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Своєрідність устрою Східної церкви загалом і Київської митрополії зокрема по-
чатково зумовлювалася характерним для Візантії тісним зв’язком Церкви й держави – 
знаменитою «симфонією», гарантом якої аж до падіння Константинополя в травні 1453 р. 
був візантійський імператор. Цілком очевидним є також вплив лаїкату на внутрішнє жи-
ття православної спільноти і в Галицько-Волинському князівстві (Королівстві Русі). Цей 
фактор у добу середньовіччя великою мірою визначав правовий статус Галицької єпархії 
в державі Романовичів1. Після втрати Галицько-Волинською Руссю атрибутів державно-
сті (остаточно – наприкінці XIV ст.) та переходу її розлогих територій до Литви, Молдавії 
й Польщі місцева Православна церква позбулася своїх провідних державних позицій, 
перетворившись на хоч і толеровану, проте дискриміновану й неодноразово пересліду-
вану етноконфесійну спільноту. Відповідно, суттєво змінилися й правові засади функціо-
нування організаційних структур Галицької (Львівської) єпархії в переважно католицькій 
Короні Польській2 . Невирішеність проблеми правового й соціального статусу русинів 
Галицько-Львівської Русі й Поділля була однією з специфічних ознак розвитку органі-
заційних структур Галицької (Львівської) єпархії аж до кінця XVIII ст. Уявлення і настрої 
православної спільноти щодо дискримінованого статусу своїх одновірців у Львівській 
єпархії певною мірою репрезентує полемічний трактат «Навіти», написаний у другій 



половині 60-х – на початку 70-х рр. XVII cт., який наводить численні приклади перес-
лідувань саме з цих теренів і Львова зокрема: «Ані умерлого православного русина через 
місто в Львові і в розних містах нести християнським звичаєм не вольно»3. 

Втративши свого природного ктитора – галицько-волинських князів (королів), 
Львівська єпархія почала шукати інших протекторів – польських королів та впливових 
магнатів. На початку XVIII ст. одним із них був великий коронний гетьман і белзький 
воєвода Адам Сенявський, якого учасники елекційного собору 1710 р. прославляли як 
«опікуна і протектора нашої долі, й майже батька нашої Вітчизни, – у його особі ми до-
чекалися вищого усього народу оракула, котрий, як ласкавий батько, як ласкавий Пан, 
поєднує готовність не тих чи инших зупиняти чи перешкоджати їм, а майже всі свої 
засоби на користь усієї Вітчизни частіше щедро роздавав. Цьому Панові, нашому вождеві, 
гідні від усіх голоси постійно несемо з належною покірністю і складаємо подяку, про-
хаючи, щоб він, як завжди, чинив по-Божому, так і всю нашу релігію надалі захищав від 
злої долі»4. 

Легальність єрархічних структур Київської митрополії в Польсько-Литовській дер-
жаві забезпечувалася насамперед «правом подавання» монархами кандидатів на митро-
поличу та єпископські катедри й інші церковні уряди, що тим самим обумовлювало й по-
літичну лояльність руського духовенства до Варшави5. За визначенням Боґуміла Шадого, 
«право патронату» – це «права й обов’язки, які належаться фундаторові та його спадко-
ємцям щодо церковного бенефіцію, з огляду на надання ґрунту під храм і забезпечення 
його утримання, а також побудову святині»6. Тимчасом Борис Флоря тлумачить «право 
подавання» як «зовнішнє вираження верховних прав світських патронів на передане 
Церкві майно, розпорядження й управління ним, що відкривало для патронів широкі 
можливості для різноманітного втручання в життя церковних установ»7. 

Як припускають, така система відносин сформувалася в українсько-білоруських 
землях самостійно, ще в давньоруський період, хоча обидва явища (у Православній і Ка-
толицькій церквах) типологічно дуже подібні8. Борис Флоря також наполягає на давньо-
руських витоках «права подавання»9. У реаліях Київської митрополії патронат, як вважає 
Михайло Дмитрієв, означав «право світської особи (а іноді, наприкінці XVI ст., право 
світської корпорації, наприклад міської громади чи шляхти певної землі) представляти 
свого кандидата на церковну посаду, розпоряджатися, хоча і з певними обмеженнями, 
майном цієї церковної установи, втручатися в церковну юрисдикцію, зокрема в єпис-
копське й митрополиче судочинство, брати участь в адміністративному управлінні Церк-
вою – одне слово, бути заанґажованим у всіх релігійних справах (крім богослужіння […]) 
так само, як біле духовенство» 10 . До найважливіших обов’язків патронів (коляторів) 
належала турбота про храмову споруду та рухоме й нерухоме майно парафії. Натомість 
суспільне значення «права патронату» полягало у праві презенти духовної особи на бене-
фіцій із подальшим підтвердженням відповідною церковною владою (jus praesentandi)11. 

