, тоб то ми тро по лі таль ною”12.

Зна чен ня цьо го до ку мен та поль ські іс то ри ки офі цій но оці ню ють так: 
«Dokument ten jest karta, �asadnic�a, która dała poc�ątek istnieniu prawid-
łowej organi�acji kościelnej r�ymskiej na Rusi i porkc�ała jej byt prawny na 
pr�ys�łość»13.

суть цьо го до ку мен та, без пе ре біль шен ня, страш на. Ка то ли цизм вхо див 
на на шу зем лю не зав дя ки ус пі хам мі сіо не рів і не тру да ми чи мо лит ва ми сво-
їх под виж ни ків. Ко ри стую чись за вою ван ням Ка зи ми ра, па па сво єю вла дою 

11 ульяновський в. історія Церкви та релігійної думки в україні. К., 1994. Кн. 2. 
с. 113.

12 Theiner A. �p. cit. Т. 1. № 964.
13 Abraham W. �p. cit. S. 298.
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лі к ві до ву вав чо ти ри ад мі ні ст ра тив но-іє рар хіч ні оди ни ці русь ко го Пра во-
слав’я — чо ти ри єпар хії, за сно вую чи на то мість чо ти ри ка то ли цькі. Зви ну ва-
чен ня у по ру шен ні ка то ли циз мом ка но ніч них те ри то рій Пра во слав’я — це 
не пе ре жит ки ми ну ло го, а іс то рич на спра вед ли вість: за «Debitum pastora-
lis…» са ме за вою ван ня ка но ніч них те ри то рій Пра во слав ної Церк ви ста ло 
ос но вою ка то ли циз му на ук ра їн ській зем лі. не ро бо та над про світ лен ням 
«тем них» слов’янських душ, а за хо п лен ня пра во слав них ка но ніч них те-
ри то рій, за «Debitum pastoralis…» ста ли ос но во по лож ним еле мен том за-
сну ван ня ка то ли цьких єпар хій на ру сі. А «іс то рич не пра во» ка то ли циз му 
на ук ра їн ській зем лі в ос но ві сво їй («Debitum pastоralis…») спи ра ло ся 
ли ше на поль ські ме чі.

Бу к валь но че рез кіль ка мі ся ців пі сля поя ви цьо го пап сь ко го роз по ря-
джен ня чо ти ри но во при зна че ні єпи ско пи при сту пи ли до ви ко нан ня сво їх 
обов’язків14. і як що за про ва джен ню ка то ли циз му са ме в цей пе рі од, як уже 
за зна ча ло ся, чи ни ти спро тив бу ло ні ко му, то для за крі п лен ня но во на са дже-
них струк тур ка то ли циз му в ук ра ї ні сус піль но-по лі тич не ста но ви ще ук ра-
їн ських зе мель кін ця �IV ст. вза га лі ство рю ва ло най спри ят ли ві ші умо ви.

За хо п ле ний 1320 р. Ге ди мі ном Ки їв до кін ця �IV ст. ос та точ но втра тив 
зна чен ня «ма те ри го ро дов рус ских» і став зви чай ною про він ці єю, якою 
пра ви ли ли тов ські на міс ни ки.

сі вер ською зем лею у 1320 р. за во ло дів Ге ди мін, хо мів щи на пе ре бу ва ла 
під вла дою Лю бар та.

во линь, пе ре йшов ши пі сля ро ду га ли цьких кня зів під вла ду Лю бар та, 
з 1340 по 1370 рр. пос тій но вою ва ла з Поль щею, а з 1392 р. пере йш ла у во-
ло дін ня ві тов та, який зро бив Луцьк сво єю дру гою ре зи ден ці єю.

вла ди слав оно поль ський був ос тан нім пра ви те лем Га ли чи ни, який мав 
ти тул «dux». За сім ро ків сво го прав лін ня Га ли чи ною він ство рив іде аль ні 
умо ви для ока то ли чен ня та по ло ні за ції цьо го краю, а від прав ляю чись на зад 
до Поль щі, ви віз чу до твор ну Чен сто хов ську іко ну Бо жої ма те рі. у 1387 р. 
Га ли чи на ви зна ла над со бою вла ду Поль щі зі збе ре жен ням прав міс це во го 
са мо вря ду ван ня, а піз ні ше, 1432 р., пер шою з ру ських зе мель во на втра ти ла 
на віть це знач ною мі рою де ко ра тив не са мо вря ду ван ня і пер шою з ру ських 
зе мель ста ла про він ці єю Поль щі.

По діл ля у пер шій по ло ви ні �IV ст. пе ре бу ва ло під вла дою та тар, у яких 
в 1359–1363 рр. князь оль герд від вою вав цю зем лю, пос та вив ши її на міс-
ни ка ми чо ти рьох сво їх не бо жів — си нів кня зя Ко ріа та. во ни збу ду ва ли 
пер ші по діль ські міс та-фор те ці: Кам’янець, смот рич та Ба ко ту.

