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НАМІСНИЦЬКИЙ ПОДІЛ ЛЬВІВСЬКО-ГАЛИЦЬКО-КАМ’ЯНЕЦЬКОЇ
ПРАВОСЛАВНОЇ ЄПАРХІЇ НА ПОДІЛЛІ

В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI–XVII ст.

Ó ñòàòò³ çä³éñíþºòüñÿ àíàë³ç àäì³í³ñòðàòèâíîãî ³ òåðèòîð³àëüíîãî ðîç-
âèòêó Ãàëèöüêî¿ (Ëüâ³âñüêî¿) ºïàðõ³¿ íà Ïîä³ëë³ ïðîòÿãîì XV–XVII ñò. Çâåðíåíà
óâàãà íà âèçíà÷àëüíó ðîëü îðãàí³çàö³éíèõ ñòðóêòóð õðèñòèÿíñüêî¿ öåðêâè ó
ôîðìóâàíí³ ðåë³ã³éíèõ, êóëüòóðíèõ ³ åòí³÷íèõ ³äåíòè÷íîñòåé ó ðàííüîìîäåðí³é
Óêðà¿í³.

Зв’язок Пониззя та Подільської землі з Галицьким владицтвом
у XII–XIV ст.

Терени, які пізніше називали Пониззям, із поступом християнізації міс-
цевого слов’янського населення увійшли спершу до складу Володимирсь-
кої єпархії,  заснованої,  правдоподібно, в другій половині XI ст.  (до
1086 р.)1. Натомість Побожжя було підпорядковане Київській митрополи-
чій єпархії, або ж Переяславській чи Юріївській (виникли бл. 1035–
1037 рр.).

Після утворення в середині XII ст. Галицької єпархії Пониззя на довгі
століття стало її невід’ємною канонічною територією. Перша літописна
згадка про єпископа галицького датується 1156 роком2; ним тоді був Косма,
який востаннє згадується в джерелах під 1165 р. Більшість сучасних дос-
лідників схиляється до думки3, що Галицьке владицтво фундоване в 40-х–
50-х рр. XII ст., у час зростання політичної могутності Галича за Воло-
димирка Володаревича4. Відповідно до тогочасної церковної практики, ме-
жі єпархій5 у Київській державі переважно збігалися з границями удільних
князівств, тому до Галицької катедри вже з моменту її утворення увійшли
ті землі, що підпорядковувалися галицьким князям, включно з Пониззям
і Побужжям, відомим пізніше як Поділля6.

Інститут генерального намісника
Коли саме на Поділлі з’явився намісник львівського (галицького) єпис-

копа – невідомо. Можемо лише умоглядно констатувати, що він отримав
такі ж територіальні повноваження, як і генеральний подільський староста
(пізніше – воєвода), тобто його духовна влада поширювалася на все За-
хідне і, ймовірно, й Східне Поділля. Початково цей намісник, найвірогід-
ніше, повинен був резидувати в Теребовлі (уперше згадується під 1097 р.),
місті, що стало відправним пунктом руської колонізації Дністровського
пониззя7. Утворення Теребовльського удільного князівства, котре до появи
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Галицького князівства, як припускають, контролювало й Пониззя, могло
спричинити появу окремого намісника в Теребовлі. Цей намісник мусив
започаткувати Теребовльський “крилос” чи “собор” – один з кількох цер-
ковних округів, на які в давньоруські часи, напевно, поділялася Галицька
єпархія (що такий поділ цілком вірогідний, доводить приклад Владимир-
ської єпархії, владика якої Симеон розділив свою церковну провінцію на
дві частини)8.

У такому разі теребовльський намісник здійснював би пастирський
нагляд за першими християнськими громадами на Пониззі. На важливість
Теребовлі для Галицької церкви, як адміністративного центру, опосе-
редковано вказують події першої третини XVIII ст., коли при новому роз-
межуванні Львівської унійної єпархії на деканати (1737 р.) консисторські
писарі за інерцією, орієнтуючись на давню церковну традицію, приписали
до  Кам’янецького  (Подільського)  офіціалату  Скалатський  деканат9,
територія якого початково входила до Теребовльської землі і ще в середині
XV ст. від Поділля відійшла до Руського воєводства, тобто до Львівського
“крилосу”. Наявність у Теребовльському деканаті, навіть на початку
XVIII ст., великої кількості церков (66 парафій у 1707–1708 рр.)10, котру
зазвичай виділяли для належного утримання намісника вищого рангу (як
у випадку з Кам’янцем, Львовом чи Галичем), також підтверджує нашу гі-
потезу про соборний (крилоський) статус Теребовлі у минулому.

Із занепадом Теребовельського князівства православний намісник з
його центру міг перебратися на Пониззя, де спершу мав би осісти в голов-
ному його центрі – Ушиці, а після перенесення столиці Пониззя – в Ба-
коті11. Про те, що Бакота могла бути місцем осідку намісника галицького
єпископа на Пониззі й важливим місійним осередком у цьому краї, не-
прямо засвідчує наявність тут відкритих наприкінці XIX ст. решток скель-
ного монастиря із залишками давньої печерної монастирської церкви,
численними нішами у печерах і гробницями в підлозі12.

