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Андрі�� Стасюк
(Галич / Івано-Франківськ) / Івано-Франківськ)

Львівський францисканський конвент 
Святого Хреста 
як осередок вікаріату Русі в 1372–1430 роках

 Центральним організаційним пунктом францисканських місій на Русі 
доби пізнього середньовіччя був Львів. Столичне місто галицько-волинських 
Романовичів, а згодом Руської землі в складі Польської та Угорської корони 
через динамічний політичний та соціально-економічний розвиток сформувало 
сприятливе середовище для місіонерської діяльності латинського духівництва 
загалом і міноритів зокрема.

 Активізація францисканських місій у руських землях, спричинена 
політикою польського короля Казимира ІІІ та всебічною підтримкою Римської 
церкви, привела до утворення вікаріату Русі Ордену Братів Менших. Поява 
цієї місіонерської адміністрації вперше простежується у двох відомих списках 
провінцій та вікаріатів Францисканського чину з 40-х і 80-х років XIV століття1. 
Датування таких реєстрів можна співставити з часом утворення вікаріату Русі, 
для якого історики визначили відтинок між 1340–1345 рр.2, або період середини 

1  Bullarium franciscanum romanorum pontificum constitutiones, epistolas, ac diplomata continens tribus ordinibus 
minorum, clarissarum, et poenitentium a seraphico patriarcha Sancto Francisc, t. 5, ed. L. C. de Signia, Romae 1898, p.t. 5, ed. L. C. de Signia, Romae 1898, p.L. C. de Signia, Romae 1898, p., Romae 1898, p.Romae 1898, p. 
602; De Conformitate Vitae Beati Francisci ad Vitam Domini Iesu auctore Fr. Bartholomaeo de Pisa, [in:] Analecta Fran-
ciscana sive Chronica aliaque Varia Documenta ad Historiam Fratrum Minorum spectantia, t. 4, ed. Patribus Collegii S. 
Bonaventurae, Quaracchi 1906, p. 335, 556.
2 W. Abraham, W. Abraham,W. Abraham, Powstanie organizacji kościoła łacińskiego na Rusi, t. 1, Lwów 1904, s. 192; H. Golubovich,t. 1, Lwów 1904, s. 192; H. Golubovich,Lwów 1904, s. 192; H. Golubovich,H. Golubovich, Series 
Provinciarum Ordinis Fratrum Minorum saec. XIII et XIV,XIII et XIV,, [in :] Archirvum Franciscanum Historicum. Periodica pub-
lication trimestris, an. 1, t. 1, cura PP. Collegii D. Bonaventurae, Quaracchi 1908, p. 16, 21; М. Грушевський, Quaracchi 1908, p. 16, 21; М. Грушевський,Quaracchi 1908, p. 16, 21; М. Грушевський, Історія 
України-Руси: В 10 т., 11 кн.,, т. 3, Київ 1993, с. 298; G. Moisescu,т. 3, Київ 1993, с. 298; G. Moisescu,. 3, Київ 1993, с. 298; G. Moisescu,Київ 1993, с. 298; G. Moisescu, G. Moisescu,Moisescu,, Catolicismul în Moldova până la sfârşitul secolului al 
XIV-Iea, Bucure�ti 1942, p. 87; М. Чубатий,Bucure�ti 1942, p. 87; М. Чубатий,87; М. Чубатий,Чубатий, Історія Християнства на Руси-Україні, т. 1, Рим–Ню Йорк 1965, с. 597;т. 1, Рим–Ню Йорк 1965, с. 597;. 1, Рим–Ню Йорк 1965, с. 597;Рим–Ню Йорк 1965, с. 597; 
I. Czamańska,ńska,ska,, Mołdawia i Wołoszczyna wobec Polski, Więgier i Turcji w XIV i XV wiekułdawia i Wołoszczyna wobec Polski, Więgier i Turcji w XIV i XV wiekudawia i Wołoszczyna wobec Polski, Więgier i Turcji w XIV i XV wieku i Wołoszczyna wobec Polski, Więgier i Turcji w XIV i XV wiekui Wołoszczyna wobec Polski, Więgier i Turcji w XIV i XV wieku Wołoszczyna wobec Polski, Więgier i Turcji w XIV i XV wiekuWołoszczyna wobec Polski, Więgier i Turcji w XIV i XV wiekułoszczyna wobec Polski, Więgier i Turcji w XIV i XV wiekuoszczyna wobec Polski, Więgier i Turcji w XIV i XV wieku wobec Polski, Więgier i Turcji w XIV i XV wiekuwobec Polski, Więgier i Turcji w XIV i XV wieku Polski, Więgier i Turcji w XIV i XV wiekuPolski, Więgier i Turcji w XIV i XV wieku, Więgier i Turcji w XIV i XV wiekuWięgier i Turcji w XIV i XV wiekuęgier i Turcji w XIV i XV wiekugier i Turcji w XIV i XV wieku i Turcji w XIV i XV wiekui Turcji w XIV i XV wieku Turcji w XIV i XV wiekuTurcji w XIV i XV wieku w XIV i XV wiekuw XIV i XV wieku XIV i XV wiekuXIV i XV wieku i XV wiekui XV wieku XV wiekuXV wieku wiekuwieku, Poznań 1996, s. 23; J. Kurtyka,ń 1996, s. 23; J. Kurtyka,s. 23; J. Kurtyka,Kurtyka, 
Najstarsze dokumenty dla franciszkanów kamienieckich z lat 1400 i 1402ieckich z lat 1400 i 1402eckich z lat 1400 i 1402, „Roczniki Historyczne”, 67, 2001, s. 155; E., 67, 2001, s. 155; E. 2001, s. 155; E.s. 155; E.. 155; E.E. 
