
f  о. Іриней Назарко, ЧСВВ

ЄПИСКОП Ю. ПЕЛЕШ — ІСТОРИК ЦЕРКВИ

У 1980 р. минуло повне століття від моменту, коли у Відні вийшов 
другий том: на той час цінної „Geschichte der Union“, що її написав то
дішній нарох церкви св. Варвари й ректор ігреко-католицької централь
ної семінарії, а пізніший єпископ Станиславівський і перемиський — о. 
д-р Юліян Пелеш.1 Справді, «Історія» Пелеша сьогодні вже пере- 
старіла й не відповідає вимогам новітної наукової історіографії, а ви
дана німецькою мовою, немов заздалегідь призначилася більше для чу
жинців, як для внутрішнього вжитку українського громадянства. А 
проте, продовж майже цілого століття наше громадянство не тільки 
не знайшло нового історика своєї Церкви, але навіть не здобулося на 
український переклад праці єпископа Пелеша. Справді, за намовою 
перемиського Владики Йосафата Коциловського ЧСВВ і редактора 
«Записок ЧСВВ» о. Йосафата Скрутеня ЧСВВ, наш відомий історик 
проф. Степан Томашівіський 1930 р. взявся до праці над історією Цер
кви і 1932 р. в «Записках ЧСВВ» появився його знаменитий «Вступ до 
історії Церкви на Україні»,2 що його видавництво «Америка» у Філя- 
дельфії перевидало окремою відбиткою, але несподівана смерть проф. 
Томашівського (1930) перервала його працю.

Другий наш відомий історик проф. Микола Чубатий взяв ще біль
ший розмах, бо написав твір: «Історія Християнства на Руси-Україні»,3 
але тільки перший том до року 1353, який вийшов ще 1965 p. І повних 
10 років громадянство чекає на другий том праці Чубатого.

І так по сьогодні єдиною повною історією нашої Церкви залишається 
таки двотомовий твір єпископа Пелеша.

1 Повний наголовок книжки такий: Geschichte der Union der ruthenischen 
Kirche mit Rom von altesten Zeiten bis auf Gegenwart. Wien 1880.

2 Див. Записки Чина Св. Василія В., т. IV, вип. 1—2, Жовква 1932.
3 М. Чубатий, Історія Християнства на Руси-Україні, т. I (до p. 1353). 

Рим—Нью-Йорк 1965. УКУ, стор. 816.
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БІОГРАФІЧНІ ДАНІ ПЕЛЕША

Юліян Пелеш народився 3 січня 1843 р. в селі Смереківді на Лемків- 
щині, де його батько був учителем, а на думку інших, радше вбогим 
дяко-вчителем.4 Мати Юліяна була поіпадянкою, дочкою о. Т. Щавин- 
ського — пароха в Реґетові, перемиської єпархії. Від своєї матері малий 
Юліян довідався більше про патріярхальне життя наших священиків, 
особливо на Лемківщині. Тому, що дальша рідня побачила небуденні 
природні 'здібності малого Юліяна, батьки післаліи його до школи. «Це 
був просто вимріяний ідеал наших бідних батьків того часу, — пише 
дальше згаданий о. С. Матковський — побачити свого сина при пре
столі у .своїй церкві, в тій церковці, в якій воїни знаходили розраду й 
пораду в своїм горю і нужді, тут загоювалися їх рани й болі серця, тут 
родились їх надії, радощі життя, тут у сільській церковці починалося 
й кінчалося їх невеселе, але чесне життя».5

