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В історії України період 20-30-их років ХІІІ століття був часом повторного 

збирання галицько-волинських земель, які внаслідок політичного хаосу, спричиненого 

трагічною загибеллю князя Романа Мстиславича 1205 року, опинилися під владою 

угорських королів, польських та сепаратистськи налаштованих місцевих удільних князів. 

Саме тоді молоді сини Романа – Данило і Василько – заходилися збирати свою волинську 

“отчину”, а згодом і галицьку1. 

Почалося з того, що 1219 року князь Данило Романович, який на той час княжив у 

Володимирі, відбив від польського князя Лєшка Білого Забузьку волость, яку той захопив 

після смерті Данилового батька князя Романа. 

Наступним кроком Романовичів у процесі реінтеграції волинських земель було 

приєднання до володимирського княжого столу Луцького князівства. Це князівство 

оформилося в окремий уділ ще в середині ХІІ ст. (1154 р.) і формально було волостю 

Київського князівства. Після смерті луцького князя Мстислава Ярославича Німого (після 

1225 р.), за його передсмертною волею, Данило Романович приєднав Луцьке князівство 

до своїх володінь. Нарешті, після того, як 1234 року Романовичі остаточно заволоділи 

удільним Белзьким князівством, під їхньою владою опинилася вся історична Волинь. 
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Тепер уже їм можна було всерйоз взятися за відвоювання Галичини, цієї, за словами 

самого Данила, другої “своєї пів-отчини”2. 

Упродовж 30-их рр. ХІІІ ст. Галич переходив з рук в руки: то його здобували 

Романовичі, то його, за сприянням місцевого боярства, займали угорці та їхні став-

леники. Щойно 1238 року Данило Романович остаточно заволодів Галичем. 

Відновивши творіння свого батька – об’єднану Галицько-Волинську державу, 

Данило і Василько Романовичі відразу взялися за розбудову її економічного, оборонного 

та духовного потенціалу. Це засвідчують літописні дані про укріплення ними давніх 

(Угрівськ, Луцьк) та закладення нових міст (Данилів, Стіжок, Холм, Львів), куди запро-

шувалися ремісники й купці з різних країн Європи і Сходу3. 

Про великодержавні амбіції Романовичів свідчить той факт, що поряд із розбу-

довою міст, які мали служити економічному процвітанню та зміцненню оборонного 

потенціалу відновленої держави, вони створюють на відвойованих землях нові церковні 

єпархії – осередки духовного, інтелектуального та літературного життя. Збільшення 

кількості єпархій мало служити також стратегічній меті Романовичів – створенню в 

майбутньому окремої церковної митрополії. Усе це, на наш погляд, слід розглядати в 

прямому зв’язку з політичними планами Данила, який прагнув стати великим князем на 

посткиївському геополітичному просторі і підготувати таким чином ґрунт для май-

бутньої коронації на короля Русі. А для цього потрібно було оточити себе вірними єпис-

копами. Як відомо, в ареалі функціонування східного християнства, згідно з візантійсь-

кою традицією, єпископи вважалися елементом державної влади, були членами княжого 

двору і мали за обов’язок перебувати при ньому. Тому-то єпископські кафедри, як 

правило, створювалися в головних містах держави. 

Необхідно зазначити, що на час, коли Романовичі розпочали збирання своїх во-

линських і галицьких вотчин, на цих землях існували вже три церковні єпархії: Воло-

димирська, яку, найімовірніше, заснував сам хреститель Русі-України князь Володимир4, 

Перемишльська, що, можливо, була закладена ще наприкінці ІХ століття учнями апо-

стола слов’ян св. Методія5, і Галицька, яка виникла в середині ХІІ століття (у період 

1146–1156 рр.)6. 

Однак у перші роки свого утвердження в об’єднаній Галичо-Волині Романовичі не 

мали підтримки місцевих єпископів. Тодішній володимирський владика на ім’я Асаф 

(Йоасаф)7 був ставлеником князя Олександра Всеволодовича Белзького, який в 10-их рр. 