Dumea, Istoria bisercii catolice din Moldova, Ia�i 2005, p. 32; C. Dobre, Mendicants in Moldavia: Mission in an Ortodox 
Land, Daun 2009, p. 88, 90.
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– другої половини XIV століття3. Проте, за найновішими висновками Даріуша 
Карчевського, створення такого вікаріату відбулося біля 1370 р.4 На межі 60-х 
– 70-х років XIV століття вікаріат Русі складався з місіонерських осередків у 
Львові, Городку, Коломиї, Галичі, Снятині (?), Кузьмині (Воля Кузьмина), Сереті, 
Молдові (Бая), Кам’янці (Кам’янець-Подільський), Смотричі, Хотині, Лікостомо 
(Вилкове) і Білгороді (Білгород-Дністровський)5.
 На кінець правління польського короля Казимира ІІІ припадає поява 
в папських документах згадок про першого вікарія Русі Миколу, відомого 
як Мелсак із Кросна6. Зокрема, 4 серпня 1370 р. папа Урбан V, відзначивши 
попередні успіхи францисканців серед „схизматиків”, доручив міноритському 
професору Миколі, прозваному Мелсак, відібрати „ad excolendam Dominicam 
vineam in patribus Russiae, Lituaniae et Walachiae”7.
 Очевидно центральною садибою Руського вікаріату Братів Менших уже 
тоді був Львів – місто яке після 1371 р. разом зі значною частиною Русі увійшло 
до володінь князя Владислава Опольського. В той же час спалахнув перший 
конфлікт між францисканцями та місцевим плебаном Іоаном – представником 
Вроцлавської дієцезії. Згідно з буллами Григорія ХІ від 16 листопада 1371 р., 
приблизно в середині того ж року вікарій руських францисканців Микола з 
Кросна звернувся до курії з проханням залучити для місій на Русі ще 30 братів, 
а також розглянути скаргу Братів Менших щодо шкідливої для Римської 
церкви пропаганди, яку проводив львівський плебан про недійсність хрещення 
та інших Святих Таїнств, уділених міноритами. �к наслідок, папа дозволив 
руському вікарію обрати для місіонерської діяльності відповідну кількість 
братів будь-якої нації, під страхом церковних покарань заборонив поширювати 
подібні чутки, а контроль за дотриманням цього рішення довірив архієпископові 
ґнєзнинському, а також краківському та серетському єпископам8.