Так зачалося й життя малого Юліяна. Вселюдну школу закінчив 
він у Яслі 1854 p., шість кляс гімназії у Пряшеві на Карпатській Ук
раїні (1855—1861), а сьому й восьму гімназійні кляси в Перемишлі, де 
йому помагав грошево його дядько — брат його матері.6 В Перемишлі 
він зложив іспит зрілости (матуру) 1863 р. з відзначенням. За порадою 
Перемиського Владики Томи Полянського (1860—1869), Юліян студію
вав богословію у Відні в семінарії св. Варвари. 13 жовтня 1867 р. єп. 
Полянський висвятив Юліяна на священика, але новоієрей, як докто
рант богословії, вернувся до Відня, де осягнув науковий ступінь док
тора теології 1870 р. Після докторату о. Юліян виїхав до Львова, де став 
катехитом кількох шкіл, префектом духовної семінарії, а згодом 
адьюнктом богословського факультету Львівського Університету та 
співзасновником церковного місячника: «Рускій Сіон»7 Та недовго він 
залишався у Львові, бо вже 1873 р. о. д-ра Юліяна покликано до Пе
ремишля на професора пастирської богословії.8 Одначе, в той час за
йшли різні прикрі непорозуміння у віденській семінарії, внаслідок яких 
австрійський уряд задумував розв’язати віденську семінарію. Треба 
знати, що Центральну Семінарію «ad S. Barbaram» заснувала Марія Те
реза 1774 р. для виховування уніятських питомців з Галичини й За
карпаття, отже поляки такої семінарії не мали.9 Тому вони оскаржу
вали віденську семінарію перед австрійським урядом у тому, що ця 
семінарія — це гніздо москвофільства і схизми. Але австрійський мі-

4 о. С. Матковський, «Три синодальні Архисреї (Д-р Юліян Пелеш)». 
Львів 1932, Бібльос, стор. 31.

» С. Матковський, там же, стор. 31.
6 о. М. Горникевич, «150-ліття церкви св. Варвари у Відні». Нива (1926),

ч. 2.
7 Енциклопедія Українознавства. Словникова частина, 25, стор. 1978.
8 Schematismus des Kónigreićhes Galizien und Lodomerien. Fur das Jahr 

1873. Lemberg 1872, S. 466.
9 А. Андрухович, Віденське Барбареум, Львів 1935.
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ністер освіти й віроі сповідань звернувся за виясненням до наших Вла
дик, а вони запропонували нового ректора для віденської семінарії в 
особі о. д-ра Ю. Пелеша. І так о. Пелеш уже 1874 р. став ректором Ду
ховної Семінарії у Відні й одночасно парохом церкви св. Варвари.10 
Одночасно став він виховником цісарського престолонаслідника Ру
дольфа.11 У Відні о. Пелеш перевів найкращі й найплідніші роки свого 
життя, бо не тільки сповняв важливу місію виховання українського 
видатнішого клиру, але й виявив свою працьовитість, ерудицію та 
інтеліґенцію, бо тут написав свої найважніші наукові твори, як: «Істо
рію Унії», «Пастирське Богословіє» та ін. До тих часів відноситься ха
рактеристика о. Пелеша, яку подав уже згаданий його пізніший на- 
слідник на парафії св. Варвари — о. д-р М. Горникевич. Він писав: 
«Д-р Пелеш — це надзвичайно визначна особистість в історії не лише 
цеї парохії, але й цілої нашої Церкви. Світлий учений історик, видав 
наукові праці, незрівняно цінні, особливо -своїм великим матеріялом. 
Незвичайно енерґійний ректор семінарії. . .  дбав не лиш про наукове 
виховання клиру, але й про його виховання на добрих церковних і на
родних працівників».12

Внаслідок тієї діяльности о. д-р Пелеш став у Відні, немов амбаса- 
дором українського католицького єпископату й посередником між нун- 
ціятурою і віденським урядом та українським галицьким клиром. Ві
денська нунціятура пильно прислухалася, що скаже ректор віденської 
семінарії св. Варвари, а віденський кардинал і вчений богословський 
світ уважали його авторитетом у всіх справах, що торкалися греко- 
католицької Церкви й народу. І д-р Пелеш повністю доріс до цього 
становища, яке займав.13

Не диво, що коли Папа Лев XIII ериґував для українців у Стани- 
славові нову єпархію, першим її єпископом іменовано о. д-ра Пелеша.14 
Акту церковної інтронізації довершив сам Митрополит Сильвестер 
Сембратович 1886 р. Ця інтронізація випала величаво. Такого приві
тання, яке приготовив новому Владиці бургомістр д-р А. Камінський, 
Станиславів, мабуть, ще не бачив. Це був водночас тріюмф бургомістра 
й посла до Відня д-ра Камінського, бо він мусів звести тяжку боротьбу 
з Коломиєю, що всіма силами хотіла стати столицею нової єпархії.15 
Одначе торжества скоро минулися, а прийшла щоденна праця і труд
нющі, зв’язані з утворенням капітули, зорганізуванням консисторії, за
веденням ладу в катедрі, підібранням відповідних людей і т. п. Єп.