ХІІІ ст. княжив у Володимирі і близько 1215 року змушений був уступити столичне місто 

Волині своїм двоюрідним братам Данилові та Василькові, затаївши на них зло. Зро-

зуміло, що і його ставленик єпископ Асаф був противником Романовичів. Є дані, що він 

шукав нагоди покинути володимирську кафедру. Зокрема, в Новгородському Першому 

Літописі вміщено інформацію, що 1229 року обговорювалася кандидатура “Осафа, 

епископа володимирьскаго велыньскаго” на архиєпископа Новгорода8. 

Що стосується єпископів Галича і Перемишля, то вони також перебували в опо-

зиції до Романовичів і виступали активними учасниками боярської фронди проти Да-

нила. Дійшло навіть до того, що, за свідченням Галицько-Волинського літопису, Данило 

Романович змушений був суворо покарати перемишльського владику, а галицький єпис-

коп Артемій змушений був емігрувати в Угорщину9. Але про це більше скажемо далі. 

За таких обставин заснування нових єпархій на вотчинних волинських землях 

стало одним із першочергових завдань, що їх належало вирішувати Романовичам. І вони 

з цим завданням успішно впоралися. 

Хронологічно першою церковною єпархією, яку заснували Романовичі, була 

єпископія в Угровську. Так, Галицько-Волинський літопис повідомляє, що “коли Данило 

княжив у Володимирі, спорудив він город Угровськ і поставив у ньому єпископа”10. 

Поселення “Угорескъ” чи Угровеськ / Угрівськ (тепер Uhrusk у Польщі) розташоване за 
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80 кілометрів на південний захід від Володимира при впадінні в Західний Буг річки Угор 

(звідси його назва). 

Літопис не вказує конкретного року, коли Данило Романович заснував єпис-

копство в Угровську, але дослідники сходяться на тому, що це сталося після 1219 р., коли 

він, як уже зазначалося, відібрав цю територію від польського князя Лєшка Білого. 

Повернувши собі Забужжя, Данило Романович саме Угрівськ обрав як політичний і цер-

ковний центр цієї волості. Із невеликого поселення він перетворив його на місто, маючи 

намір зробити з нього свою другу, після бунтівного Галича, столицю11. З цією метою 

Данило Романович збудував тут оборонні укріплення, заклав монастир св. Данила, зас-

нував єпископство. Історична традиція передає, що угрівська кафедра знаходилася саме в 

монастирі св. Данила12. 

Російський церковний історик Євген Голубинський вважав, що утворена князем 

Данилом в Угровську єпископська кафедра задумувалася ним як кафедра при княжому 

дворі, щоб мати при собі особистого єпископа, подібно до того, як свого часу Володимир 

Святославич відкрив особисту єпископську кафедру в Білгороді під Києвом13. Сучасний 

польський дослідник Анджей Поппе також вважає, що угрівська кафедра була задумана 

Данилом Романовичем як придворна (єпископство regalis capellae) і що для цього був 

здійснений поділ Володимирської єпархії14. З останньою думкою А. Поппе не погоджу-

ється російський історик Ярослав Щапов, який вважає, що князь Данило, “не відриваючи 

від володимирського єпископа частини єпархії”, створив нове єпископство в Угровську 

за рахунок забузьких земель, які він відібрав від Лєшка Білого. Поділ Володимирської 

єпархії, на думку Я. Щапова, був неможливий із канонічних причин: зміна кордонів єпар-

хії, які збігалися з кордонами політичного суб’єкта (в даному разі межі Володимирської 

єпархії з кордонами Володимирського князівства), була в той час забороненою церков-

ними правилами15. 

Твердження Я. Щапова, однак, потребує уточнення. Річ у тому, що територія За-

бужжя, яку Данило Романович 1219 р. відібрав у польського князя Лєшка, була спокон-

віку заселеною руським населенням, що сповідувало християнство святоволодимирської 

традиції. Ця забузька територія з містами Берестя, Верещин, Столп’є і Комов принаймні 

від 981 року перебувала у складі Київської держави, а в адміністративно-церковному 

відношенні належала Володимирській єпархії. Тому логічним вважаємо такий висновок: 

Угрівська єпархія була створена на частині канонічної території Володимирської єпархії, 

яку після смерті Романа Мстиславича анексував польський князь Лєшко Білий, а 1219 р. 