Тимчасовим центром Подільського намісництва міг стати Смотрич,
перша резиденція князів Коріатовичів на Поділлі. Припускаємо, що вже
з 70-х рр. XIV ст. намісник обрав місцем свого осідку Кам’янець, як це
зробили тутешній руський воєвода та, пізніше, подільський староста (зга-
дуються, відповідно, під 1374 та 1375 рр.), котрий за Коріатовичів також
почав резидувати у Кам’янці. За аналогією з урядом подільського ста-
рости, який був тоді єдиним на Поділлі13, галицький єпископ, окрім кам’я-
нецького, мабуть, не номінував для цього краю інших намісників. Наміс-
ників генеральних, як знаємо з київської християнської практики, обирали
не єпископи, а клирошани, з подальшим затвердженням владики і поль-
ського короля.
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Імен перших подільських намісників літописи, як надзвичайно скупі
на події з церковної історії Русі, до нас не донесли. Перша безпосередня
згадка про “намісника міста Кам’янця, а також усієї Кам’янецької землі”
Григорія (Грицька Дяка) датується 1502 р.14. Без сумніву, він став наміс-
ником значно раніше; в королівському привілеї зазначено, що цю посаду,
для нагляду за “попами грецького обряду”, йому надав ще король Ян Аль-
брехт (1492–1501). Грицько Дяк резидував у Кам’янці досить тривалий
час: джерела говорять про його присутність на Поділлі у 1509 і в грудні
1516 рр., коли король Жигимонт I підтвердив його повноваження візи-
татора православного духовенства Кам’янецького “крилосу”. Отець Гри-
горій належав до земельновласницької корпорації Поділля, володіючи се-
лом Крогульцем, котре він одержав від свого тестя Петрашка, кам’янець-
кого митника15.

22 січня 1516 р. номінацію для Львівської, Галицької та Кам’янецької
земель (під цим терміном прочитується означення трьох “крилосів”, на які
вже тоді поділялося Львівське намісництво) отримав о.Симеон із Солянки,
“officialis seu visitator”16, проте він безпосередньо не виконував обов’язки
кам’янецького намісника, оскільки, вірогідно, резидував у Львові та здій-
снював  загальний  нагляд  за  духовним  життям  вірних  і  клиру  всієї
“єпархії”.

Наступним православним намісником львівського єпископа на Поділлі
під 1535 р. значиться Костюк Володовський (Володийовський), який по-
ходив з місцевої руської шляхти. У 1558 р. в кам’янецькому гродському
суді згадується “Nazarik, popo ac officialis alias namiestnik ritus rutenici circa
ecclesiam S. Trinitatis in Kamieniec”17 – очевидно, йдеться про о.Назарія
Пилатківського, українського шляхтича, який як генеральний православ-
ний намісник на Поділлі вказується в джерелах під 1559, 1565 і 1582 рр.
Відомо, що він до освячення був повінчаний, а його дружина, Анна, во-
лоділа на Поділлі селом Пилатківці в Червоногродському повіті18.

Поборові реєстри Подільського воєводства 1578 і 1583 рр. фіксують
православного “намісника попа” у Кам’янці; в першому випадку ним був,
напевно, о.Назарій, а в другому – о.Василій (саме під цим ім’ям у 1582 р.
фігурує новий намісник Кам’янця)19. Наприкінці XVI ст. Кам’янецьке
генеральне намісництво очолював о.Климентій Троїцький, задокументо-
ваний у джерелах під 1593, 1598 і 1603 рр. Його підпис стоїть під ухвалами
Берестейського православного собору, який відкинув унію Руської Церкви
з Римом20.

Подальші відомості про генеральних намісників Поділля маємо тільки
з середини XVII ст. На елекційному соборі 1641 р., що обирав новим львів-
ським владикою Арсенія (Желіборського), Кам’янецький “крилос” репре-
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зентував кам’янецький протопоп о.Федір21. З початком Хмельниччини
1648–1654 рр. та наступної польсько-козацько-московської війни, адміні-
стративний контроль над Кам’янецьким “крилосом” від першого крило-
шанина в Кам’янці, швидше за все, перейшов безпосередньо до єдиного
генерального львівсько-кам’янецького намісника. На таку гіпотезу на-
штовхує титул о.Михайла Ловецького, “намісника львівського, бучацького,
чортківського та інших місць”, “protopopa et Sacrificio ritus graeci terris
Russiae et Podoliae”, який у 1657 р. опинився в московському полоні і 1662
року процесувався у Теребовельському гродському суді (у 1671 р. він зга-
дується як “офіціал львівський, галицький і кам’янець-подільський, наміс-
ник бучацький і язловецький”)22. Можливо, це було зумовлено вакантністю
уряду кам’янецького генерального намісника, але більш правдоподібною
виглядає теза про тимчасову централізацію організаційної структури
Львівської єпархії на Поділлі перед загрозою втратити канонічний зв’язок
з цією територією.

Невдовзі після 1662 р. посаду генерального намісника Кам’янецького
“крилосу” було відновлено. Останньою у XVII ст. духовною особою на ка-
м’янецькій катедрі бачимо о.Івана Коровайчика. Джерела вперше згадують
його в 1669 р., коли разом з іншими подільськими протопопами він, як на-
місник катедральний кам’янецький і скальський, брав участь у діяннях
єпархіального собору Львівської єпархії23.