роз по чав шись з кня зів ських між усо биць в хі ст., за три ста ро ків про-
цес роз па ду, чи, кра ще ска за ти, роз ди ран ня ру ських зе мель до сяг ло сво го 
ло гіч но го за вер шен ня: на міс ці мо гут ньої дер жа ви во ло ди ми ра ве ли ко го 
та Яро сла ва муд ро го за ли ши лись ок ре мі на міс ництва-про тек то ра ти. «Sic 

14 Крім них у 1375 р. було засновано і Кам’янецьку кафедру. 
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transit gloria mundi» (так про хо дить сла ва сві ту) — та ку епі та фію тра гіч но-
без по рад но пи сав Час на пам’ятнику ми ну лої ве ли чі Ки їв ської ру сі. По даль-
ша до ля біль шо сті з роз дроб ле них ру ських зе мель бу де ви зна ча ти ся хо дом 
дов го три ва ло го іс то рич но го про це су роз ви тку та роз па ду ре чі Пос по ли тої, 
по ча ток яко му бу ло по кла де но в ос тан ній чвер ті �IV ст. Цим по чат ком ста-
ло ук ла ден ня 1375 р. так зва ної Крев ської унії.

на по чат ку 80-х ро ків �IV ст. і Поль ща, і Лит ва опи ни ли ся в од на ко во 
не пев но му ста но ви щі: пі сля смер ті Лю до ви ка Поль щу роз ди ра ли між усо-
би ці ве ли ко поль ських і ма ло поль ських зе мель, а нім ці та ор ден сти ска ли 
її з за хо ду та від рі за ли від мо ря. дер жав ний уст рій ве ли ко го кня зів ст ва 
Ли тов сь ко го пі сля смер ті оль гер да роз ди рав ся про ти сто ян ням Ягай ла та 
Кей сту та, син яко го — ві товт — при кли кав со бі на до по мо гу ні ме цьких ли-
ца рів; два стар ші си ни оль гер да пере йш ли до мо ск ви; в сус піль но му пла ні 
зро ста ло на пру жен ня між ру ським і ли тов ським еле мен та ми; пів ден ним 
кор до нам кня зів ст ва пос тій но за гро жу ва ли та та ри. у та кій си туа ції і Поль-
ща, і Лит ва шу ка ли під трим ки од на в од ній. За за ду мом ма ло поль ських па-
нів, най кра щим ви рі шен ням дво сто рон ніх про блем міг ста ти ди на стич ний 
шлюб Ягел ла та Яд ві ги. у ре зуль та ті дов гих пе ре мо вин і ду же не бла го вид-
них за ку ліс них ін триг бу ло усу ну то ін ших пре тен ден тів на ру ку поль ської 
ко ро ле ви. Поль ські вель мо жі та кра ків ське ду хо вен ст во на віть спро мог ли ся 
си лою лі к ві ду ва ти шлюб ні зо бов’язання Яд ві ги та віль гель ма Ав ст рій сь ко-
го. на по чат ку 1385 р. спра ву бу ло за вер ше но: 18 лю то го 1385 р. Ягай ло об-
він чав ся з Яд ві гою, пі сля чо го йо го бу ло ко ро но ва но на поль ський трон.

іс то рія по ка же, як жор сто ко по ми ли ла ся Лит ва че рез свою по лі тич ну 
не да ле ко гляд ність: Ягай ло не був пов но прав ним ко ро лем, а ли ше чо ло ві-
ком ко ро ле ви, а со юз вже від са мо го по чат ку став не рів но прав ним сою зом, 
а уль ти ма тив ною ін кор по ра ці єю Лит ви Поль щею — за умо ва ми до го во ру 
кня зів ст во Ли тов ське по су ті пе ре ста ва ло іс ну ва ти, а кня зі при сяж ни ми 
гра мо та ми пе ре тво рю ва ли ся на ва са лів Поль ської дер жа ви. Крев ські зо-
бов’язання не зміг ви ко на ти не те що Ягай ло, а на віть Люб лін ська унія — 
на стіль ки во ни бу ли по лі тич но без від по ві даль ни ми з ли тов ської сто ро ни. 
Крев ська унія, ук ла ден ня якої май же від ра зу спри чи ни ло зброй ний опір, 
ста ла пе ре ду мо вою ба га то ві ко вої тра ге дії ук ра їн сь ко го на ро ду і вне сла ще 
біль шу плу та ни ну у ли тов ську прав ля чу вер хів ку. Але для нас ці ка ві шим є 
те, що са ме Ягай ло встиг ви ко на ти зі сво їх обі ця нок. він зо бов’язувався:

— при йня ти ка то ли цьку ві ру са мо му і при вес ти до неї всіх сво їх не хре-
ще них під да них;

— док ла сти всіх зу силь, щоб по вер ну ти втра че ні Поль щею та Лит вою 
зем лі;

— спла ти ти віль гель мо ві 200 тис. фло ре нів за по ру шен ня шлюб но го 
до го во ру;

— звіль ни ти по ло не них Лит вою хри сти ян;



історія Церкви  275

— на віч но при єд на ти свої ли тов ські та ру ські зем лі до поль ської ко-
ро ни15.