У Короні Польській, до складу якої з середини XIV ст. увійшли руські землі, де 
розташовувалися організаційні структури Галицької (Львівської) єпархії, правове та 
практично-звичаєве розуміння права патронату істотно відрізнялися між собою. Боґуміл 
Шади навіть зазначає, що «патронат певною мірою відображав політичну й землевлас-
ницьку структуру всього суспільства Речі Посполитої». Хоча це й заборонялося канона-
ми, він був предметом купівлі-продажу та дарування. Водночас існували і його обмеже-
ння стосовно церковних інституцій. Патрон не міг ліквідувати установу, що перебувала 
під його опікою, та присвоїти собі її майно, хоч на практиці такі випадки траплялися, 
особливо щодо парафій і храмів Київської митрополії (яскравий, однак нетиповий 
приклад – відібрання у русинів Перемишльської катедри у 1412 р.)12. 

Щодо Київської митрополії право патронату, оперте, серед іншого, на «рацію ста-
ну», реалізовувалося у праві польських королів і великих князів литовських номінувати 
(презентувати, тобто фактично призначати) митрополитів, єпископів та архимандритів, 



здебільшого керуючись політичними міркуваннями. Відмінністю презентування римо-
католицьких та православних (унійних) єрархів було те, що однією з підстав права пат-
ронату стосовно латинських єпископів виступала королівська (великокняжа) фундація 
дієцезії13, а на руських владик ця леґітимаційна формула не поширювалася, оскільки всі 
катедральні престоли Київської митрополії були фундовані давньоруськими князями. За 
влучним висловом Бориса Ґудзяка, «у кращому випадку „право подавання” було виявом 
зацікавленості світських можновладців в інституційному добробуті Церкви; в гіршому – 
зводилося до продажу, підприємницького вимінювання чи закладання церковних посад 
та земельних наділів»14. Водночас дослідники звертають увагу на поступове зміцнення 
прав Православної церкви на своє майно, підкреслюючи також, що «тенденцію до утвер-
дження патронату феодала над церквою на території маєтку відображав процес підпоряд-
кування парафіяльної (сільської) громади земельному власникові»15. Для Руської церкви 
значення «права подавання» полягало в тому, що воно адаптувало в українсько-білорусь-
кій етноконфесійній спільноті західне розуміння власності. Це дало змогу православним 
(а пізніше й уніатам) налагодити взаємини зі світською католицькою владою на засадах 
визнання короля (великого князя) захисником духовних бенефіціїв, гарантом судового 
імунітету та опікуном духовенства. Сама ж Церква ставала суб’єктом майнових прав. У 
зв’язку з цим монарх перетворювався на «верховного захисника костелів і церков Божих 
і помноження всякого порядку в церквах християнських»16. 

Аналіз характеру відносин між державною (великокнязівською й королівською) 
владою та церковними інституціями в українсько-білоруських землях XIV–XVI ст. свід-
чить, що «право патронату» щодо Руської церкви зазнавало тут модифікацій і змін. Це 
пояснюється зростанням приватного землеволодіння та політикою відчуження королівсь-
ких маєтків на користь шляхти, що призводило до переходу в руки приватних землевлас-
ників і ктиторських прав над церковними інституціями в їхніх маєтках. Має цілковиту 
рацію Б. Флоря, коли говорить, що «тим самим церковна єрархія, намагаючись утвердити 
свою юрисдикцію над парафіяльними храмами й монастирями, стикалася тепер з 
інтересами не лише монарха й осіб, котрі репрезентували його владу на місцях, але й з 
усією верствою феодалів-землевласників […]. Нові патрони намагалися присвоїти собі не 
тільки всю повноту влади над духовенством у своїх володіннях, але і юрисдикцію в 
„справах духовних” […], які традиційно належали до прероґатив Церкви»17. 