Недовго (імовірно до 1673 р.) очолював Кам’янецький “крилос” о.Іван,
який, за словами єпископа Шумлянського, “през килка лhтъ мhючи урядъ
наместника, от нас себh позлецоный”. Ганебна боротьба за Святоюрську
катедру між Шумлянським і Свистельницьким, а також економічна руй-
нація краю внаслідок безперервних воєн 50-х–60-х рр., спричинила
зростаючу дезорганізацію внутрішнього життя Православної церкви на
Поділлі, що призвело до поступової деградації інституту генерального на-
місника. Йосиф Шумлянський закидав о.Коровайчикові не лише зло-
вживання своєю духовною владою й розкрадання церковного майна, але
й співпрацю з невірними, маючи на увазі, мабуть, його присутність у Ка-
м’янці в перші роки турецької окупації. Єпископ звинувачував намісника
“в певных и значных церквах Божиих Каменцких шкодах и утратах; [...]
отецъ Іоанъ Коровайчикъ [...] былъ завше до того поводомъ и вшеляких
вынайдовалъ способовъ [...], бо му не могъ жаденъ з духовныхъ, анh з
мещанъ сперечети, понеже соглашался ест со сопротивниками Креста Гос-
подня, гвалтовне отбиралъ всякие, яко аппараменты церковные, сребра,
легацие и щоколвекъ хотhлъ, того доказалъ и на свой приватный пожитокъ
оборочалъ, торговалъ, продавалъ, даровалъ и с собою завезлъ, и ижъ мя
многия заходили жалобы и всадно от тамечныхъ мещанъ и парохианъ
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Каменецкихъ”24. Після смерті о.Коровайчика львівський єпископ навіть
домагався у жовтні 1676 р. від його вдови, котра прибула до Святоонуф-
ріївського монастиря у Львові, повернення незаконно привласненого
майна.

З огляду на захоплення турками Кам’янця й більшої частини Поділля,
уряд кам’янецького генерального намісника не заміщувався аж до початку
XVIII ст. У люстрації Кам’янця 1700 р. сказано про присутність у місті
о.Окоповича, пароха катедрального храму, який, вірогідно, перебрав на
себе обов’язки й генерального намісника Поділля. Можливо, що це відбу-
лося під час відвідин кам’янецької катедри Йосифом Шумлянським у
1699 р.25.

Відмова королівської влади і кам’янецького магістрату визнати юрис-
дикцію Шумлянського, котрий ще залишався православним, мабуть, спри-
чинила димісію о.Окоповича, місце якого посів уніат – намісник пере-
мишльського владики. Після публічної декларації єдності з Римською
Апостольською столицею, в червні 1700 р., Шумлянський повернув собі
Кам’янецький “крилос”. Першим унійним намісником Кам’янецького
“собору” він номінував Кирила Шумлянського, ігумена Угорницького мо-
настиря (вперше згадується на цій посаді в 1703 р.)26 .

Генеза намісницького поділу Кам’янецького “крилосу”
До кінця XV ст., на жаль, фактично неможливо з’ясувати територіальну

структуру Галицької (Львівської) єпархії27 на Поділлі, зокрема її наміс-
ницький поділ. Як показує давньоруська практика, початково протопопи
були лише першими священиками при соборах, а вже потім, з поширенням
християнства у волостях, їх почали призначати в більші населені пункти28

для контролю за духовенством і вірними. Таким чином творилися менші
церковні округи – протопопії (намісництва), виникнення яких Євстафій
Голубінський схильний пояснювати латинськими впливами в Руській
церкві. Для XV–XVI ст. генезу намісництв на Поділлі можна простежити,
застосовуючи компаративістичний метод, ретроспективно порівнюючи
розвиток церковних структур у взаємозв’язку з формуванням тут світ-
ського адміністративно-територіального устрою.

Початки намісницького устрою Кам’янецького “крилосу” треба по-
в’язувати з волосним устроєм Подільського князівства Коріатовичів другої
половини XIV ст. Припускаємо, що центри таких волостей і могли стати
місцем осідку перших намісників, появу яких на Поділлі “стимулювало”
гіпотетичне заснування тут окремого єпископства. “Список городів русь-
ких” (1375–1381 рр.) перелічує вісім подільських градів: Бакоту, Брацлав,
Вінницю, Кам’янець, Скалу, Смотрич (“Іловеч”), Соколець і Червоногрод,
а також Звенигород і Черкаси, що 1394 р. відійшли до Київського князів-
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ства. Інше джерело 1377 р. називає 11 міст, котрими володіли Коріатовичі.
У той час до Поділля належали також округи Теребовль і Стінка. Напри-
кінці XIV ст. світська старостинська адміністрація поширилася на всі міста
Поділля (1395 р.) – Смотрич, Червоногрод, Скалу, Бакоту, Меджибіж, Яз-
ловець, Брацлав, Божськ, Вінницю, Звенигород, Меджибіж, Соколець, Хо-
тин, Чекунь і Черкаси (Побожжя), де, як уважається, осіли місцеві воєво-
ди29. Цілком логічно, що услід за світськими достойниками в ці укріплені
центри перебралися й православні намісники, котрі мали б підлягати ка-
м’янецькому генеральному намісникові.