Поль ські по лі ти ки на го ло шу ва ли на ос тан ньо му пунк ті, а ли тов ський 
князь із цьо го до го во ру спро міг ся ре аль но ви ко на ти ли ше пер ший пункт — 
він при йняв ка то ли цизм сам (15 лю то го 1385 р.) і про вів ма со ве хре щен ня 
сво їх під да них у ка то ли цьку ві ру. до сьо го дніш ньо го дня вче ні-іс то ри ки 
не ді йшли зго ди що до тлу ма чен ня ори гі наль но го тек сту цьо го пунк ту: хо тів 
Ягай ло ох ре сти ти не хре ще них лит ви нів-язич ни ків чи зо бов’язувався всіх 
під да них сво єї зем лі при вес ти до ка то ли циз му — не до кін ця зро зу мі ло16.

важ ли во за зна чи ти ін ше: за пер ші 25 ро ків сво го ор га ні за цій но-ад мі-
ні ст ра тив но го іс ну ван ня на на шій зем лі ка то ли цизм, від тіс нив ши 400-літ-
ню іс то рію русь ко го Пра во слав’я, здо був ста тус дер жав но-при ві ле йо ва ної 
ре лі гії. у зем лях Га ли цької ру сі ці при ві леї реа лі зо ву ва лись уже з 1375 р. 
вла ди сла вом оно поль ским, а з 1387 р. — пря мою поль ською оку па ці єю; 
для реш ти ук ра їн ських зе мель про ка то ли цька орі єн та ція прав ля чої ли тов-
ської вер хів ки, по чи наю чи із зо бов’язань Ягай ла, теж поч не вті лю ва тись 
у ре аль ну сус піль но-пра во ву зверх ність ка то ли циз му, тіль ки цей про цес бу-
де де що м’якішим і дов шим, ніж у Га ли чи ні.

Пер ші кро ки ка то ли циз му на ук ра їн ських зем лях ро би ли ся бу к валь но 
у пря мо про пор цій ній за леж но сті від ви ще вка за них сус піль но-по лі тич них 
умов то го ча су.

на во ло ди мир ській ка фед рі, за сло ва ми проф. Аб ра га ма, «не бу ло мож-
ли во сті для ор га ні за цій ної ро бо ти, ос кіль ки дер жав на вла да у во ло ди ми рі 
бу ла не при хиль ною до ла тин сь ко го ко стьо лу»17. Че рез це но во при зна че-
ний во ло ди мир ський єпи скоп Гін ко сво єї ка фед ри ні ко ли на віть не ог ля-
дав. Про жи вав він у Че хії, де ви ко ну вав не ви зна че но-до по між ні обов’язки 
при міс це вій ар хі єпи ско пії. Йо го на ступ ни ки на во ло ди мир ській ка фед рі 
до кін ця �IV ст. бу ли теж чис то ти ту ляр ни ми, у діє це зії не пе ре бу ва ли і, від-
по від но, жод ної ро бо ти не ви ко ну ва ли.

Ана ло гіч не ста но ви ще бу ло й у холм ській діє це зії: єпи скоп сте фан ти-
ту лу вав ся холм ським, ре аль но ви ко ну вав обов’язки ві ка рія на По знан ській 
ка фед рі, а у сво їй єпар хії нія кої ді яль но сті не про во див.

у Га ли чи ні ще за дов го до «Debitum pastoralis…» іс ну ва ли так зва ні мі-
сій ні єпи ско пи; є ві до мо сті (що прав да, пе ре важ но гі по те тич ні) про ор га-
ні за цію 1361 р. Львів ської ар хі єпи ско пії. З 1375 р. зав дя ки про тек то ра ту 
поль ської вла ди Га ли цька ми тро по лія ста ла пов но цін ною ад мі ні ст ра тив но-
ор га ні за цій ною оди ни цею Ка то ли цької Церк ви.

Пер шим ар хі єпи ско пом Га ли цької ми тро по лії був Maтфей, ка но нік ка-
фед раль ної ка пі ту ли в ер лау. не ві до мо, якої він був на ціо наль но сті, не ві до-