 Черговий конфлікт львівських францисканців із намісником (інфулатом) 
любуського єпископа виник навколо діяльності в середовищі неофітів. З 
папської булли від 21 липня 1373 р. відомо, що представник ієрарха піддав 

3  R. Loenertz,R. Loenertz,Loenertz, Les Missions Dominicaines en Orient et la Societe des Sreres Peregrinants pour le Christ,, [in:][in:] Archivum 
Fratrum Praedicatorum, t. 4, Rome 1934, p. 14; K. Kantak,t. 4, Rome 1934, p. 14; K. Kantak,Rome 1934, p. 14; K. Kantak,, p. 14; K. Kantak, Franciszkanie Polscy, t. 1, Kraków 1937, s. 273–274; T. Trajdos,T. Trajdos, 
Dominikanie a franciszkanie we Lwowie do 1370 r., [in:][in:] Dzieje Podkarpacia, t. 5, Krosno 2001, s. 445; J. Kłoczowski, Krosno 2001, s. 445; J. Kłoczowski,, s. 445; J. Kłoczowski, s. 445; J. Kłoczowski, 445; J. Kłoczowski, 
Wspólnoty zakonne w średniowiecznej Polsce, [in:] Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
pod. red. J. Kłoczowskiego, Lublin 2010, s. 255–256; M. Dettlaff, Pranciđkonř pradţia Lietovuje XIII–XV amţiuje, [in:][in:] 
Lietuviř Katalikř Mokslo Akademijos Metrađtis, t. 36, Vilnius 2012, p. 19.t. 36, Vilnius 2012, p. 19.Vilnius 2012, p. 19. 
4  D. Karczewski, Franciszkanie w monarchii Piastów i Jagiellonów w Średniowieczu. Powstanie – rozwój – orga-
nizacja wnewnętrzna, Kraków 2013, s. 267–270.
5  „Vicaria Russiae habet haec loca: Lemburgae, de Grodech/Grodek, de Colomia, de Galciff/Galaf, de Nostin/Nestin, 
de Cusminen, Cereth/Ceret, Moldaviae, Caminix, Scotorix/Smotorix, Cotcham/Corkam, Licostoni/Licosconii, Albi cas-
tri/Albi Castri”. Bullarium franciscanum, t. 5, p. 602; De Conformitate Vitae Beati Francisci, t. 4, p. 335, 556. 
6  Documenta Pontificum Romanorum Historiam Ucrainae Іllustrantia (1075–1953), vol. 1, ed. P. Athanasius, G. We-vol. 1, ed. P. Athanasius, G. We-ed. P. Athanasius, G. We-, G. We- G. We-
lykyi OSBM, Romae 1953, p. 75–77, 85, 89–93; Див. також: W. Abraham,Див. також: W. Abraham,. також: W. Abraham,також: W. Abraham,: W. Abraham,W. Abraham, Powstanie organizacji, t. 1, s. 293.t. 1, s. 293.s. 293.
7  Bullarium franciscanum romanorum pontificum constitutiones, epistolas, ac diplomata continens tribus ordinibus 
minorum, clarissarum, et poenitentium a seraphico patriarcha Sancto Francisc, t. 6, ed. L. C. de Signia, Romae 1902, p. 
445; Documenta Pontificum Romanorum, p. 85; Bullarium Poloniae, t. 2, еd. I. Sułkowska-Kuraś et St. Kuraś, Romae 1985,еd. I. Sułkowska-Kuraś et St. Kuraś, Romae 1985,d. I. Sułkowska-Kuraś et St. Kuraś, Romae 1985,, Romae 1985,Romae 1985, 
p. 282.
8  Bullarium franciscanum, t. 6, p. 463–464.
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сумніву вділені міноритами Святі Таїнства для навернених католиків. 
Натомість папа визнав церковні сакраменти дійсними, вкотре підтвердивши 
привілеї душпастирської діяльності вікарія і його співбратів, як у Львові, так і в 
землях Русі загалом, зазначивши, що Брати Менші не підлягають юрисдикції 
любуського єпископа9.
 Князь Владислав Опольський, прибувши до Львова, 11 листопада 1372 
р. надав для тутешнього міноритського монастиря Святого Хреста свій 
мурований будинок біля львівського замку10. Стараннями князя та угорського 
короля Людовіка Анжуйського в 1375 р. було офіційно утворено Галицьке 
архиєпископство ritus latini, хоча процес його створення розпочався ще 
наприкінці 60-х рр. XIV століття. Безумовно, після встановлення постійної 
латинської церковної адміністрації спостерігалося збільшення чисельності 
католиків у Львові й на Русі загалом. Перший ієрарх новоутвореної церковної 
провінції – архиєпископ Матвій, „electus archiepiscopus Lemburgenisis”, від кінця 
весни 1376 р., разом з князем Владиславом, домагався перенесення митрополичої 
кафедри з Галича до Львова11.