Данило Романович повернув її собі знову. Документів про офіційний поділ при цьому 

Володимирської єпархії, – немає. Швидше за все тут діяв принцип доконаного факту: 

відторгнута вже раз частина історичної Волині після своєї ревіндикації більше не 

повернулася в лоно Володимирської єпархії, а стала основою для створення нової єпархії, 

незалежної від володимирського єпископа, але політично підвладної галицько-волинсь-

ким князям. 

Історія Угрівської єпархії тривала недовго: вона проіснувала близько двадцяти 

років і згодом була перенесена до Холма. Формальним приводом для цього послужив 

епізод із угрівським єпископом Асафом [Йоасафом], який самовільно, без згоди князя, 

оголосив себе митрополитом на місце київського митрополита Йосифа, що пропав 

безвісти під час монголо-татарського погрому Києва наприкінці 1240 р. У Галицько-

Волинському літописі про цю подію сказано так: “…єпископ Йоасаф Угрівський, який 

скочив на митрополичий престол і за то звергнутий був зі стола свого, – і переведена 

була єпископія у Холм”16. 

Літопис не уточнює, в якому році єпископська кафедра була переведена з 

Угровська до Холма. Однак з огляду на те, що Холм був заснований Данилом Романовичем 

близько 1237 р.17, а угрівський єпископ Асаф міг об’явити себе митрополитом допіру 

після здобуття монголами Києва в грудні 1240 р., тобто після того, як митрополит Йосиф 
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зник із Києва, дослідники сходяться на тому, що переведення єпіскопії до Холма 

відбулося на початку 40-их рр. ХІІІ ст.  

Епізод зі спробою угрівського єпископа Асафа самовільно захопити київський 

митрополичий престол був, однак, лише приводом, а не причиною перенесення єпис-

копської кафедри до Холма. Стараннями князя Данила Романовича Холм прискореними 

темпами перетворювався не тільки в головне місто Забужжя, а на нову княжу столицю18. 

Як слушно пише Я. Щапов, “великий князь лиш очікував нагоди для перенесення 

другого церковного центру свого князівства в Холм”19. І така нагода трапилася, коли 

угрівський єпископ Асаф20 без волі князя зазіхнув на митрополичий престол у Києві. З 

перенесенням єпископства з Угровська до Холма тут постала і розвинулася повноцінна 

реґулярна єпархія як окрема церковна провінція в структурі Київської митрополії. 

Кафедральною церквою новоствореної Холмської єпархії спершу був храм св. 

Йоанна Златоустого, а після того, як він згорів під час великої пожежі Холма навесні 

1256 року, Данило Романович збудував нову єпископську церкву “на честь Пресвятої 

Приснодіви Марії” і пишно її оздобив21. 

Першим холмським єпископом, як сповіщає Галицько-Волинський літопис, був 

владика на ім’я Іван, що походив із клириків церкви св. Богородиці у Володимирі22. 

Можливо, це був той самий холмський єпископ Іван, який згадується під 1259 та 1260 рр. 

в Галицько-Волинському літописі23. Володимир Пашуто вважав цього єпископа автором 

гіпотетичного холмського літописного зводу, що записав, між іншим, враження від поїзд-

ки в ставку хана Бурундая 1261 року24. 

Холмська єпархія реально почала діяти вже на зламі 50-60-их рр. ХІІІ ст., а завер-

шенням її організації (у матеріальному плані) можна вважати надання королем Данилом 

1262 року села Покрівки у власність холмських єпископів25. 

У контексті заходів, що їх вживали Романовичі для розбудови церковних структур 

своєї держави, слід, на наш погляд, розглядати і заснування Луцької єпархії. Хоча перша 

документальна згадка про неї походить з 1288 року26, більшість дослідників сходяться на 

тому, що її було створено раніше, а саме: в 1230–1240 роках. Здається, один М. 