15 Codex epistolaris saec. �V. T. 1. № 3.
16 Ibid. 
17 Abraham W. �p. cit. S. 312.
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мо його со ці аль не по хо джен ня, зга ду є ть ся тіль ки про те, що він на ро див ся 
у Га ли чи ні. ві до мо стей про йо го ар хі єрей ську ді яль ність іс то рія теж не збе-
рег ла; є ли ше кіль ка до ку мен тів, що свід чать про йо го участь у різ них пра во-
вих ак тах то го ча су18. Без у мов но, цей єпи скоп опі ку вав ся спра ва ми єпар хії і 
док ла дав що най біль ших зу силь для її роз ви тку — до ка зом цьо го є свід чен ня 
йо го на ступ ни ків на Га ли цькій ка фед рі. ос тан ня згад ка про мат фея да ту є-
ть ся 1380 р. За слу го вує на ува гу ще один ас пект ці єї осо би сто сті: ке рую чи 
Га ли цькою ми тро по лі єю, мат фей ні ко ли не ти ту лу вав ся Га ли цьким ми тро-
по ли том чи ар хі єпи ско пом — він но сив зов сім ін ший і знач но скром ні ший 
ти тул: electus archiepiscopus Lembergensis. од но знач но го по яс нен ня цьо го 
фак ту не має. Ще Ка зи мир 1361 р. хо тів ут во рен ня Львів ської, а не Га ли-
цької ми тро по лії; від ра зу пі сля «Debitum pastoralis…» по си па ли ся про хан-
ня вла ди сла ва онополь сь ко го про пе ре не се ня цен тру ми тро по лії із Га ли ча 
до Льво ва19. Але рим дот ри му вав ся ус та нов чої за са ди: ство рю ва ти ла тин ські 
єпар хії там, де іс ну ва ли пра во слав ні20, — і в да но му ви пад ку дот ри мав ся цьо-
го, не рахую чись з міс це ви ми особ ли во стя ми об са джен ня ка федр. на міс ці 
ж мат фей усі ро ки сво го прав лін ня Га ли цькою ми тро по лі єю но сив ти тул 
electos. мож ли во, всі ці ро ки він че кав кон се кра ції на Львів сь ко го ар хі єпи-
ско па, але так і не до че кав ся; весь цей пе рі од пе ре бу вав у Льво ві, де за вер шу-
ва ло ся бу дів ництво за кла де но го ще Ка зи ми ром ка фед раль но го со бо ру, хо ча 
длу гош по ві дом ляє про те, що у Га ли чі за прав лін ня мат фея у пра во слав них 
бу ло ві діб ра но церк ву, яку пе ре тво ри ли на ла тин ську ка фед ру21.

на ступ ни ком мат фея став Бер нард, який всту пив на Га ли цьку ка фед ру 
при близ но 1384 р. не зна но го ро ду й не ві до мо звід ки при йшов, мож ли во, 
ні мець або уго рець. іс то рич ні дже ре ла зма льо ву ють йо го в тем них бар вах, 
як лю ди ну не спо кій ну, по ри ви сту, мсти ву. За мість то го, щоб за йма ти ся по-
даль шим роз ви тком тіль ки-но ство ре ної діє це зії, бу ду ва ти ко стьо ли чи вдо-
ско на лю ва ти ор га ні за цій ну ді яль ність, він вніс у жит тя єпар хії роз лад, чва-
ри, що спри чи ни ло ве ли кі про бле ми як для са мо го Бер нар да, так і для всі єї 
діє це зії.

від ра зу пі сля сво го при бут тя Бер нард за ті яв су до ву тя га ни ну з львів-
ською вла дою від нос но бу дин ку, по да ро ва но го вла ди сла вом ар хі єпи ско-
пії22. вза єм ні зви ну ва чен ня сяг ну ли та ко го мас шта бу, що обид ві сто ро ни 
1385 р. звер ну ли ся до ко ро лів сь ко го су ду. не спо ді ва но для всіх, не че каю чи 
на йо го рі шен ня, Бер нард та єм но по ки нув Львів, про го ло сив ши міс ту ін-
тер дикт23. Це був пер ший акт ка но ніч но-си ло во го впли ву ка то ли цько го 

18 Ibid. S. 303.
19 Theiner A. �p. cit. T. 1. № 967.
20 Abraham W. �p. cit. S. 304.
21 Ibid. S. 304.
22 AG�. III. Nr. 36, 38, 51, 52.
23 інтердикт (церк.) — покарання, яке полягало у забороні виконання богослужінь, об-

рядів на певній території, щоб примусити підкоритися владі папи римського. 
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єпи ско па на ук ра їн ській зем лі. він був ду же не до реч ним і па па ур бан VI 
до ру чив от ри гом сь ко му ар хі єпи ско пу дмит ру ану лю ва ти цей ін тер дикт, 
а ко ли Бер нард по чав про ти ви ти ся, то «�ostał ostatec�nie sam pr�e� kardy-
nała wyklęty»24.