Картографічний матеріал та результати останніх досліджень30 дають
підстави стверджувати, що мережа намісництв на Поділлі формувалася па-
ралельно з світським адміністративно-територіальним устроєм. Виник-
нення наприкінці XIV ст. на Поділлі дистриктів-повітів “стимулювало”
процеси трансформації церковних структур, що завершилися утворенням
повноцінних округів-намісництв, які загалом повторювали контури гра-
ниць повітів і кількісно, найвірогідніше, відповідали числу повітів.

Як показали дослідження Миколи Крикуна, структура повітів-волостей
формувалася поступово й в основному визначилася наприкінці XIV – по-
чатку XV ст. Упродовж XV ст. їхня кількість не була сталою; відомо, що
в першій його половині існували Бакотський (зник у другій чверті XVI ст.),
Брацлавський, Вінницький, Кам’янецький, Летичівський, Ровський (лікві-
дований у середині XV ст.), Скальський, Смотрицький, Червоногродський
(у другій чверті XVI ст. мав подвійне найменування – “Червоногродський
і Язловецький”), Хмільницький (постав на базі підупалої волості з центром
у Божську), а з другої половини – і Меджибізький. У першій чверті XVI ст.
з’явився Зіньківський повіт, а потім Барський (основу його поселень склав
колишній Ровський повіт), – усього 9 повітів31.

На вибір адміністративного центру намісництва впливав, безумовно,
демографічний фактор. Найбільші залюднені міста Поділля – 4-тисячний
Кам’янець, а також Бар, Зіньків, Меджибіж, Скала, Хмельник і Язловець,
де проживало понад тисячі мешканців, у XVI–XVII ст. бачимо центрами
православних намісництв Кам’янецького “крилосу”. Адміністративними
центрами намісництв ставали осідки королівських староств (Барське, Ка-
м’янецьке з Летичівом і Смотричем, Хмільницьке, Скальське, Червоно-
гродське32), а також центри маєткових комплексів. Вони й послужили ін-
ституційним підґрунтям для поширення на Поділлі намісницької струк-
тури Львівської єпархії.

Можемо з великою часткою вірогідності припустити, що перші ново-
часні намісництва Галицької (Львівської) єпархії на Поділлі виникли про-
тягом XV–XVI ст. з центрами у Бакоті, Божську (перенесене в Хмільник),
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Брацлаві, Вінниці, Зінькові, Летичові, Меджибожі, Рові (Барі), Теребовлі,
Скалі, Смотричі, Червоногроді (згодом перебралося в Язлівець), утворю-
ючи однойменні церковні округи в межах відповідних повітів, із підпоряд-
куванням їм усіх на цій території парафій з православним клиром. Однак
до кінця XVI ст. достовірно відомо про існування лише трьох таких на-
місництв – Кам’янецького, Сатанівського та Скальського. Кам’янецький
намісник одночасно був і генеральним намісником усього Поділля, дже-
рельно задокументованим уже з кінця XV ст. У поборових реєстрах По-
дільського воєводства 1578 і 1583 рр. віднотовано два православні “наміс-
ники попи” в Кам’янці та Сатанові33, а скальський намісник Герасим Рож-
дественський фігурує серед учасників єпархіального собору Львівської
єпархії 1595 р. (“Герасим, протопопъ скалскій”) та Берестейського пра-
вославного собору 1596 р.34.

Використавши базу певного повіту для своєї “інсталяції”, православне
намісництво продовжувало розвиватися далі навіть тоді, коли повіт зникав
з адміністративної карти Подільського воєводства. Так, скажімо, ліквідація
в другій чверті XVI ст. Скальського і Смотрицького повітів, що трансфор-
мувалися в звичайні королівські староства, не призвела до зникнення од-
нойменних намісництв, які існували до 1793 р. включно. Межі намісництв
не змінювалися й у разі скасування однойменних повітів або староств-
держав (приклад Меджибізького намісництва)35.

Після 1581 р., коли було відмінено стару систему повітів, очолюваних
старостами-державцями, і на Поділлі з’явилися два гродські повіти – Ка-
м’янецький і Летичівський, а з XVII ст. – Червоногродський36, організа-
ційна структура Кам’янецького “крилосу” й надалі орієнтувалася на пер-
вісний повітовий поділ Подільського воєводства, хоча протягом XVII ст.
вона все більше розвивалася під впливом потужних приватношляхетських
маєткових комплексів, які значною мірою визначали контури православ-
них намісництв. Про це свідчать збережені реєстри православних церков
і намісництв Поділля середини XVII – початку XVIII ст.

Перелік учасників елекційного собору 1641 р., що обирав нового
львівського владику Арсенія (Желіборського), дає змогу говорити що-
найменше про 5 існуючих тоді намісництв Кам’янецького “крилосу”.
Окрім кам’янецького (о.Федора) та відсутнього на зібранні скальського
намісників, у цьому джерелі вказуються також намісники летичівський
Родіон, черніївський Михаїл та меджибізький Йоан37.