Іншим суспільним виявом «права подавання» було право світського володаря 
призначати («подавати») свого кандидата на відповідний церковний уряд. Ця прерогати-
ва ґрунтувалася на тому, що король чи великий князь вважалися верховними власниками 
переданого катедрі майна, яке єрарх не мав права відчужувати чи заставляти без згоди 
свого верховного патрона, хоч на практиці єпископи часто на це не зважали18. З правом 
монарха презентувати духовних осіб на церковні уряди у Київській митрополії були 
пов’язані інститути «jus regalium» та «jus spolii» (право монарха конфісковувати на свою 
користь майно, що залишається після смерті єпископа) (до кінця XVI ст. включно), які 
передбачали, що в такому разі церковний бенефіцій катедри переходив, на час вакант-
ності престолу, до рук державної адміністрації. У XVI ст., коли митрополичі та єпис-
копські катедри перебували під цілковитим контролем світської влади, це призвело до 
появи таких надуживань, як «експектатива» (письмова згода надати владичий престол 
певній особі за відповідну винагороду ще за життя правлячого архиєрея та, ширше, 
«роздавання хлібів духовних»)19. У Львівській єпархії першим з-поміж її пастирів право 
експектативи (jus expectativae) від короля Жиґимонта отримав у 1544 р. Марко Балабан, 
який мав посісти Святоюрський престол після смерті владики Макарія (Тучапського)20. У 
1548 р. на Пйотрковському генеральному сеймі король Жиґимонт-Авґуст підтвердив цей 
привілей («Expectativa Marci Balaban super vladicatum Leopoliensem»), попередньо окрес-
ливши юрисдикцію Балабана над «грецьким клиром і монастирями Галицького, Кам’я-
нецького, Крилоського на інших повітів цього Львівського єпископату»21. Іншим канди-



датом на єпископство, якому надали право експектативи (5 квітня 1595 р.22), був Іван 
Балабан, племінник львівського владики Гедеона. Однак цього разу скористатися монар-
шим привілеєм на «подавання хлібів духовних» номінат на Святоюрську катедру не зміг.   

Аби хоча б частково врегулювати проблему, Жиґимонт III 23 квітня 1589 р., під 
час генерального сейму, на прохання київського митрополита Онисифора (Петровича) та 
інших руських єрархів, видав грамоту про порядок адміністрування столовими маєтками 
Православної церкви у період вакантності владичих престолів, поклавши відповідаль-
ність за це на катедральні крилоси23 . Згідно з королівським «jus spolii», крилошанам 
(«kryłoszane y duchowenstwo starszoie zakonu hreczeskoho, przy kożdey cerkwy hołownoy 
buduczyie») надавалося «дідичне право» урядувати земельними посілостями, грошовими 
леґаціями й «церковними скарбами» до часу номінації наступного святителя24. У 1631 р. 
сеймова конституція, під загрозою штрафу в 3000 польських зол., заборонила шляхтичам 
займати церковні бенефіції в час вакантності єпископських катедр, «аби не діялися наїзди 
і ґвалти»25. 

Як слушно зауважив М. Дмитрієв, утвердження в другій половині XVI ст. у Речі 
Посполитій станової монархії, що супроводжувалося перерозподілом влади між королем 
і світськими феодалами, унеможливило організацію ефективного управління Православ-
ною церквою, оскільки це суперечило державній «рації стану». Кризу «права патронату» 
поглиблювала й та обставина, що різні суспільні групи (передовсім шляхта, церковні 
братства й міські корпорації) прагнули встановити свій контроль над окремими церков-
ними інституціями. Наприкінці XVI ст. ці спроби активного втручання в духовну юрис-
дикцію (що, на думку М. Дмитрієва, «були прямим наслідком кризи традиційної системи 
патронату») змусили єпископат Руської церкви ініціювати заходи з відновлення втра-
ченої влади над церковними інституціями різного рангу26. 