іо Українська Загальна Енциклопедія (І. Раковський). Львів—Станисла
вів—Коломия 1931, т. II, стор. 1009.

ї ї  П. Ісаїв, Історія Перемиського єпископства східнього обряду. Філя- 
дельфія 1970, стор. 32.

12 о. М. Горникевич, цит. твір, стор. 49.
13 С. Матковський, цит. твір, стор. 35.
14 Див. A. Welykyj OSBM, Documenta Pontificum Romanorum, vol. II, 

Romae 1954, p. 460—467.
is Львбвсько-Архиепархіальні Ведомости, p. 1886, ч. 10.
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Пелеш переїхав з Відня, тутешніх людей не знав, був полишений сам 
собі, але вкоротці зорієнтувався і до двох років велику машину єпархії 
пустив у рух. Однак, це коштувало його багато труду, підривало йому 
здоров’я і нерви починали йому виповідати послух. Крім цього мате- 
ріяльна ситуація нової єпархії була дуже скрутна. Вивінування стани- 
славівського єпископа було найнужденніше в цілій Австро-Угорщині.16 
Єп. Пелеш часто бував у грошевих клопотах, що дуже вражало його 
амбіцію і зменшувало розмах у його плянах. Сам намісник відмовляв 
йому підмоги, тому єпископ часто писав і їздив до Відня, але тоді мі
ністром був поляк Ф. Зємялковський, який кожну авдієнцію в гроше
вих справах єп-па Пелеша використовував на те, щоби перед цісарем 
оклеветати українців як схизматиків і москвофілів. Сам Зємялков- 
скі описує це в своїх споминах.17

Єпископ щиро любив свій нарід, особливо міщан і селян, і вони 
нераз облягали його палату з різними скаргами й просьбами. Тому, що 
міщани збудували величаву церкву в Снятині, яку єпископ посвятив, 
то на обіді, разом з крилошанами, польськими коляторами й високими 
урядовцями, казав посадити при столі двох міщан. А міщанству так спо
добався єпиіскол, що воно з власного почину покрило всі кошти цього 
торжества. А духовенство єп. Пелеш так до себе прихилив, що на од
ному торжестві священики прилюдно заявили йому: «Владико, ви по
лонили наші серця». Варто підкреслити, що єп. Пелеш особливо опіку
вався Буковиною, яка належала до його єпархії, часто її відвідував, 
відправляв богослужения, говорив проповіді, а зокрема доручив її пік
луванню свого відпоручника о. декана К. Кульчицького з Підпечар.

До політики єп. Пелеш не мішався, тільки раз виголосив у львів
ському соймі велику промову в шкільній дебаті й вона зробила сильне 
враження в соймі і в краю. 18

Року 1891 Апост. Столиця перенесла єп-па Пелеша на його власне 
бажання і бажання цісаря до Перемишля на єп-па ординарія.19 Одначе 
в Перемишлі його прийняли холодно і з недовір’ям, бо його випередила 
опінія дуже строгого й вимогливого настоятеля, а при тому нервної 
людини. Але в дуже короткому часі ця опінія змінилася в користь єп. 
Пелеша, особливо на Львівському Синоді 1891 p., де єп. Пелеш став 
рішуче в обороні прав і привілеїв нашої Церкви й духовенства.20 Теж, 
у короткому часі, кількома мудрими публічними виступами єпископ здо
був собі майже всю перемиську інтеліґеінцію, яка хотіла вести свою, від 
Львова незалежну політику, бо їй не подобався радикалізм під впливом 
Драгоманова. З апостольською ревністю єпископ взявся до праці у 'Сво
їй новій єпархії. Майже щонеділі й щосвята вибирався він нераз і в да

16 С. Матковський, цит. твір, стор. 39.
17 F. Ziemiałkowski, Pam iętniki, Warszawa 1910, t. I, st. 73.
18 Див. Neue Freie Presse, Wien 1890, IX, 4.
19 A. Welykyj OSBM, Documenta Pontificum Rom. I, 472—73.