Наявність у цьому перелікові т. зв. Чернівецького (Черніївського)
намісництва, найімовірніше, пояснюється тим, що після запровадження
унії в Шаргороді та частині парафій однойменного намісництва у 1617–
1618 рр., і призначення туди митрополитом Йосифом (Рутським) свого



265

унійного протопопа38, львівський владика змушений був номінувати но-
вого православного намісника й перенести його осідок з Шаргорода до
Черніївців, поселення Шаргородської волості Замойських, в якому пізніші
джерела локалізовують малу церкву”.

Унікальні відомості про намісницький поділ “крилосу” маємо з другої
половини XVII ст. Якщо пастирське послання Йосифа (Шумлянського) з
1671 р. згадує лише чотири подільські намісництва – Барське, Кам’янець-
ке, Меджибізьке та Ягольницьке, то в “Діяннях” єпархіального собору
Львівської єпархії 1669 р. фігурують вже 8 православних намісників з
Поділля, котрі адміністрували 10-ма намісництвами. Цікаво, що чотири з
них – Гусятинське, Сатанівське, Ягольницьке та Язловецьке, компактно
розташовані в межиріччі Серету й Збруча, тимчасово перебували в підпо-
рядкуванні Галицького “крилосу”. Решта шість – Барське, Кам’янецьке,
Меджибізьке, Могилівське, Скальське та Шаргородське – продовжувала
входити до юрисдикції генерального намісника в Кам’янці39.

Така адміністративно-територіальна амбівалентність організаційних
структур Церкви була характерна не тільки для Львівської єпархії, але й
для інших владицтв Київської митрополії, внутрішні кордони яких ос-
таточно усталилися лише в перші десятиліття XVIII ст. У даному ж разі
розмежування намісництв було зумовлене, на нашу думку, як невизна-
ченістю границь між трьома “крилосами” єпархії, так і боротьбою за
Святоюрську катедру між Шумлянським і Свистильницьким. Останній, як
відомо, переважно резидував у Галичі. Близькість подільських намісництв,
вірогідно, допомогла йому схилити на свій бік частину намісників Ка-
м’янецького “крилосу”, й вони тимчасово могли бути приписані до Га-
лицького “крилосу”, хоча на Львівському єпархіальному соборі ці на-
місники визнали Шумлянського своїм архипастирем.

Подільські намісництва за реєстром “катедратика” 1680 року
Найповніше мозаїку адміністративно-територіального устрою Львів-

ської єпархії на Поділлі другої половини XVII ст. представляє реєстр “кате-
дратика” 1680–1686 рр. Згідно з цим джерелом, Кам’янецький “крилос”
у той час формували ті самі десять намісництв, що зазначені у “Діяннях”
єпархіального собору 1669 р. – Барське, Гусятинське, Кам’янецьке й
Скальське (об’єднані між собою), Меджибізьке, Могилівське, Сатанівське,
Шаргородське, Ягольницьке та Язловецьке.

Нотатки консисторського писаря вказують на існування перед 1680 р.
ще трьох намісництв – Зіньківського, Хмільницького та Чорноострів-
ського, що зникли, гадаємо, в середині XVII ст. (діючі на їхній території
парафії підпорядкували відповідно барському та меджибізькому прото-
попам). Об’єднання в одну адміністративну структуру Кам’янецького й
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Скальського намісництв, котрі до того функціонували як окремі тери-
торіальні одиниці в складі Кам’янецького “крилосу”, було спричинене
практичними й пастирськими потребами. З початком Хмельниччини й
польсько-козацьких збройних протистоянь на Поділлі, що супровод-
жувалося татарськими набігами на мирні поселення, церковна мережа в
цьому регіоні порушилася, зокрема зменшилося число  священиків і
храмів. Тому з метою зміцнення контролю за життям парафій, два сусідні
намісницькі уряди були тимчасово суміщені, очевидно, з ініціативи львів-
ського владики. Єпархіальний собор у Львові 1669 р. підтвердив цю
реорганізацію Кам’янецького “крилосу”, визнавши єдиним легітимним
адміністратором обидвох намісництв, які розглядалися “ціло, як було
перед тим”, о.Івана Коровайчика, генерального (“катедрального”) наміс-
ника Поділля40.

Реєстр 1680 р. укладений фактично за рік до появи на Поділлі пара-
лельної з Кам’янецьким “крилосом” організаційної структури Православ-
ної церкви – Кам’янецької митрополії Царгородського патріархату41, утво-
реної тут константинопольським патріархом Яковом у серпні 1681 р. Унас-
лідок цього структура намісництв на Поділлі, зафіксована реєстром “ка-
тедратика”, могла зазнати певних модифікацій. Однак є підстави вважати,
що грецький митрополит Панкратій не міг створити на Поділлі розгалу-
жену мережу парафій, що підпорядковувалися йому.