 За таких умов душпастирська діяльність міноритів у місті, в тому числі ц 
серед неофітів, залишалася домінуючою. Відомо, що 25 травня 1373 р. папа надав 
для кількох львівських вірменських родин з галицької дієцезії привілей повного 
відпущення гріхів у часі смерті, серед яких, наприклад, названі Лазар Вірменин 
зі Львова і Сергій, прозваний Серкіс, зі Львова12. Цікаво, що 18 червня 1376 р., 
згідно із заповітом львівського міщанина, вірменського католика Тайчадина, 
якого, очевидно, „навернули” саме францисканці13, для міноритського костелу 
святого Франциска14 у Львові зі спадщини померлого було передано п’ять кіп 
грошей15. Натомість для інших львівських храмів – монастирського костелу 
домініканців Божого Тіла, парафіяльного костелу Пресвятої Діви Марії і 
вірменського костелу св. Іоана Хрестителя – тільки по одній копі грошей16. Ще 
одним підтвердженням активної місіонерської діяльності францисканців серед 
львівських вірмен є надання у 1380 р. Сергієм, прозваним Серкісом/Черкісом17, 
тестем уже згаданого Тайчадина, села Козельники (сучасна частина Сихівського 

9  Ibidem, p. 515.Ibidem, p. 515.
10  Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego bernadyńskiego we Lwowieta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego bernadyńskiego we Lwowiez Archiwum tak zwanego bernadyńskiego we Lwowie Archiwum tak zwanego bernadyńskiego we Lwowie, 
t. 5, wyd. K. Liske, Lwów 1875, s. 8.Lwów 1875, s. 8.ów 1875, s. 8.w 1875, s. 8.1875, s. 8.
11  W. Abraham, Powstanie organizacji, t. 1, s. 303; D. Karczewski,D. Karczewski, Franciszkanie w monarchii Piastów i Jagiellonów, s. 
272.
12  Bullarium Poloniaee, t. 2, p. 334.
13  K. Stopka,K. Stopka, Kościoł ormaiński na Rusi w wiekach średnich, „Nasza przeszłość”, 62, 1984, s. 84; T. Trajdos, Kościół 
Katolicki na ziemiach ruskich Koromóny i Litwy za panowania Władyaława II Jagiełły (1386–1434), t. 1, Wrocław– War- War-War-
szawa–Kraków–Gdańsk–Łódż 1983, s. 50–51.
14  Детальніше про ідентифікацію покровительства первинного францисканського храму Львова, див.: D. Kar-, див.: D. Kar-: D. Kar-D. Kar-
czewski, Franciszkanie w monarchii Piastów i Jagiellonów, s. 266, 300–301; А. Стасюк, Вікаріат Русі Ордену Братів 
Менших: початкова організація 1370–1387 років, [in:] З історії західноукраїнських земель, вип. 12–13, Львів 2017вип. 12–13, Львів 2017 
(у друці).
15  Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego bernadyńskiego we Lwowieta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego bernadyńskiego we Lwowiez Archiwum tak zwanego bernadyńskiego we Lwowie Archiwum tak zwanego bernadyńskiego we Lwowie, 
t. 3, wyd. K. Liske, Lwów 1872, s. 49.Lwów 1872, s. 49.1872, s. 49.
16  Ibidem.Ibidem.
17  D. Karczewski, Franciszkanie w monarchii Piastów i Jagiellonów, s. 301. 301.
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р-ну м. Львова) для конвенту францисканців у Львові, за що мінорити зобов’язува-
лися двічі на тиждень відправляти читані меси за упокій душі жертводавця18.
 Про центральний осередок вікаріату Русі збереглося кілька згадок у 
найдавнішій міській книзі Львова. Зокрема, у датованому 6 серпня 1382 р. записі 
орієнтиром при локалізації земельних володінь Гендзлінуса Сліцкенпфіла та 
Петра Саксонця названо монастир Братів Менших19. В іншій нотатці від 13 
січня 1384 р. зафіксовано розташування поблизу осередку міноритів броварні 
Петра Саксонця20.
 Цікавішими є записи найдавнішої міської книги Львова з другої половини 
80-х років XIV століття. Так, 28 березня 1386 р. львівський міщанин Петро 
Кукальп склав заповіт, за яким, у разі своєї смерті під час прощі до Гробу 
Господнього, зобов’язався передати 15 марок костелам Пресвятої Діви Марії, 
Божого Тіла та Святого Хреста на добудову стін21. Не відомо, чи завдяки грошам 
Петра Кукальпа, чи на інші пожертви, однак 2 травня 1386 р. у черговому записі, 
пов’язаному з локалізацією будинку, що належав Миколі Темпелю, згадано 
вівтарну частину – chorus францисканської обителі22.