A. Korczak, Die griech.-kath. Kirche in Galizien , Leipzig—Berlin 1921,
S. 37.
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лекі околиці на канонічні візитації. Дуже достойно відправляв тор- 
жественні богослужения, а проповідав так сердечно, що часто витискав 
сльози з очей слухачів. Тому нарід щиро полюбив свого єпископа і з 
парафії до парафії їхав, або йшов за ним. Особливо лемки гордилися 
своїм великим земляком.21

Владика виступав проти того, щоб цісарський намісник Граф Бадені
— поляк, вмішувався в церковні справи його єпархії. Скарги намісника 
на владику до Відня не мали успіху, бо владика мав великі впливи на 
цісарському дворі.

Владика Пелеш подбав, щоб австрійський уряд 1893 р. дав держав
ний дозвіл на повну духовну Семінарію в Перемишлі.22

За цього владики о. крил. К. Чехович (пізніший єпископ) вів активно 
далі справу будови Інституту для дівчат, а владика сам дав поважний 
даток на ту ціль, 1893 р. посвятив наріжний камінь, а 1895 р. урочисто 
посвятив Інститут і відкрив виділову школу для дівчат, до якої пізніше 
додано шестилітній ліцей (1903 p.). Після Першої світової війни цей 
ліцей перемінено на гуманістичну гімназію, яка проіснувала до 1939 р.

Як у Станиславівській, так і в Перемиській єпархії владика проявив 
виразний український національний напрям. А треба знати, як пише 
проф. П. Ісаїїв, що «Перемишль і Посяння мали найдовше багато москво
філів». За цього владики, особливо молодші священики займалися не 
тільки душпастирською працею, але й закладали читальні «Просвіти»
і дбали про національне освідомлення своїх вірних.

Десь на четвертому році такої праці владика почав занепадати на 
здоров’ї. Крилошани на засіданнях консисторії спостерегли, що єпископ 
раптом блідне на обличчі, потіє, а не раз передає провід офіціялові. 
Згодом були випадки, що єпископ не міг докінчити архієрейської бого- 
служіби і сідав за престолом крайньо вичерпаний, а  священики самі 
кінчали богослужбу. Опісля щораз то частіше хворів, хоч не призна
вався до важкої недуги (рака), і невдовзі помер у 1896 р. на 51 році 
життя. Похоронений у Перемишлі.

ІСТОРИЧНІ ПРАЦІ ЄПИСКОПА ПЕЛЕША

Немає сумніву, що найцінніша й найбільша історична праця Пелеша
— це його: Geschichte der Union der ruthenischen Kirche mit Rom, що її
перший том вийшов у Відні 1878 р. в видавництві W. Heinrich-a на 640 
сторінках. Ця праця присвячена тодішньому Галицькому Митрополи
тові Йосифові Сембратовичеві. Після присвяти йде широке «Введення» 
майже на ЗО сторінках. Тому, що, мабуть, в ніякому народі історія

21 І. Кревецький, «Лемки — зелена вітка українського народу», Нова 
Зоря , Львів 1929 p., ч. 7.

22 п. Ісаїв, цит. твір, стор. 32.
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Церкви не сплітається так тісно з історією нації, як у нашій історії — 
то автор зовсім справедливо зачинає свою «Історію Унії» від початків 
українського народу, бо тут під Унією розуміється не Унія Берестей
ська, Фльорентійська, Ліонська чи інша, навіть не змагання в часах 
Фотія, чи Керулярія, а змагання значно раніші. Тому Пелеш, як добрий 
історик, зачинає від праісторії за Початковим Літописом Нестора.23 Від
так змальовує сцену, на якій відбувся цей історичний процес, себто 
подає короткий огляд території, зазначаючи, що сліди перебування лю
дини на території Руси збереглися від найстаршої доби існування 
людини (ми сказали б: з часів палеоліту), а потім згадує важливіші 
племена й народи (скитів, сарматів, алашв, готів і гунів), які продовж 
сторіч появлялися на цій арені.24 З черги в двох довших параграфах 
(З і 4) Пелеш розповідає про слов’ян і слов’янські племена: росіян, поля
ків і русинів. Автор склоняється до т. зв. норманської теорії, хоч пану
вання варяго-русів обмежує тільки до північних племен. Дальший па
раграф (5) про вірування і звичаї поганських русинів, після новіших 
студій В. Мавродина, Городцова, М. Міллера, Я. Пастернака, Лужниць- 
ксіго, Ол. Домбровського й ж., є рішуче перестарілий.25