Про дов жен ня ці єї іс то рії бу ло ще ори гі наль ні шим. Під час су до вої тяж-
би з міс том Бер нард вмуд рив ся за тія ти су пер еч ку з міс це ви ми до мі ні кан ця-
ми, в хо ді якої про го ло сив ін тер дикт на до мі ні кан ський ко стьол. і ви йш ло 
вже не ка но ніч не, а чис то ко міч не ко ло: міс то Львів і до мі ні кан ці пе ре бу-
ва ли під ін тер дик том Бер нар да, то ді як він сам — під клят вою кар ди на ла 
дмит ра. не зва жаю чи на офі цій ні за бо ро ни ри му, а, точ ні ше, ко ри стую чись 
там теш ні ми без по ряд ка ми, Бер нард зу мів у та кій си туа ції ще три ро ки, 
то ман д рую чи, то хо ваю чись, обі йма ти Га ли цьку ка фед ру. Ли ше в 1390 р. 
йо го зна йшли до мі ні кан ці і на ді ле ний пап сь ки ми пов но ва жен ня ми у цій 
спра ві єпи скоп еріх Пе ре мишль ський 22 груд ня 1390 р. зміг вру чи ти йо му 
ви рок: Бер нард опи нив ся під ка но ніч ною за бо ро ною у свя щен но слу жін ні, 
йо му за бо ро ня ло ся ви ко ну ва ти обов’язки з управ лін ня єпар хі єю і на віть 
спіл ку ва ти ся з ві рую чи ми. усу ну ти Бер нар да з ка фед ри не встиг ли — не-
вдов зі пі сля от ри ман ня пап сь ко го роз по ря джен ня він по мер. Та ка скан-
даль на ді яль ність, як пи са ли у сво їй скар зі до ри му до мі ні кан ці, ли ше гань-
би ла Ка то ли цьку Церк ву25.

у та ко му вкрай дез ор га ні зо ва но му, мож на ска за ти, на віть ду хов но і ма-
те рі аль но ро зо ре но му ста ні при йняв Га ли цьку ми тро по лію один з най кра-
щих її іє рар хів — ар хі єпи скоп Якуб стре па26. ви хі дець із шля хет сь ко го, 
або мі щан сь ко го, поль сь ко го ро ду, ви хо ва нець, а зго дом ке рів ник фран-
цискан ської мі сії на ру сі, «był to charakter nie�wykle świątobliwy, jasny i c�y-
sty, pr�ytem c�łowiek bard�o ro�umny, �nający doskonale miejscowe stosunki, 
świetny organi�ator i r�ądca»27. і це не бу ло піє тич ною пох ва лою — бу к валь-
но до 1400 р. ар хі єпи скоп Якуб спро міг ся на вес ти лад в єпар хії, роз ши ри ти 
па ра фі яль ну ме ре жу, зав дя ки за лу чен ню фран ци скан сь ко го та до мі ні кан сь-
ко го ор де нів ак ти ві зу ва ти пас тир ську та мі сіо нер ську ді яль ність.

в ос тан ній чвер ті �IV ст. на тлі но мі наль них, ти ту ляр них при зна чень 
в холм ській та во ло ди мир ській ка фед рах і пос тій них не га раз дів в Га ли-
цькій най кра ще спра ви йшли у Пе ре мишль ській єпар хії. Пап ською бул лою 
від 13 квіт ня 1377 р. на Пе ре мишль ську ка фед ру був при зна че но єпи ско па 
Eріха де він се на28, нім ця, ро дом із Лю не бурзь ко го кня зів ст ва. При йняв ши 
єпар хію у пов но му за пус тін ні пі сля ста рень ко го єпи ско па ми ко лая, він, 

24 Abraham W. Poc�ątki arcybiskupstwa Łacińskiego we Lwówe. Lwów, 1909,s. 19.
25 Ibid. S. 22.
26 найдокладніший матеріал українською мовою про діяльність цього єпископа подає 

канд. іст. наук василь Кметь у статті «діяльність галицького латинського архієпископа 
Якуба стрепи (1391–1409)» // вісник Лду. Львів, 1999. Т. 3. с. 22.

27 Там само. 
28 Theiner A. �p. cit. Т. 1. № 1006.
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на від мі ну від двох йо го львів ських су час ни ків, мат фея та Бер нар да, не по-
ри нув у ло каль ну сус піль но-су до ву тяж бу, а на ма гав ся ство ри ти струн ку 
й діє ву ор га ні за цію ка но ніч но-ад мі ні ст ра тив но го управ лін ня29. і це йо му 
вда ло ся: про тя гом пер ших 5–7 ро ків сво го прав лін ня еріх ок рес лив де ка на-
ти, мав офі ціа ла, кан це ля рію. най біль шим до сяг нен ням Пе ре мишльсь ко го 
єпи ско па бу ло ство рен ня ка пі ту ли, а 10 січ ня 1390 р. він ви дав ус тав ка пі-
ту ли30, який став ре аль ною про гра мою ор га ні за тор ської ді яль но сті ка то ли-
циз му на ру сі. Як ви хо ва нець фран ци скан ців еріх щи ро пік лу вав ся про роз-
ви ток цьо го ор де ну у сво їй єпар хії. від ре гу лю вав ши в ус тав но му по ряд ку 
збір по дат ків на Церк ву, еріх зу мів ста бі лі зу ва ти ма те рі аль не по ло жен ня 
єпар хії, яке зміц ни ло ся ще й зав дя ки ве ли ким до та ці ям вла ди — 3 квіт ня 
1384 р. угор ська ко ро ле ва ма рія на да ла Пе ре мишль ській діа це зії 5 во лос-
тей. ос тан ня іс то рич на згад ка про ері ха да ту є ть ся 1391 ро ком.