 Кінцем 1385 р. датується перша згадка про ґвардіана львівських міноритів 
брата �куба (бл. �куб Стрепа – галицький архієпископ латинського обряду в 
1391–1409 рр.)23. У документі від 15 листопада 1385 р. він з віце-вікарієм руських 
домініканців Матерном свідчив у судовій справі між галицьким архиєпископом 
Бернардом та містом Львовом щодо права власності на будинок24. Показання 
латинських місіонерів нотаріус Микола з Битома записував у трапезній 
францисканського монастиря25. В історіографії, щоправда без джерельного 
підтвердження, існує думка, що архієпископ Бернард належав до одного із 
вказаних орденів26. Конфлікт ієрарха з львів’янами загострився у 1386–1390 рр., 
коли той наклав на місто інтердикт, а містяни у відповідь надіслали апеляцію 

18  Archiwum OO. Franciszkanów w Krakowie, Archiwum lwówskie, Sygn. Lwów – 1–2:Archiwum OO. Franciszkanów w Krakowie, Archiwum lwówskie, Sygn. Lwów – 1–2:Archiwum lwówskie, Sygn. Lwów – 1–2: Privilegia, Documenta, De-
creta, Ecclesiae Sanctae Crucis et Ordini Minorum S.P. Francisci Conventualim. Servientia In Suis Originalibus ad Acta 
Terrestria Leopoliensia, Feria Tertia in Vigilia S. Jacobi Apostoli Anno Domini 1770 per Oblatam. Correcta In Extractibus 
vero Authenticis per Annos, Menses, Sies et Folia Summario. Directa In hoc Volumine diligenter. Collecta Atque Usui 
Commodiori et faciliori pro tempore opportune, Studio Adm Reverendi Patris Magistri Felicis Schubert Ex-Provincialis 
Guardiani Conventus Generalicij Leopoliensis. Exhibita Anno Domini 1770, s. 4. 4.
19  Najstarsza księga miejska 1382–1389, t. 1, wyd. A. Czołowski, Lwów 1892, s. 7. t. 1, wyd. A. Czołowski, Lwów 1892, s. 7.t. 1, wyd. A. Czołowski, Lwów 1892, s. 7. A. Czołowski, Lwów 1892, s. 7.A. Czołowski, Lwów 1892, s. 7. Czołowski, Lwów 1892, s. 7.Czołowski, Lwów 1892, s. 7.łowski, Lwów 1892, s. 7.owski, Lwów 1892, s. 7., Lwów 1892, s. 7.Lwów 1892, s. 7.ów 1892, s. 7.w 1892, s. 7.
20  Ibidem, s. 21.Ibidem, s. 21.
21  Ibidem, s. 59.Ibidem, s. 59.
22  Ibidem, s. 61.Ibidem, s. 61.
23  Можливо, до 1385 р. львівський ґвардіан �куб обіймав аналогічну посаду в краківському конвенті Братів 
Менших, адже під 1378 р. тут занотовано ґвардіана з таким іменем, якого В. Абрахам вважав тією ж особою.хам вважав тією ж особою.ам вважав тією ж особою. 
Тобто краківський ґвардіан �куб, як і серетський єпископ-мінорит Андрій з Кракова, брав активну участь в 
організації францисканських місій на Русі й, очевидно, на рубежі 70–80-х рр. XIV ст. обійняв пост ґвардіана 
львівських міноритів. Див. W. Abraham,. Див. W. Abraham, Див. W. Abraham,W. Abraham, Jakób Strepa arcybiskup halicki 1391–1409, Kraków 1908, s. 16..
24  Akta grodzkie i ziemskieta grodzkie i ziemskie, t. 3, s. 68–69.
25  Ibidem, s. 68.Ibidem, s. 68.
26  K. Prokop,K. Prokop, Arcybiskupi haliccy i lwowscy obrządku łacińskiego. Szkice biograficzne,, [in:]in:]] Biblioteka „Wołania„WołaniaWołania 
z Wołynia”, t. 72, Biały Dunajec–Ostróg 2010, s. 27; Р. Івашко, t. 72, Biały Dunajec–Ostróg 2010, s. 27; Р. Івашко,t. 72, Biały Dunajec–Ostróg 2010, s. 27; Р. Івашко,Biały Dunajec–Ostróg 2010, s. 27; Р. Івашко,–Ostróg 2010, s. 27; Р. Івашко,Ostróg 2010, s. 27; Р. Івашко, 27; Р. Івашко,Івашко, Становлення римо-католицької єпископської та 
митрополичої катедр у королівстві Русі в середині XIV – на початку XV століття,XIV – на початку XV століття, – на початку XV століття,XV століття, століття,, [in:][in:] Княжа доба: історія і 
культура, вип. 8, Львів 2014, с. 331..