Наявність на номінально турецькому Поділлі намісницької структури
Львівського владицтва свідчить, по-перше, про те, що не всі подільські те-
риторії тоді були під контролем Османів, а по-друге, що турки, ймовірно,
толерували православне духовенство й не перешкоджали, бодай в окремі
роки, Йосифові (Шумлянському) здійснювати тут свою юрисдикцію. Й
справді, як свідчать останні дослідження, Османи, після захоплення в
1672 р. Поділля, гарантували місцевому клирові особисту свободу й пу-
блічне відправлення християнського культу та звільнили парафії від вій-
ськових постоїв (ці прерогативи закріплені в договорі 1678 р.). Така толе-
ранційна політика Оттоманської Порти, звичайно, сприяла збереженню ор-
ганізаційної структури Кам’янецького “крилосу”. З іншого боку, не під-
лягає сумніву, що Львівська єпархія протягом 1672–1699 рр. втратила на
Поділлі тисячі вірних, які з доброї волі чи примусово навернулися в маго-
метанство. У низці джерел згадуються потурченці-подоляни, котрі, добро-
вільно прийнявши іслам через обрізання, зреклися християнської віри й
виконували повинності на користь турецької адміністрації42.

Можливо Панкратій, задля зміцнення своєї духовної влади серед місце-
вого люду, й намагався утвердити на Поділлі митрополичу адміністрацію,
взоруючись на систему управління Цагородського патріархату43, проте
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ніякої інформації про це до нас не дійшло. Припускаємо, він міг вико-
ристовувати для цього новий турецький військово-адміністративний ус-
трій (Кам’янецький ейялет тоді утворювали Барський, Кам’янецький, Мед-
жибожський та Язловецький санджаки з поділом на нахії)44. Насправді ж
територіальна юрисдикція грецького митрополита була дуже незначною,
бо про турецьке панування на Поділлі, як це блискуче довів Даріуш Ко-
лодзєйчик, можна вести мову може лише щодо 1672–1673 і 1676–1683 рр.;
в інші роки османський контроль над краєм, особливо після 1687 р.,
обмежувався майже виключно Кам’янцем45. Таким чином, й духовна
юрисдикція Панкратія не сягала далі мурів міста. Тож, схоже на те, що під
омофором  львівського єпископа перебували  майже всі  намісництва,
звільнені польськими й козацькими військами від турків. Цю реальність
і відображає реєстр 1680–1686 рр., куди увійшли всі десять намісництв,
які існували на Поділлі напередодні турецької окупації краю.

Отже, повернення Поділля Речі Посполитій у 1699 р. та відновлення
повної юрисдикції Йосифа (Шумлянського) над Кам’янецьким “крило-
сом” наступного року не потребувало тут радикальної організаційної від-
будови. Як бачимо з нещодавно опублікованого реєстру “катедратика”
1708 р., насправді мережа намісництв протягом першого десятиліття
XVIII ст. на Поділлі залишалася такою ж, як і в середині попереднього сто-
ліття. Кам’янецький “крилос” у 1708 р. складався з тих самих 10 наміс-
ництв46, котрі формували його територію впродовж останніх п’ятидесяти
років. Виняток становить лише Зіньківське намісництво. Воно хоч і згада-
не в реєстрі 1680 р., однак у другій половині XVII – на початку XVIII ст.
реально не існувало, ставши реліктом організаційної структури Львівської
єпархії.

Зіставлення однотипних, але різних за хронологією, переліків церков
і намісництв Кам’янецького “крилосу” дозволяє зробити висновок про за-
вершення напередодні подій 1672 р. першого довготривалого етапу роз-
витку організаційних структур Православної церкви на Поділлі. Його
характерною особливістю було створення дієвої мережі намісництв, за-
гальне число яких (10) не змінювалося до 1721 р. включно, коли у Львів-
ській єпархії вперше, після запровадження тут унії, відбулася адміністра-
тивно-територіальна реформа47. Це стало важливим стабілізуючим факто-
ром для розвитку парафіяльної мережі, відповідаючи пастирським й адмі-
ністративним потребам православної єрархії та значною мірою задовіль-
няючи духовні потреби вірних.

Еволюцію намісницького поділу Кам’янецького “крилосу” протягом
XVI–XVII ст. та формування в його рамках парафіяльної мережі відобра-
жено в таблиці 1.
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Таблиця 1.
Намісництва Кам’янецького “крилосу” XVI–XVII ст.48

№
п/п

Назва
намісництва

X
V

I 
ст

.

1
6

4
1

 р
.

1
6

6
9

–
1

6
7

1
 р

р
.

Парафіяльна мережа
намісництва у 1680 р.

В
сь

о
го

1 Барське ? ? + Бар (2), Буцева (Бучая), Вербка, Вовко-
винці, Голузинці, Деражня (2), Зіньків
(2), Іванківці, Каричинці, Копайгород,
Лучани (Лука-Барська), Межирів, Ми-
китинці, Михайлівка, Михайлівці, Пе-
трані,  Попівці,  Радів?,  Солопківці,
Шаравка, Явтушків (Ялтушків)

24

2 Гусятинське – ? + Васильківці, Личківці, Сидорів, Уся-
тин (Гусятин) (3), Шилівці (Шидлівці)

7

3 Кам’янецьке + + + Бабшин, Бибчоківці?, Битниківці?, Бі-
лівці, Боришківці, Брага, Вовківці (Во-
вківці-над-Дністром), Вормин?, Віт-
ківці, Дунаївці (4), Жванець (2), Заліс-
ся, Звенигород, Кадиївці  (2), Кам’я-
нець-Подільський (13), Китайгород,
Княгинин, Ласківці (Ластівці) (2), Ма-
лининці, Нагоряни, Панівці (2), При-
вороття,  Придрівці  (Фридрівці)  (3),
Рипчиківці (Рипинці), Руда, Свиклівці
(Цвіклівці), Сокіл, Слобідка, Студени-
ця (3), Чернче (Черче), Ягликів?