Йо го на ступ ни ком став Maciej, який ке ру вав Пе ре мишль ською діа це зі-
єю май же три дцять ро ків (1392–1420).

Так при близ но ви гля дає іс то рія ді янь пер ших ка то ли цьких єпар хій про-
тя гом пер ших 25 ро ків їх ньо го іс ну ван ня на ук ра їн ській зем лі (1375–1400). 
Пе ред на ми пос тає ціл ком звич на кар ти на піз ньо го се ред ньо віч чя: бу ли 
більш-менш дос той ні ке рів ни ки, бу ли свої до сяг нен ня, свої не вда чі, од не 
бу ло збу до ва но, ін ше — ро зо ре не, за га лом, зі бра ні по крих тах ста ти стич ні 
да ні ма лю ють до сить прав ди ву кар ти ну то го час ної дійс но сті. у та ко му ви-
гля ді во на по да є ть ся і ка то ли цьки ми і світ сь ки ми до слід ни ка ми, у та ко му 
ви гля ді іс то рію ка то ли циз му на ру сі чи тає Єв ро па, а дріб ні крих ти з неї вве-
де но до на ших ву зів ських про грам.

Про те, як що ста ти на ін шу по зи цію і до ці єї ціл ком без не вин ної іс то рич-
ної хро ні ки на ка то ли цьку те ма ти ку за сто су ва ти ос нов ний кри те рій іс то рії 
Церк ви — «як Ка то ли цька Церк ва ви ко ну ва ла по кла де ну хри стом мі сію 
спа сін ня душ люд ських у ці пер ші 25 ро ків сво го офі цій но го пе ре бу ван ня 
на ук ра їн ській зем лі?», — то за пер со наль но-кіль кіс ною мо за ї кою пос та не 
суть. і бу де во на, на мою дум ку, при близ но та кою.

Ка то ли цизм при йшов на зем лі, де вже 400 ро ків іс ну ва ло Пра во-
слав’я і фак тич но все на се лен ня, за ви нят ком ок ре мих пред став ни ків прав-
ля чої вер хів ки та чу жо зем них ко ло ні стів, бу ло пра во слав ним. При йшов, 
не пи таю чи ані зго ди, ані за про шен ня жод но го пра во слав но го. все ви рі ши-
ли за во йов ни ки: ко роль Ка зи мир за клав фун да мент, на яко му ста ран ня ми 
вла ди сла ва оно поль сь ко го бу ло зве де но ор га ні за цій ні струк ту ри ка то ли-
циз му. При чо му свої на мі ри ці за во йов ни ки по яс ню ва ли вкрай ори гі наль-
но — за сно ва ні на оку по ва них ру ських зем лях ка то ли цькі єпар хії «miały 
być stacją postępu kultury �achodu»31. Цей ба наль ний штамп не втра тить 

29 детальну інформацію про діяльність еріха дивись: Sarna. Biskupi pr�emyscy obr�. іac. 
Pr�emyśl, 1903.

30 AG�. VIII. Nr 20.
31 Abraham W. Powstanie organi�acji kościoła łacińskiego na Rusi. Lwów, 1904. T. 1. S. 250.
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сво єї ак ту аль но сті і в ххі ст.: сьо го дні на ші пра ви те лі теж тяг нуть на на шу 
зем лю чу жі лже вір’я і все з тою ж бла гою ме тою — за лу чи ти «не оте са них» 
ук ра їн ців до куль ту ри За хо ду.

ви ко ри став ши си лу поль ських за во йов ни ків, рим зов сім не по ді ляв їх 
мо ти вів і вже не обі цяв ру си нам під ви щен ня їх куль тур но го рів ня. Па па, 
вва жаю чи се бе во ло да рем все сві ту, про сто тер пі ти не міг, щоб йо го те ри то-
рії бу ли не пра вед но на пов не ні схиз ма ти ка ми. і не об тя жую чи се бе жод ни-
ми де лі кат ни ми по чут тя ми до «брат ньої» Пра во слав ної Церк ви, про сто 
зве лів лі к ві ду ва ти чо ти ри пра во слав ні ка но ніч но-ад мі ні ст ра тив ні оди ни ці, 
а на то мість за сну ва ти свої.

у цьо му пла ні роз по ря джен ня «Debitum pastoralis…» ви ко на ні не бу ли: 
ані Ка зи мир, ані вла ди слав, ані Лю до вик угор ський, ані Яд ві га, ос та точ-
но під ко рив ши Га ли чи ну 1387 р., не на ва жи ли ся за че пи ти пра во слав ну 
іє рар хію. При всьо му іє рар хіч но му без ла ді на те ри то рії ук ра ї ни на при кін ці 
�IV ст. жо ден за во йов ник пра во слав них іє рар хів не усу вав, а са мих ка федр 
не лі к ві до ву вав.