Іншим суб’єктом світського впливу на організаційну структуру Руської церкви 
були розмаїті соціальні та громадські корпоративні об’єднання, що намагалися контро-
лювати православне духовенство27. Йшлося насамперед про маґістрати великих міст і 
церковні братства, діяльність яких наприкінці XVI ст. стала виразним викликом для 
українсько-білоруського єпископату, підважуючи канонічні засади організації Церкви. Є 
відомими випадки передавання єрархом свого «права подавання» щодо храмів міщанам 
(як це, зокрема, вчинив у 1542 р. митрополит Макарій щодо віленських православних 
церков). Стосовно окремих єпископських катедр почав практикуватися «колективний 
патронат» шляхти (як це було у Волинській землі та Києві) чи боярства (як у Полоцьку, 
де 1559 р. бояри стали «опікунами» місцевого Святософіївського собору)28. 

На прикладі православних (і почасти унійних) монастирів Київської митрополії29 
застосування «права подавання» для XV – першої половини XVII ст. простежив київсь-
кий дослідник Сергій Горін. Зосередивши свою увагу на владичому патронаті, історик на 
підставі масового джерельного матеріалу переконливо довів, що «право патрона 
розпоряджатись і користуватися духовними посілостями було порушенням номінальних 
прав обителі, але звичай узаконив цю практику». Висновок С. Горіна більш ніж неспо-
діваний: «„Теоретична” модель патронату на Волині реалізовувалася, по суті, в усіх його 
виявах, окрім найважливішого – власницького. Земля тут так ніколи і не належала цер-
ковним інституціям на безумовному праві, що посилювало залежність релігійного життя 
Православної Церкви від лаїків […]. Загалом монастирі, котрі перебували в приватному 
подаванні, цілковито залежали від своїх патронів, які надавали устави, фактично приз-
начали ігуменів, були учасниками судових справ і, головне, розпоряджалися та користу-
валися духовними маєтками»30. 

Подібним чином реалізувалося «право подавання» і в руських єпархіях. На його 
реґіональну специфіку впливали головно характер приватновласницьких відносин у тому 
чи іншому воєводстві та присутність у ньому королівської влади31. Так, скажімо, право 
поставлення галицьких намісників у XV ст. перейшло до королівської адміністрації, а в 



середині того ж століття «опекальництво» (тобто ктиторські права) над Крилоським 
монастирем (і, очевидно, катедрою) король передав галицькому старості Станіславові з 
Ходеча32. Цей ктитор отримав від короля Казимира Яґайловича безпрецедентні, як для 
світської особи, повноваження, що частково належали до юрисдикції генерального 
намісника й крилошан – право духовного суду над селянами з церковних маєтків і (sic!) 
православними священиками, а також дозвіл збирати церковні податки (куни) з правос-
лавного духовенства на умовах, які колись були визначені галицькими митрополитами33. 

Таким чином, реальний контроль над Православною церквою у Галицькій Русі та, 
можливо, на Поділлі в другій половині XV ст. перейшов до сумнівної репутації світських 
«опікунів»-ктиторів Галицького владицтва та королівської старостинської адміністрації. 
Завдяки ж «праву подавання» номінації на церковні уряди (передовсім генерального 
намісника) тут здійснювалися з благословення не православних, а римо-католицьких 
єрархів34. Формально ця практика передбачала звичну процедуру, коли місцевий староста 
– представник польського монарха – перебирав на себе управління катедрою та її майном 
у час вакантності єпископського престолу. Та насправді застосування «права подавання» 
перетворилося на звичайну економічну угоду, з подальшою узурпацією на багато 
десятиліть прав і прерогатив православного пастиря.  

Цю тенденцію підтверджує хоча б угода від 28 червня 1458 р., згідно з якою га-
лицький староста Станіслав з Ходеча продав «опікунство» над Крилоським монастирем-
катедрою («Tutoriam Krylosensis alias Opiekalnictwo» 35) із сс. Благовіщення й Підгороддя 
шляхтичеві Роману з Осталовичів за 25 польських гривень на тих самих умовах, які були 
встановлені попередньо польським монархом 36 . За цією угодою, «опікун»-колятор 
Крилосу отримував право на: 1) прибутки з бенефіціїв Крилоської катедри; 2) грошові 
штрафи, що сплачувалися духовенством згідно з рішеннями духовного суду (традиційно 
ці оплати надходили до галицького митрополита чи єпископа); 3) щорічний церковний 
податок «куниче» (катедратик, столове). Також (це було прецедентом у тогочасних 
реаліях Польсько-Литовської держави) колятор-«опекальник» здобув юрисдикцію над 
священиками «під монастирем Крилоським»37. 