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папі27. �к наслідок – понтифік доручив розслідування справи естерґомському 
архієпископові, а після його смерті в 1390 р. – перемишльському єпископу-
мінориту Еріку Віссену28.
 У ході протистоянь Бернарда зі Львовом, перемишльським єпископом, 
світським кліром та домініканцями29 руські францисканці, радше, не підтри-
мували архієпископа. Попри це, ієрарх намагався заручитися їх допомогою. 
13 квітня між 1384–1386 рр. він підтвердив місіонерські привілеї для Братів 
Проповідників та Братів Менших. Своїм листом галицький архієпископ 
заборонив львівським священикам виголошувати, що Святі Таїнства, надані 
місіонерами, недійсні, водночас дозволив ґвардіану міноритів �кубові та 
вікарієві домініканців Матерну заарештовувати осіб, які ослухаються його 
рішення30. 24 червня 1386 р. Бернард повторив буллу Григорія ХІ, надану 6 
березня 1384 р. домініканським місіонерам на Сході31. Однак у 1385 р. львівські 
мендиканти у вже згаданій суперечці за будинок визнали правоту міста, 
а в листопаді 1386 р. ґвардіан �куб засвідчив апеляцію львівських міщан до 
Апостольської столиці32.
 Діяльність францисканського ґвардіана �куба відображена й у найдавні-
шій міській книзі Львова. 8 квітня та 12 листопада 1388 р. він від імені міноритів 
претендував на спадщину львівського міщанина Миколи Корхена/Корнехина у 
розмірі 8 флорентів золотом, оскільки в монастирі зберігалося майно покійного: 
2 гроші, стародавні покривала для коня та 5 вітражів33.
 Різнопланові свідчення про львівський монастир, занотовані в наведених 
джерелах, яскраво підтверджують повноцінне функціонування цього осередку 
вікаріату Русі. Уже на початку 80-х років XIV століття львівський конвент був 
самодостатнім монастирським комплексом, що як мінімум включав костел і 
трапезну. Під 1385 р. згадано ґвардіана львівських міноритів, а це свідчило про 
збільшення кількості братії. Зазвичай призначення ґвардіана у францисканських 
провінціях відбувалося за наявності в конвенті не менше 12-ти братів34, хоча для 
місійних теренів, до яких належав вікаріат, могли існувати винятки, що навряд 
чи суттєво відрізнялися від загальних правил.
 Уперше ґвардіан �куб як вікарій руських міноритів згадується у документі 
від 7 квітня 1391 р., коли погодив обов’язок ушанування пам’яті доброчинця 

27  Akta grodzkie i ziemskieta grodzkie i ziemskie, t. 3, s. 70–72.
28  Ibidem, s. 86–89.Ibidem, s. 86–89. 
29  W. Abraham, Powstanie organizacji, t. 1, s. 308–311.308–311..
30  Archiwum OO. Franciszkanów w Krakowie, Dokumenty pergaminowe, Sygn. G-I-4:Archiwum OO. Franciszkanów w Krakowie, Dokumenty pergaminowe, Sygn. G-I-4: Bp. Bernard przeciw księżom. Bernard przeciw księżomBernard przeciw księżom przeciw księżomprzeciw księżom księżomksiężomężomom 
gorszycielom. 13.4.1385–1391–13911391.
31  Archiwum Główny Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór dokumentów pergaminowych z lat 1155–1939, Sygn. 5879–Archiwum Główny Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór dokumentów pergaminowych z lat 1155–1939, Sygn. 5879–ór dokumentów pergaminowych z lat 1155–1939, Sygn. 5879–r dokumentów pergaminowych z lat 1155–1939, Sygn. 5879– dokumentów pergaminowych z lat 1155–1939, Sygn. 5879–dokumentów pergaminowych z lat 1155–1939, Sygn. 5879–ów pergaminowych z lat 1155–1939, Sygn. 5879–w pergaminowych z lat 1155–1939, Sygn. 5879– pergaminowych z lat 1155–1939, Sygn. 5879–pergaminowych z lat 1155–1939, Sygn. 5879–z lat 1155–1939, Sygn. 5879–, Sygn. 5879– Sygn. 5879–Sygn. 5879–ygn. 5879–n. 5879–. 5879–
6867. N zespołu 1/7. Sygn. 6196:. Sygn. 6196:6196:: Bernard, abp halicki, transumuje dokument Grzegorza XI [Avignon, 1372.03.06], w 
którym papież nadaje prawo zakonowi dominikanów pozywania przed Stolicę Apostolską wszystkich którzy czyniliby 
trudności w szerzeniu wiary na Wschodzie. 24.06.1386. 24.06.1386.