54

4 Летичівське – + – ––

5 Меджибізьке + ? + Бахматівці (3), Богданівці, Волосівці
(2), Гринівці (3), Давидківці, Журавин-
ці?, Западинці, Ігнатівці, Константи-
нів,  Коржів?,  Лисанівці,  Меджибіж
(7), Митки, Михонь (Михоньки), Мо-
ломолинці?, Нова Синява, Новокон-
стантинів  (3),  Оладівка,  Пархомівці
(2), Пашківці, Пирогівці, Передери-
ївка?, Печиська, Пилява (2), Редчинці,
Станківці, Стара Синява, Спичинці,
Стужчинці, Терешівці (2), Хмільник,
Чаплі?, Чорний Острів (3), Ярославка

52

1 2 3 4 5 6 7



269

8 Скальське + ? +
(об’єднане з

Кам’янецьким)

Бабинці, Висічка, Вовківці, Горошова,
Іване (Іване-Пусте), Завалля, Залісся,
Кривче  (2),  Кудринці  (2),  Ланівці,
Мельниця (2), Нівра, Новосілка (2),
Пищатинці (2), Сапогів, Синьків, Ска-
ла (2), Устя (Устя Єпископське), Чор-
нокозинці (2), Шестівці

27

9 Шаргородське ? + +
(Черніївське)

– –

10 Ягольницьке ? ? + Бабинці,  Битатів?,  Борщів,  Бриж
(Збриж), Зозулинці, Колодрібка, Ми-
лівці, Мушкатівці, Озеряни, Росоха-
тець, Сапогів, Свидова, Синьків, Ска-
ла, Улашківці, Ягольниця (2)

17

54

242

11 Язловецьке ? + Базар, Бедрихівці (Городок Бедрихів-
ський) (2), Берем’яни, Більче (Більче-
Золоте), Винятинці, Ворвочинці (Вор-
вулинці), Горигляди, Городок (Городок
Кулаків) (2), Добровляни, Дуліби, Ду-
плиська (Дуплища) (2), Жижава (Же-
жава), Звиняче, Іване (Іване-Золоте),
Капустинці, Касперівці (2), Королівка,
Кошилівці, Лисичники, Летяче, Миш-
ків,  Новосілка  (2),  Олексинці,  Пав-
шівка, Помірці (2), Прошова?, Рипин-
ці, Садки, Саківці?, Слобідка, Слов’я-
тин  (Сков’ятин), Товсте, Токи, Тор-
ське, Угринівці (Угринківці), Устечко,
Хартонівці  (Хартанівці),  Хмелева,
Червоногрод,  Шершелівці  (Шерше-
нівка), Шипівці, Шуторминці (2), Яз-
ловець (5)

Всього парафій

6 Могилівське ? ? + – –

7 Сатанівське + Гримайлів,  Городниця,  Сатанів  (3),
Товсте (2)

7

1 2 3 4 5 6 7

Територіальний розвиток організаційної структури Православної
церкви на Поділлі до кінця XVII ст. показує, яке важливе значення для
Київської митрополії й, зокрема, Галицької (Львівської) єпархії мала дав-
ньоруська державна традиція. Приклад Поділля яскраво доводить, що за
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умови наявності гармонійних стосунків між Церквою і державою релі-
гійне життя автохтонного населення могло розвиватися в своєму природ-
ному руслі, обмеженому звичними “берегами” Галицько-Волинського
князівства. Навіть анексія Польщею “правом меча” цього державного
утворення та ліквідація Галицької митрополії в середині XIV ст., не по-
ставили перед загрозою  існування Православну церкву. Виникнення
Подільського князівства та незалежницькі амбіції його сюзеренів – князів
Коріатовичів, виявились достатнім аргументом для трансформації органі-
заційних структур Православної церкви у Подільську єпархію, швидке
закриття якої було зумовлене ліквідацією автономії Поділля та включенням
її теренів до Корони Польської. Утиски, переслідування й, урешті-решт,
фактична ліквідація Львівського єпископства протягом XV – першої тре-
тини XVI ст. спричинили лише чіткіше окреслення еклезіального статусу
Поділля як невід’ємної частини Галицької єпархії.

У середині XV ст. на Поділлі усталилася нова структура єпархіального
управління, що опиралася на Кам’янецький “крилос” – адміністративно-
територіальне утворення на чолі з генеральним намісником. Цей “крилос”,
разом з іншими двома “крилосами” – Галицьким і Львівським – формував
тричленну структуру Львівської єпархії.