Той самий Станіслав з Ходеча у 1472 р. подарував представникові катедрального 
крилосу – крилошанину Іванові з Крилоса («honorabilis Ivan, canonici in Krylosz»; він, 
мабуть, був намісником (першим крилошанином)), сіножать Читанів38. 15 вересня 1475 р. 
місцеблюстителеві Галицької катедри Андрію (Свистельницькому) «для помноження 
його адміністрації» було надано Перегінський монастир «із селами» (їхній перелік у 
документі відсутній), але невдовзі ці права польський монарх передав жидачівському 
старості Збожному, а ще пізніше обителлю заволодів (за 100 гривень) жидачівський 
войський Мацей Ґембіцький з Куропатників. Казимир IV своїм привілеєм з 1475 р. 
підтвердив згоду «Всечесного і шляхетного Андрея Свистельницького» перебрати 
згаданий бенефіцій з рук шляхтичів (очевидно, русинів за походженням) Федора, Федька 
й Андрія та увійти у володіння королівським маєтком Новиця у Галицькому повіті39. 

Отже, право патронату над Галицькою катедрою польський король зазвичай здій-
снював не особисто, а через свого урядника – місцевого старосту, що, як з’ясувалося, ціл-
ком міг «орендувати» його іншій зацікавленій особі. Причому «туторія або опечаль-
ництво Крилоського монастиря» передбачала не тільки реалізацію звичних у такій 
ситуації прерогатив королівської влади над Руською церквою, але й відверту узурпацію 
багатьох церковно-адміністративних повноважень генерального намісника Галицької 
єпископії, який тоді був главою місцевої православної адміністрації. З одного боку, дії 
королівського старости були цілком законними – від імені короля він управляв церков-
ним бенефіцієм Успенської катедри в період її вакантності. Та, з іншого боку, пере-
давання світському урядникові функцій нагляду за православним клиром, які зазвичай 
здійснювали владики, а також трактування адміністративних обов’язків щодо Галицької 



єпархії як предмету купівлі-продажу було безпрецедентним втручанням держави у 
внутрішнє життя місцевої Православної церкви, позбавленої свого канонічного пастиря40. 

Приклади узурпації представниками королівської адміністрації ктиторських прав 
над руськими церквами у Київській митрополії не поодинокі. «Примушування» Правос-
лавної церкви до опіки над нею спостерігається в цей час і в інших руських владицтвах, 
що дає підстави розглядати це явище як вияв ширших тенденцій у зміні правового стано-
вища окремих українсько-білоруських владицтв. Зокрема, наприкінці XV – на початку 
XVI ст. турово-пинський єпископ Васіан змушений був просити захисту у великого князя 
литовського Александра Яґеллончика перед зазіханнями на його єрархічні прерогативи з 
боку власників Пинська – князів Івана та Федора Ярославичів, які намагалися навіть 
видавати від свого імені дозволи на будівництво нових православних храмів та обсад-
жували вакантні церковні бенефіції без згоди і відома місцевих пастирів41. У 1562 р. 
король Жиґимонт-Авґуст, надаючи у пожиттєве володіння Предтечинський монастир у 
Полоцьку шляхтичеві Боркулабу-Корсакові, передав йому і «право подавання» на пра-
вославну обитель, що передбачало перехід до її колятора низки повноважень, котрі 
зазвичай були зарезервовані за Церквою (право духовного суду над клиром і монахами, 
безпосередня юрисдикція над місцевими священиками, ченцями й вірними, які жили на 
монастирських землях)42. Посилення впливу світських вельмож на Православну церкву 
простежується також у Турівській єпархії. Тут на початку XVI ст. місцевий єрарх скар-
жився великому князеві Александру на пинських князів, котрі, іґноруючи владу єпис-
копа, самовільно призначали духовних отців у православні парафії та «почали церкви 
новыя безъ воли и безъ благословенья єго въ мѢстахъ и по волостяхъ закладати и 
будовати»43. Відомі й інші випадки узурпації бенефіціїв Православної церкви. Так, за 
розпорядженням короля Жиґимонта Старого в Холмської катедри були конфісковані сс. 
Тишин (Цєшин), Стрижів і частина с. Плаваниці. Їх передали холмському римо-като-
лицькому єпископові на підставі того, що нащадки донаторів православних святинь 
переважно перейшли на латинство44. 