Щойно на такій базі, подавши ще важніші джерела й літературу, 
автор досліджує початок і характер церковної організації Київської 
Руси, їх дальший розвиток і тому «можна як слід зрозуміти мотиви, 
суть, розвиток й історичне значення пізнішої і новочасної Унії».26

Вслід за тим Пелеш так ділить історію української католицької 
Церкви:

П е р ш а  д о б а :  Навернення руського народу в спільноті віри з 
римською Церквою, себто: від апостольських часів до кінця XI сторіччя. 
В цій першій добі Пелеш уміщує два трохи механічні періоди: перший 
період від найдавніших часів до св. Володимира Великого 980 р. А дру
гий період ще більше механічний від першого, про хрищення Руси і 
поширення християнства за Володимира Великого і його наслідників 
до 1104 р.

Саме опис цієї першої доби сьогодні вже надто перестарілий. Вка
жемо тільки на декілька моментів. Найперше, під іншим аспектом 
історики трактують сьогодні «Андріївську леґенду», бо доказали, що 
вона вставлена в «Повість Временних Літ» у бО^их роках XII стол.27

Про княгиню Ольгу та її хрищення таки в Києві, а не в Царгороді, 
новіші досліди проф. Наталії Полонської-Василенко за Є. Голубинським 
багато різняться від Несторової леґенди і припущень Пелеша.28 Те саме

2-з Einleitung, S. 1.
24 Там же, стор. 2—6.
25 Див. Н. Полонська-Василенко, Історія України, т. І, Мюнхен 1972, стор. 

82—85.
26 с. Томашівський, цит. твір (Передмова), стор. 4.
2? М. Чубатий, Історія Християнства, стор. 65.
28 Н. Полонська-Василенко, Видатні Ж інки України, Вінніпеґ—Мюнхен 

1969, стор. 17—35.
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стосується часів св. Володимира, його особистого хрищення й хрищення 
цілого народу.29

У другому періоді про поширення християнства за Володимира і 
його наслідників треба було б менше поправок, а все-таки слід взяти 
до уваги ті факти (особливо за Ярослава Мудрого), що їх зібрала Н. По- 
лонська на основі Leib-a, Baumgarten-a, о. Коструби й ін.30

У д р у г і й  д о б і  Пелеш трактує важніші події руської Церкви 
від її відчуження від Риму аж до поновного об’єднання через Берестей
ську Унію (себто від 1104 до 1595 p.). Ця доба має теж два періоди. 
Прекрасним доповненням до першого періоду Пелеша міг би бути тре
тій період М. Чубатого п. н. «Сумерк Київського Християнства»31 — 
найкращий, мабуть, розділ 1-го тому цінної праці Чубатого, а другий 
період тієї доби: «Від дефінітивного поділу Київської Митрополії до 
Берестейського Собору», було б вказане доповнити новішими дослідами
А. Іщака,32 В. Пашута,33 П. Грицака34 й ін. З цього періоду добрий є 
по сьогодні третій розділ Пелеша про релігійне, моральне й чернече 
життя (стор. 582—595), хоч побажаним було б доповнити його новими 
дослідами Федотова.35

Д р у г и й  т о м  Geschichte der Union Пелеша вийшов друком у Відні 
в тому -самому видавництві 1880 p., на 1095 сторінках. Цей обширний 
том автор попереджує змістовною «Передмовою» (іна 12 сторінках), в 
якій подає головні мотиви, що його спонукали написати ту працю. 
Першою єпонукою було те, що досі ніхто ще не опрацював у система
тичній цілості історії української католицької церковної провінції, а 
тому вона належить до найменше відомих частин церковної історії. 
Другою спонукою Пелеша було: історичними фактами спростувати 
закиди ворогів Риму, нібито Рим не хоче єдности віри, а хоче повністю 
златинізувати Схід (стор. IV).

Т р е т ю  д о б у  Автор ділить на три періоди. Перший період від 
укладення Унії з Римом (1596 р.) до Замойського Синоду (1720 p.). В 
загальному третя доба багато проглядніша від двох попередніх, бо ще 
в 1-му томі Пелеш ствердив, що вірність уніятів католицькій вірі зале
жала великою мірою від митрополитів.36 Тому, в другому томі своєї 
«Історії», автор зосередив не тільки історичні події, але й усе релігійне

29 Див. Ір. Назарко, Се. Володимир Вел. — Володар і Христитель Руси- 
України. Рим 1954.