Грушевський схилявся до думки, що єпархія в Луцьку “була заснована, правдоподібно, за 

часів існування в Луцьку осібних князів”, тобто ще до 1226 року27. Однак політична ло-

гіка боротьби Романовичів за об’єднання та зміцнення своїх волинських і галицьких 

володінь свідчить, що утворення Луцької єпархії було справою саме їхніх рук і що це 

сталося, найімовірніше, ще до поїздки Данила Романовича в Орду (1246 р.). Згадуваний 

вже російський церковний історик Є. Голубинський висловлював гіпотезу, що подібно до 

того як князь Данило міг відкрити нову єпископську кафедру (Угрівськ/Холм) ще перед 

монгольською навалою, його брат Василько міг заснувати єпіскопію в Луцьку28. Польсь-

кий історик Київської церкви Анджей Поппе також відносить заснування цієї єпархії до 

1235–1240 років29. Ці висновки приймають сучасні українські та російські історики 

церкви30, схиляємося до них і ми. 

Засновуючи нові єпархії, Романовичі, зрозуміло, призначали туди відданих їм 

єпископів. На давні єпископські кафедри вони також ставили своїх людей. Так, на місце 

згадуваного володимирського владики Асафа, політичного противника Романовичів, був 

поставлений новий єпископ Василій31. Змінили також владик Галичини. Це відбулося 

1241 року після відступу монголо-татарів із Галичо-Волині, коли Данило Романович 

знову оволодів Галичем і став наводити там лад. Приборкавши бояр, князь розправився 

також із місцевими владиками за їхні проугорські симпатії та участь у боярській 

опозиції. За наказом Данила, перемишльського владику та його слуг було позграбовано, 

їхню зброю і обладунки знищено, а популярного півчого [з єпископського хору] Митусу, 

“який колись із гордості не схотів служити князю Данилові, розшарпаного, яко в’язня” 

полонили32. Літопис не говорить, чи єпископа Перемишля було усунено, але та суворість, 

з якою він був покараний, свідчить, що Данило, якщо не відразу, то через якийсь час 
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подбав про його заміну. На це може вказувати ще й той факт, що літописець, розпові-

даючи про покарання перемишльського єпископа, навіть не згадав його імені. 

Подібна доля чекала і на єпископа Галича Артемія. Однак, довідавшись про лихі 

наміри князя Данила щодо нього, він утік [в Угорщину], як каже літописець, “з іншими 

галичанами”33. Найновіші дослідження свідчать, що на його місце в Галичі Данило 

Романович незабаром призначив свого ставленика ігумена Петра, який походив з-поза 

меж Галичо-Волині, можливо, з Києва34. Він був відданим Данилові Романовичу, не 

належав до проугорської партії, що виглядало характерним для вищого галицького духо-

венства, і не мав відношення до боярської фронди. Єпископ Петро виконував диплома-

тичні доручення князя Данила в Орді і в Європі, зокрема вів переговори з папою Інокен-

тієм ІV і брав участь у роботі Першого Ліонського собору (1245 р.)35. 

Літописні дані свідчать, що впродовж 1240-их років Романовичі повністю сфор-

мували єпископат Галицько-Волинської держави, який складався виключно з відданих їм 

людей. Так, Галицько-Волинський літопис, повідомляючи про коронацію Данила Романовича 

на короля 1253 року, описує, що князь “прийняв вінець од Бога, од церкви святих апо-

столів, від престолу святого Петра, і від отця свого папи Інокентія, і від усіх єпископів 

своїх”36. 

Виділені нами слова літописця свідчать, що на початок 1250-их років усі єпископи 

Галицько-Волинської держави були прихильниками Данила Романовича, підтримували 

його політику, орієнтовану на Європу, зокрема на її тодішній духовний оплот – като-

лицький Рим. Однак це не означає, що все православне духовенство Галичо-Волині 

підтримувало європейський вибір Романовичів, особливо їхню політику зближення з 

Римською курією. Але це вже тема іншого дослідження. 
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