У своїх претензіях на ктиторство над місцевою Руською церквою латинські 
архиєпископи базувалися на привілеї короля Яґайла з 1412 р. про перенесення осідку 
римо-католицької митрополії з Галича до Львова (цей акт передавав «опіку» над «єрети-
ками та схизматиками» у Львівській архиєпархії саме латинському єрархові), а також на 
іншій грамоті того ж монарха від 6 жовтня 1423 р. про право львівського архиєпископа 
наглядати за «єретиками й схизматиками» на території Галичини, аби ті не завдавали 
«шкоди» Католицькій церкві. Наприкінці XV – на початку XVI ст. «опікуном» Галицької 
єпархії став Станіслав з Ходеча, староста львівський, галицький і кам’янецький. Зберег-
лася його грамота від 28 квітня 1518 р., якою підтверджувався продаж ковалем Лаврен-
тієм земельної ділянки при монастирі Св. Онуфрія у Львові хутровику Стецькові та Крав-
цеві Андрію45. 

Ще чіткіше прерогативи львівського архиєпископа щодо місцевих русинів окрес-
лені у грамоті 1509 р. (неодноразово підтверджувалися польськими монархами впродовж 
XVI–XVII ст. 46 ). Цим королівським привілеєм латинському єрархові надали право 
іменувати православних намісників у Галицькому владицтві (Львові, Галичі та «інших 
місцях»), що фактично означало делегування Римо-католицькій церкві королівського 
«права патронату», попередньо відібраного від «панів Ходечів»47. Щоправда, привілей не 
стосувався православних священиків, поставлення яких у парафії залишалося за 
київським митрополитом і місцевими намісниками48. Першим відомим випадком імену-
вання православних намісників львівськими архиєпископами є поставлення на Святоюр-
ську катедру руського шляхтича Яцька (Ґдашицького) в 1522 р. – на прохання дигнітаріїв 
земель Русі й Поділля та київського митрополита, однак «за згодою Бернардина, архи-
єпископа львівського»49. Численні приклади з першої третини XVI ст. засвідчують, що 
здобуте «право патронату» латинські єрархи Львова намагалися реалізовувати, цілком 



ігноруючи духовну юрисдикцію київського митрополита. Так, у 1549 р. другий з черги 
львівський владика Арсеній (Балабан) отримав уряд єпископа саме на основі презента-
ційної грамоти латинського архиєпископа, який серед іншого «милостиво» дозволяв 
православному архиєреєві висвячувати «попів грецького обряду» («consecrationum 
popon[um] rittus gra[eci]»)50. 15 серпня 1570 р. король, на прохання латинського архиєпис-
копа Станіслава Сломовського (1565-1575), наказав львівському старості усунути переш-
коди з боку шляхтичів Грицька і Васька Балабанів для «спокійного посідання Йоаном 
(Лопаткою-Осталовським) Львівського владицтва» та «уділення сакраментів» у катедрі 
Св. Юра51.  

На те, що місцеві православні архиєреї усвідомлювали значення «права подава-
ння» для збереження свого юрисдикційного статусу та легального правового становища 
у Речі Посполитій, вказує укладена 1595 р. (очевидно, урядниками православної 
консисторії) «Instructio około podawania władyki lwowskiego»52. Навіть після легалізації 
православної єрархії в Речі Посполитій 1632-1633 рр. львівський архиєпископ пробував 
поширити свою духовну юрисдикцію на тогочасного львівського владику Арсенія 
(Желиборського). Так, 21 жовтня 1644 р. ординарій Львівської латинської архиєпархії 
Станіслав Ґроховський (1633-1645) оскаржував єпископа Желиборського в тому, що 
той не з’явився за його позовом до консисторського суду, нібито порушив «коронну 
конституцію» 1643 р. та не прибув на провінційний синод Римо-католицької церкви в 
Речі Посполитій53. 