32  Akta grodzkie i ziemskieta grodzkie i ziemskie, t. 3, s. 72.
33  Najstarsza księga miejska, t. 1, s. 99, 111.
34  K. Kantak,K. Kantak, Franciszkanie Polscy, t. 1, Kraków 1937, s. 168; A. Szulc, Klasztory franciszkańskie w średniowiecznej franciszkańskie w średniowiecznejfranciszkańskie w średniowiecznejńskie w średniowiecznejskie w średniowiecznej w średniowiecznejw średniowiecznej średniowiecznejredniowiecznej 
Wielkopolsce, Poznań 2001, s. 76. Poznań 2001, s. 76.Poznań 2001, s. 76.ń 2001, s. 76. 2001, s. 76.2001, s. 76. 76.
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львівського конвенту русина Іоана Земляного, званого �ськом35. Відомо, що Іоан 
Земляний у 1390 р. визначив для себе і своїх спадкоємців щорічну пожертву для 
монастиря Святого Хреста в розмірі 2 гривень, за що Брати Менші зобов’язалися 
тричі на тиждень відправляти за жертводавця читану месу36. 27 червня 1391 р. 
Боніфацій ІХ надав �кубові галицьке архієпископство, відзначивши належність 
останнього до чину міноритів37. 
 Цікаво, що майже за рік до того, 16 березня 1390 р., понтифік після 
смерті „b. m. Conrado episcopo Lamburgen” львівським владикою та водночас 
суфраганом галицького архієпископа призначив мінорита Георгія Ебіргарді (за 
Владиславом Абрахамом – Георгій, син Ебергарда)38. На початку 1404 р. новим 
львівським єпископом було обрано ще одного францисканця – Іоана, сина 
Миколи39. Ці ієрархи насправді ніколи не перебували у Львові і вважалися, як 
і їхні попередники з 50–60-х років XIV століття, титулярними єпископами40. 
Призначення папою на межі XIV–XV століть трьох міноритів церковними 
достойниками Галича та Львова символічно підкреслювало неабиякий вплив 
францисканців на релігійну ситуацію у цьому регіоні. Можливо, прийняття 
Георгієм Ебіргарді та Іоаном, сином Миколи, титулу „electus episcopus Lambur-
gensi” якось стосується їхньої місіонерської діяльності на Русі на межі XIV–XV 
століть.
 Висвячення колишнього львівського ґвардіана та вікарія руських фран-
цисканців �куба Стрепи на галицького архієпископа позитивно вплинуло на 
місіонерську діяльність Братів Менших у руських землях. Зокрема, активно 
розвивався конвент міноритів у Львові. У 1394 р. представник галицького 
нобілітету Дмитро Волчкович з Ходорова, виконуючи заповіт свого батька 
Васька Волчковича, заради спасіння власної душі і душ своїх близьких передав 
львівським францисканцям село Ганачів (сучасне с. Ганачівка, Перемишлянського 
р-ну, Львівської обл.)41. Взамін братія зобов’язувалася відправляти щоденну месу 
за доброчинця, його рідних і близьких, як живих, так і мертвих; щорічно поми-
нати Дмитра та його предків після смерті, записати імена його батьків та рідних 
до монастирської книги-пом’янника і відчитувати їх у день св. Франциска й св. 
Миколая. Відповідно, за це Дмитро Волчкович пообіцяв фундувати два вівтарі 
на честь згаданих святих42. Серед свідків у документі згадано архієпископа 
�куба, вікарія руських францисканців �нуша та родича Дмитра Волчковича 
– маршалка польського короля Дмитра з Горая43.