30 Н. Полонська-Василенко, Історія України, т. І, Мюнхен 1972, стор. 
124—144.

31 М. Чубатий, цит. твір, 499—704.
32 а . Іщак, «Уніонні і автокефальні Змагання на Українських Землях 

вад Данила до Ізіидора», Богословія, І, И, V, Львів 1923 і 1925.
33 в. Пашуто, Очерки по истории галицко-волынской Руси, Москва 1950.
34 п. Грицак, Галицько-Волинська Держава, Нью-Йорк 1958.
35 G. Fedotov, The Russian Religious Mind. Kievan Christianity, Cambridge 

1946.
36 Einleitung, I, S. 27.
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життя з ’єдиненої Церкви; довкола осіб поодиноких митрополитів: Ра- 
гози, Потія, Рутського, Корсака, Селяви, ЇСоленди, Жоховського й ін. 
А тому, що до Київсько-Галицької Митрополії «належало 12 чи 13 єпар
хій, автор подає коротку історію тих єпархій та чергу їхніх Владик,37 
присвячуючи кілька сторінок братствам, Ставропігії та історії Васи- 
ліянського Чину. В цьому першому періоді є добре написаний розділ 
про св. ісвященомуч. Йосафата.38

У другому періоді: від Замойського Синоду (1720) до відновлення 
Галицької митрополії (1808) автор старається придержуватися менше- 
більше попередньої схеми, але тут попередню ясність псують окремі 
потрібні розділи; про стан Унії під Росією, стан Унії в Польщі і врешті 
під Австрією. З черги автор оповідає про те, як дійшло до Унії в Львів
ській і Перемиській єпархіях та додає окремий розділ про Холмську 
єпархію та її Владик (стор. 703).

У третьому періоді Пелеш оповідає про відновлення Галицької 
Митрополії 1808 р. та подає короткі життєписи галицьких митрополитів, 
кінчаючи на сучасному йому митрополитові Йосифові Сембратовичеві. 
Один параграф він додає про уніятську Церкву на Закарпатті (стор. 
1031—1054) і все закінчує списком митрополитів та Владик поодиноких 
єпархій.

Розуміється, що і в ІІ-му томі «Історії Унії» є багато описів подій 
застарілих і сьогодні інакше насвітлених, напр., про Замойський Синод 
(стор. 472—495). Крім цього одною з головних нестач цього тому є 
частий брак життєписних даних нового митрополита з його життя 
перед його вступлениям на митрополичий престіл, напр., про митропо
лита А. Селяву (стор. 215 і дальше), митрополита Г. Коленду й ін. 
Справді тепер уже маємо деякі життєписні дані тих митрополитів,39 
але їх треба б включити в життєписи, подані в творі Пелеша. Коротко: 
треба доброго- історика Церкви, який умів- би «.sentire cum Ecclesia», як 
пок. о. Т. Коструба, щоб належно доповнити й осучаснити «Історію Унії» 
єп. Пелеша. Поруч історичної об’єктивноісти, Пелешові треба признати 
те, що він, як блискучий розум, умів дивитися в майбутність і написав 
свій твір німецькою мовою, щоб він був доступний чужинцям. Ця істо
рична праця, як пише сучасник Пелеша, «здобула йому славу не тільки 
в кругах учених Австро-Угорщини, але також Німеччини і Риму . . .  Цю 
його працю досліджували уважно не тільки українці, але й румуни, 
серби, а також православні вчені москалі та греки. . .  Цей твір закуп
лено до .приватної бібліотеки Святішого Отця в Римі й цісаря Франца 
Йосифа у Відні».40

Не дивно, що після появи першого тому «Історії Унії», в чужій пресі 
появилися похвальні рецензії на твір Пелеша. І так відомий історик 
катол. Церкви ІСард. Й. Герґенретгер зовсім позитивно й похвально