Кам’янецький “крилос” початково (XV–XVI ст.) складався щонай-
менше з трьох намісництв – Кам’янецького, Сатанівського та Скальського,
які свій “родовід” виводили від давніх волостей (повітів) та удільних кня-
зівств. Протягом перших десятиліть XVII ст. на Поділлі з’явилися або ж
відродилися ще вісім намісництв – Барське, Гусятинське, Зіньківське
(фактично не функціонувало), Могилівське, Сатанівське, Шаргородське
(Черніївське), Язловецьке та Ягольницьке. З середини XVII і до 20-х рр.
XVIII ст. вони визначали інституційне обличчя Кам’янецького “крилосу”.
Ці намісництва виявляли дивовижну живучість навіть за умов турецької
окупації, а їхня номенклатура залишалася незмінною аж до 20-х рр.
XVIII ст. Намісницький поділ Кам’янецького “крилосу” формувався за-
лежно від просторового та інституційного розвитку волостей (повітів),
королівських староств і великих приватношляхетських маєтків.

Фундація на Поділлі Кам’янецької митрополії Царгородського па-
тріархату не порушила тут організаційної структури Львівської єпархії.
Невторопне втручання предстоятеля Грецької Церкви в юрисдикцію Йо-
сифа (Шумлянського) негативно позначилися на внутрішньому житті
Східної церкви, непрямо спровокувавши її перехід під зверхність пап-
ського престолу.

Аналіз  адміністративного й  територіального  розвитку  Галицької
(Львівської) єпархії на Поділлі дозволяє поставити дискусійну тезу про
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Резюме

Â ñòàòüå äåëàåòñÿ àíàëèç àäìèíèñòðàòèâíîãî è òåððèòîðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
Ãàëèöêîé (Ëüâîâñüêîé) åïàðõèè íà Ïîäîëèè íà ïðîòÿæåíèè XV–XVII ââ. Îáðàùà-
åòñÿ âíèìàíèå íà îïðåäåëÿþùóþ ðîëü îðãàíèçàöèîííûõ ñòðóêòóð õðèñòèàíñêîé
öåðêâè ó ôîðìèðîâàíèè ðåëèãèîçíûõ, êóëüòóðíûõ è ýòíè÷åñêèõ èäåíòè÷íîñòåé.
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ВІЛЬНІ ЛЮДИ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.:
НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ПРИ ВЛАШТУВАННІ

ЗЕМЕЛЬНОГО УСТРОЮ

Ó ñòàòò³ âèçíà÷åíî ïîõîäæåííÿ ïðåäñòàâíèê³â êàòåãîð³¿ “â³ëüíèõ ëþäåé”
Âîëèíñüêî¿ ãóáåðí³¿ òà ¿õ â³äì³íí³ñòü â³ä ÷èíøîâèê³â ó ñåðåäèí³ Õ²Õ ñò. Ïðîàíà-
ë³çîâàíî, ÿêèì ÷èíîì äåðæàâà íàìàãàëàñÿ çàõèñòèòè ¿õ â³ä óòèñê³â ç áîêó ïîì³ùèê³â,
òà ÿê³ íàñë³äêè öå ìàëî. Ãîëîâíà óâàãà ïðèä³ëåíà ïðîâåäåííþ òà íàñë³äêàì ðåôîðìè
1888 ðîêó ïî âëàøòóâàííþ çåìåëüíîãî óñòðîþ â³ëüíèõ ëþäåé ²² ðîçðÿäó ³ ÿê âîíà
â³äð³çíÿëàñÿ â³ä Ïîëîæåííÿ 1886 ðîêó ïî íàä³ëåííþ ÷èíøîâèê³â çåìëåþ.

Волинська губернія на початку ХІХ ст., як і все Правобережжя, була
нетиповим регіоном Російської імперії. З одного боку їй властиві наявність
поміщицького землеволодіння і великої кількості кріпаків, а також чи-
сельної групи державних селян (загалом дві останні категорії сільського
населення становили 69,1% всіх мешканців)1. Поряд з цим, оскільки 95%
землевласників складали поляки2, це зумовило, при наявності великих
площ вільних земель та нестачі робочої сили, продовження існування на
середину ХІХ ст. чиншового права.

Якщо чиншовики, в силу свого шляхетського та польського походжен-
ня, а також багаточисельності, досить широко розглянуті в історіографії,
то така специфічна категорія сільського населення, як вільні люди, за-
лишилася поза увагою дослідників (у 80-х роках ХІХ ст. вільних людей ІІ
розряду нараховувалося близько 10000 ревізьких душ)3.

Говорити про історіографію з даної проблеми надзвичайно важко –
спеціальних досліджень немає. Більше того, історики досить часто поми-
лялися, не взмозі провести точної межі між чиншовиками та вільними
людьми. Так, В.Теплицький4 вважав перших та других одним і тим самим.
У монографії Д.Пойди5 зовсім не згадується про представників досліджу-
ваної категорії, хоча дуже багато уваги приділено чиншовикам. Це пояс-
нювалося ідеологічними причинами: автор не міг показати, що влада мо-
гла прихильно ставитися до когось у сільській місцевості, звертаючи при
цьому увагу на національний аспект. Що ж до новіших досліджень, то
французький історик Д.Бовуа6 вважає вільних людей представниками
невизнаної у дворянстві околичної шляхти Житомирського та Овруцького
повітів. При цьому, аналізуючи Положення 1886 року по влаштуванню
земельного устрою чиншовиків, зовсім уникає Закону 1888 року, за яким
вирішувалося питання наділення землею вільних людей ІІ розряду.