Про нав’язливий і водночас принизливий контроль латинських архиєпископів, 
надзвичайно обтяжливий для православних русинів, йдеться у полемічному трактаті 
«Навіти» (датується 1667-1671 рр.) невідомого православного автора. Серед інших кривд 
«руської грецької віри» там фігурує й сумнозвісне «право подавання», для подолання 
якого львівські владики, за поголосом, змушені були відкуповуватися навіть у другій 
половині XVII ст.: «І в Львові в Вільні і по многих містах в Подгор’ю, і в Подляшу, і на 
Волиню, і в Литві православним духовним з пресвятими тайнами через місто і ринок до 
дому православного русина хорого іти не вольно, і заборонили ляхи от кількадесят літ 
донині. Ані умерлого православного русина через місто в Львові і в розних містах нести 
звичаєм християнським не вольно і не позволяють, і за то ляхи і студенти православних 
людей б’ють, безчествують з попущення ксендзов […]. А во Львові єпископове наші 
православниє самому арцибіскупові первей дають шесть тисячей золотих, аби пустил в 
місто Львов і діоцезію обняти позволил, бо іначей барзо боронить, шкодить і перечить 
нашим арцибіскуп, неслушне ся втручаючи […]. Тиє ж ляхи в повітах і містах Львові, 
Вільні, Берестю, Полоцьку, в Каменцю, в Галичу, в Перемишлю, Дорогичині і во прочиїх 
повітах і містах многих заборонили русі православной шляхте і мещанам, аби не били 
жадним урядом» 54 . Це призводило до хаосу й дезорганізації в системі управління 
Галицьким (Львівським) владицтвом і загалом ослаблення позицій Православної церкви 
в регіоні – втрати нею земельних посілостей і, значною мірою, контролю за діяльністю 
духовенства й життям мирян. 

***     ***     *** 
Специфіка правового статусу Галицької (Львівської) єпископії під владою Поль-

сько-Литовської держави у XV–XVII ст. полягала в тому, що тут королівські привілеї для 
Української церкви до 1590-х рр. не були конфірмовані на місцевому рівні і застосо-
вувалися вибірково. Легальність її єрархічних структур забезпечувалася «правом подава-
ння» монархами кандидатів на владичу катедру й інші церковні уряди. Іншим суб’єктом 
цього права з кінця XVI – упродовж XVII ст. були розмаїті соціальні та громадські 
корпоративні об’єднання – маґістрати міст (насамперед в її катедральних столицях – Га-
личі, Кам’янці та Львові) й Успенське ставропігійське братство. Позитивне для Галиць-
кої (Львівської) єпархії значення «права подавання» полягало в тому, що воно адаптувало 
в середовищі місцевої етноконфесійної спільноти західне розуміння власності. Це дало 



змогу православним (а пізніше й уніатам) налагодити взаємини зі світською католицькою 
владою на засадах визнання польського монарха захисником духовних бенефіціїв, 
гарантом судового імунітету та опікуном духовенства. Однак «право патронату» зазна-
вало тут модифікацій і змін та суттєво відрізнялося не тільки від своєї теоретичної мо-
делі, але й практики застосування в інших владицтвах Київської митрополії. Водночас 
негативний вплив «права подавання» зумовлювався переходом права номінації галиць-
ких намісників у середині XV ст. до місцевої державної адміністрації. Безпрецедентне 
втручання Польсько-Литовської держави у внутрішнє життя місцевої Української церкви 
відображало ширші тенденції у зміні правового становища православ’я. На початку XVI 
ст. ктиторські права на Успенську катедру в Крилосі перейшли до львівських латинських 
архиєпископів (вперше реалізовано ними 1522 р.), що призвело до часткової узурпації 
ними повноважень руського духовенства. З 1539 р. Римо-католицька церква реалізову-
вала «право подавання» і щодо Святоюрської катедри.  І лише з проголошенням «нової 
унії» 1700 р. коляторські повноваження римо-католицьких архиєпископів де-факто були 
реституйовані Варшавським королівським двором. Водночас королівський двір, всіляко 
сприяючи утвердженню паралельних єрархічних структур Латинської церкви на каноніч-
ній території Галицького (Львівського) владицтва, не підтримав ініціативи Риму щодо 
«навернення» русинів-«схизматиків» й фактично змирився з існуванням у регіоні катедр 
Української церкви. 
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