Більш то го, в цьо му й не бу ло пот ре би. Ка то ли цизм при йняв кон цеп-
ту аль но ін ший на прям сво го роз ви тку, він не про сто став при ві ле йо ва ною 
ре лі гі єю, не про сто від тіс нив Пра во слав’я з чіль них по зи цій в сус піль ст ві — 
він з пер ших сво їх кро ків на ук ра їн ській зем лі став ос нов ним кри те рі єм 
де ст рук ту ри за ції міс це вих прав ля чих верств. «Ад мі ні ст ра тив на схе ма Га-
ли цької ру сі кін ця �IV ст. яв ля ла со бою до сить див ну мі ша ни ну уря дів ста-
ро ру ських і но вих поль ських, при то му ста рі ру ські уря ди все біль ше втра-
ча ють по зи ції пе ред уря да ми поль сь ки ми, так що по важ ний уряд воє во ди 
русь ко го пра ва схо дить до зна чен ня за ступ ни ка поль сь ко го ста рос ти»32. Га-
ли цька шлях та бо ро ла ся не за збе ре жен ня русь ко го пра ва та сво єї зем ської 
са мо упра ви, а за зрів нян ня се бе з поль ською шлях тою у поль сь ко му пра ві. 
Та ка по зи ція при зве ла до то го, що ру ська шлях та в Га ли чи ні вже на при кін-
ці �IV ст. (а в ли тов ських во ло дін нях на пів сто літ тя піз ні ше) від су ва ла ся 
на дру го ряд ні міс ця, роз по ро шу ва ла ся; ду же час то про сто за би ра ли у ру-
ських вель мож їх ма єт ки на ко ристь ко ло ні стів, а для тих, ко го до пус ка ли 
до прав ля чих верств, пе ре пу ст кою зро би ли кон фе сій ну на леж ність — ка то-
ли цизм. не по хо джен ня, не на ціо наль ність, не ба гат ст ва, не за слу ги пе ред 
ко ро лів ст вом, а ка то ли цизм став юри дич ним кри те рі єм до пус ку ру си нів 
до зрів нян ня в пра вах з по ля ка ми. Пер шим шля хет ським при ві ле єм та ко го 
ро ду бу ла гра мо та Ягай ла від 1387 р.: пра во без печ но во ло ді ти сво ї ми ма-
єт ка ми і роз по ря джа ти ся ни ми, як поль ська шлях та, ви зна ва ло ся за ти ми 
боя ра ми, які при йня ли ка то ли цьку ві ру33. Та ко го ж змі сту при ві леї бу ло 
на да но для оку по ва них зе мель Га ли цької ру сі Яд ві гою та Ягай лом34 що до 

32 Грушевський м. C. Цит. пр. с. 22.
33 D�iałyński. �biór praw litewskich. S. 1.
34 AG�. III. Nr. 50; VII. Nr. 19.
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бо яр сь ко го про шар ку, а на да ний тро хи ра ні ше (1374 р.) для всі єї Поль щі 
Ко ши цький при ві лей по збав ляв кня зів пра ва влас но сті на зам ки та фор те ці. 
слід за зна чи ти, що ні Ягай лом, ні йо го пос лі дов ни ка ми ці при ві леї ні ко ли 
не бу ли пов ні стю реа лі зо ва ні, їх не од но знач но трак ту ва ли, пом’якшували 
і на віть ча ст ко во ска со ву ва ли. Та важ ли ві не ста ти стич ні ре зуль та ти, а суть: 
ру си ну-шлях ти чу мож на бу ло зрів ня тись у пра вах з по ля ком-шлях ти чем 
тіль ки че рез при йнят тя ка то ли циз му. і ру си ни по тяг ну ли ся до ці єї за гор-
ну тої у ка то ли цьку об горт ку при ма ри шля хет ських прав — уже в �IV ст. 
якийсь nawrócony na wiarę katolicką dy�unita Пет ро стрий ський по да ру вав 
своє се ло Пні кут Пе ре мишльсь ко му єпи ско пу. Про тя гом на ступ но го сто-
літ тя цей прин цип при зве де до пов ної по ло ні за ції та ока то ли чен ня ук ра їн-
ської шлях ти. Ще про сті ше ви рі шу ва ла ся про бле ма з на ро дом. у «Debitum 
pastoralis…» ство рен ня ка то ли цьких єпар хій па па ар гу мен ту вав не об хід-
ні стю від вер ну ти ру си нів від схиз ма тич них по гля дів і по кра щи ти тут пас-
тир ську ро бо ту. Жод на з но во ут во ре них єпар хій нія кої пас тир ської ро бо ти 
се ред на се лен ня не про во ди ла, з ті єї про стої при чи ни, що пра во слав ний 
на род, не за леж но від по зи ції сво єї іє рар хії, он то ло гіч но не спри ймав ка то-
ли ків на сво їй зем лі. ні ко ли! А во ни, особ ли во у �IV ст., тим аж ні як не пе-
рей ма ли ся. на був ши при ві ле йо ва но го по ло жен ня на оку по ва них зем лях 
і об ме жив шись ду хов ною ро бо тою з поль сько-ні ме цьки ми ко ло ні ста ми та 
спря мо ва ною на «куль тур ні цін но сті За хо ду» міс це вою шлях тою, ка то-
ли цька іє рар хія весь пра во слав ний на род — про сто лю ди нів — спри йма ла 
ви ключ но в пла ні ма те рі аль но го зис ку. не за пе реч ним до ка зом цьо го є вве-
де ний у дер жав но-пра во ве по ле ру ських зе мель но вий тер мін — до та ції 
ко стьо лу.