37 Geschichte der Union, И, 7—451.
38 Там же, II, 304—319.
39 Див. Ір. Назарко, К иївські і Галицькі Митрополити, Рим 1962.
40 с. Матковський, цит. твір, стор. 33—35.
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оцінював твір Пелеша, закидаючи йому тільки те, що автор не доказав 
міцно католицькости нашої церковної провінції до кінця XI сторіччя.41 
Відтак відомий літургіст і правник єзуїт Микола Ніллес з повним ви
знанням висказався про твір Пелеша і в бібліографії зарахував працю 
Пелеша до суто наукових творів.42 Тільки польський єзуїт о. Ст. За- 
ленський, після загального признання, закинув Пелешові педантерію 
в поділі діб, періодів, розділів і висказав здивування, що автор в своїй 
«Історії Унії руської Церкви» трактує теж історію московської Церкви.43

У другому томі своєї «Історії» в передмові Пелеш дякує обом ні
мецьким рецензентам, а польському непохитно доказує конечність 
окремого трактування історії московської Церкви.44

Крім тієї великої історії Пелеш писав багато історичних статтей і 
розвідок, з яких найважливіша: «Унія і православіє» — критична роз
відка на 86 стор., вийшла 1883 р.

ІНШІ ПИСАННЯ ПЕЛЕША

Крім вище згаданих історичних творів Пелеш писав ще багато 
богословських праць. Найбільша його праця з ділянки пасторальної 
теології — це «Пастирська Богословія» 45 практичний підручник душ- 
пастирства про суть, різні методи, численні засоби душпастирювання 
для молодих священиків з практичними вказівками. Десятками літ з 
хісном користувалися священики тією працею, а в 1885 р. вона появи
лася другим виданням.46

Пелеш добре визнавався в наших церковних книгах і обрядах, цінив 
наш обряд і навчав його своїх питомців. Його «Літургіка» до першої 
світової війни була одним з найобширніших підручників для нашого 
клиру.47

Крім цього 1876 р. Пелеш, ще у Львові, видав знаменитий «Учебник 
кат. религіи» для V і VI кляси гімназії. Написав ще окрему брошуру: 
«Розправа о духовнім урядовім стилю», що вийшла у Відні 1878 p., до
писував до «Руского Сіона», вклав багато праці у видання «Ізборника» 
й молитовників для народу.

Пелеш був теж одним з головних співробітників великого видав
ництва Кардинала Йосифа Герґенретгера: «Kirchen-Lexicon», як про це 
згадує о. А. Петрушевич у «Сводній Літописі».48

41 Див. Litterarische Rundschau, 1879, S. 297.
42 Zeitschrift fiir kath. Theologie, Innsbruck 1879, S. 192.
43 «Kilka uwag nad dziełem dra Pełesza». Przegląd Lwowski, 1879—80 i 

Czas, Kraków 1880, Nr. 12.
44 Geschichte d. Union, t. II, Vorrede, S. 6—9.
45 Пастирское Богословіе, 2 томи, Відень 1876—1877.
46 Енциклопедія Українознавства, там же, стор. 1978.
47 с . Матковський, цит. твір, стор. 34.
48 а . Петрушевич, Сводная Галицко-Русская Летопись, Львов 1880, т. II, 

стор. 74.
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КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Немає сумніву, що єп. Пелеш був непересічною людиною та визнач
ним владикою нашої Церкви. Велику ролю тут відіграли його багаті 
природні дарування. Широкий горизонт думки, що охоплював усі по
треби Церкви й народу, велика ерудиція, набута в закордонних універ
ситетах, пориваюча красномовність, зовнішня поведінка, повна поваги, 
товариське вигладження, вміння обертатися в найвищих сферах, здо
були йому вступ на цісарський двір, де він був учителем наслідника 
трону — архикнязя Рудольфа. Мав він великі досягнення педагогічні 
у вихованні духовної молоді, ще більші досягнення письменницькі, а 
найбільші успіхи наукові, як єдиний по сьогодні історик нашої Церкви. 
Був людиною сильної волі, невгасимого ентузіязму, невтомної актив
ности і надмірної працьовитости, що руйнувала його здоров’я і тому 
за скоро зійшов з цього світу. Може був занадто великим прихильни
ком Австрії і цісаря, але був українських переконань: як студент на
лежав до віденської «Січи», як священик був членом виділу т-ва «Про
світи», але поборював драгоманівську радикальщину й москвофільство. 
Словом: Пелеш був українським католицьким єпископом-науковцем 
великого формату.