Ко ли Ка зи мир зай няв Га ли чи ну, мо на сти рі ут ри му ва ли ся за ра ху нок 
ор де нів, а кіль ка па ра фі яль них ко стьо лів — сво ї ми па ра фія на ми-ка то ли ка-
ми. ок ре мі кня зі впро довж �III–�IV ст. ро би ли по жерт ви на ка то ли цькі 
мо на сти рі, але за га лом міс це ва вла да жод ної уча сті в ут ри му ван ні ко стьо лів 
не бра ла.

са ме то му іні ціа тор за сну ван ня Ла тин ської Львів ської ми тро по лії вла-
ди слав онополь ський му сив тур бу ва ти ся і про її ма те рі аль не за без пе чен-
ня. він на дав пер шу до та цію ар хі єпи ско пу: міс то ро га тин, зам ки оле сько 
і Тус тань з їх ні ми се ла ми, де ся ти ну з львів сь ко го ми та та со ля них ко па лень 
дро го би ча й Жи да че ва, а та кож дім у Льво ві35. А да лі щед рою ру кою цьо го 
га ли цько го пра ви те ля до та ції ка то ли кам си па лись як із ро гу дос тат ку.

Ще гір шим був стан на по чат ку за сну ван ня Пе ре мишль ської діє це зії. 
При був ши в Пе ре мишль, єпи скоп еріх так опи су вав свої вра жен ня від по-
ба че но го: «Po długiej i mo�olnej drod�e pr�ybyws�y do tej oblubienicy nas�ej, 
�nale�liśmy ją opus�c�oną i os�peconą jako wdowę… ws�elkiej okrasy i godności 
kościoła katolickiego po�bawioną a lic�ne jej posiadłości pr�e� schi�matyków 

35 AG�. III. Nr. 51.
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owіadnite»36. у йо го пла ни аж ні як не вхо ди ло че ка ти, по ки пас тир ська ро-
бо та да ва ти ме пло ди, збіль шить ся чис ло па ра фі ян і від по від но по кра щить-
ся ма те рі аль не ста но ви ще ка фед ри — він від ра зу ки нув ся по до та цію до ко-
ро ля Лю до ві ка. угор ський ко роль від мо вив, та Пе ре мишль ський єпи скоп 
від сво го не від сту пив ся — пі сля смер ті Лю до ві ка він два ро ки на до ку чав 
сво ї ми про хан ня ми вдо ві й доч ці ко ро ля. 3 квіт ня 1384 р. ко ро ле ва ма рія 
до да ла Пе ре мишль ській єпар хії 5 во лос тей: до мо радь, Бе ре зів, рів не, Чер-
го ву і ра дим но37.

Як що ж зно ву за цим щед ро да ро ва ним пе ре лі ком сіл і ма єт ків вник ну ти 
в суть, то за «до та ці єю ко стьо лу» у той час бу ло при хо ва не на ступ не: ле д ве 
сту пив ши на ру ські зем лі, поль сько-угор ські за во йов ни ки ки ну ли ся мо зо-
ля ми пра во слав них ру си нів зво ди ти ма те рі аль не бла го по луч чя но во ство-
ре них ка то ли цьких єпар хій, які ви сту па ли ос нов ним фак то ром ре лі гій но го 
гноб лен ня тих же ра бів-ру си нів на їх ніх же зем лях.

ок рім зов ні без не вин них пра во вих чин ни ків — при ві ле їв, до та цій, де ся-
тин — іс то рич ні дже ре ла цьо го пе ріо ду да ють нам од не свід чен ня пря мо го 
на силь ст ва, вчи не но го ка то ли ка ми над пра во слав ною свя ти нею: не вдов зі 
пі сля за сну ван ня Га ли цької ми тро по лії ка то ли ки за бра ли пра во слав ний 
храм у Га ли чі й пе ре тво ри ли йо го на свій ка фед раль ний со бор38. Проф. Аб-
ра гам на ва жу є ть ся якось пом’якшити цей не бла го вид ний ін ци дент — але 
не до ві ря ти ав то ри те ту свід чен ня хро ні ста-су час ни ка в цьо му епі зо ді не має 
під став. З дру гої по ло ви ни �V ст. на силь ництво над пра во слав ни ми хра ма-
ми вза га лі ста не нор мою хва ле но го пос ту пу «за хід ної» куль ту ри.  

36 Stadnicki J. � poc�ątkach… S. 34.
37 AG�. VII. Nr. 15.
38 Theiner A. �p. cit. T. 1. № 988; АЗр. Т. 2. 198.