 У 1399 р. галицький архієпископ �куб Стрепа видав для львівських міноритів 

35  W. Abraham,W. Abraham, Jakób Strepa, s. 94.
36  D. Karczewski, Franciszkanie w monarchii Piastów i Jagiellonów, s. 305. 305.
37  W. Abraham,W. Abraham, Jakób Strepa, s. 95–96.
38  Bullarium Poloniae, t. 3, еd. I. Sułkowska-Kuraś et St. Kuraś, Romae 1988, p. 27. t. 3, еd. I. Sułkowska-Kuraś et St. Kuraś, Romae 1988, p. 27.d. I. Sułkowska-Kuraś et St. Kuraś, Romae 1988, p. 27.. I. Sułkowska-Kuraś et St. Kuraś, Romae 1988, p. 27.I. Sułkowska-Kuraś et St. Kuraś, Romae 1988, p. 27. 27.
39  Ibidem, s. 158.Ibidem, s. 158.
40  D. Karczewski, Franciszkanie w monarchii Piastów i Jagiellonów, s. 272–273. 272–273.
41  Archiwum OO. Franciszkanów w Krakowie, Archiwum lwówskie, Sygn. Lwów 1–2, s. 3a; W. Abraham,Archiwum OO. Franciszkanów w Krakowie, Archiwum lwówskie, Sygn. Lwów 1–2, s. 3a; W. Abraham,–2, s. 3a; W. Abraham,2, s. 3a; W. Abraham, Jakób 
Strepa, s. 96–99.
42  W. Abraham,W. Abraham, Jakób Strepa, s. 96–99.
43  Ibidem, s. 99.Ibidem, s. 99.
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спеціальний привілей, який дозволив засновувати в селах Козельники та 
Ганачів каплиці з правом надання Святих Таїнств44. Через рік польський король 
Владислав ІІ �гайло підтвердив раніше набуті володіння братії монастиря 
Святого Хреста у Львові, зокрема повторно надав міноритам уже згадані села 
Ганачів та Козельники45.
 Після переходу вікарія та водночас львівського ґвардіана �куба Стрепи 
на галицьке архієпископство його посади обійняли брат �нуш, одноразово 
згаданий як вікарій руських францисканців у 1394 р.46, та вперше занотований 
у 1395 р. ґвардіаном львівських міноритів брат Петро47. Однак �куб Стрепа, 
керуючи Галицькою митрополією ritus latini, не розірвав зв’язків зі львівським 
конвентом Святого Хреста. Зокрема, у 1395 р. він погодився на компроміс у 
довготривалій суперечці між містом Львовом та галицькими архієпископами 
за митрополичий будинок біля Ринку. З власної волі ієрарх обміняв конфліктну 
будівлю на новий дім, розташований біля цвинтаря францисканського 
монастиря48. Отже, основна резиденція галицького архієпископа знаходилася 
у безпосередній близькості до міноритського конвенту, а в курії �куба Стрепи 
було чимало Братів Менших49.
 Ще до 1398 р. новим главою францисканського вікаріату Русі став брат 
Леонард50. У період його вікаріатства розпочався довготривалий судовий процес 
францисканців і домініканців зі львівським плебаном Іоаном Русином щодо 
сфер релігійного впливу серед міщан Львова. Не пізніше 1398 р. Іоан Русин 
у судовому порядку вимагав від львівських францисканців та домініканців 
дотримання булли папи Боніфація VIII Super Cathedram, виданої 18 лютого 1300 
р. і остаточно затвердженої на В’єнському соборі в 1311–1312 рр.51 Львівський 
плебан прагнув виконання мендикантами головних постулатів документв, а 
саме: надання хрещення та всіх інших Святих Таїнств з дозволу ректора місцевої 
парафії, а також сплати так званої canonica portio – четвертої частини від будь-
яких прибутків, утім з визначених оплат за похорон та майна померлих добро-
чинців52.
 Спершу, завдяки арбітражу на чолі з перемишльським єпископом-
міноритом Еріком Віссеном, конфлікт у 1398 р. вдалося дещо врегулювати53. 
Однак наприкінці року львівський плебан укотре звернувся до церковного 
суду проти францисканців та домініканців. Цього разу справу розглянув 

44  Archiwum OO. Franciszkanów w Krakowie, Archiwum lwówskie Sygn, Lwów 1–2, s. 4а; W. Abraham,Archiwum OO. Franciszkanów w Krakowie, Archiwum lwówskie Sygn, Lwów 1–2, s. 4а; W. Abraham,–2, s. 4а; W. Abraham,2, s. 4а; W. Abraham, Jakób Stre-
pa, s. 35; D. Karczewski,D. Karczewski, Franciszkanie w monarchii Piastów i Jagiellonów, s. 302. 302.
45  Akta grodzkie i ziemskieta grodzkie i ziemskie, t. 3, s. 145–146.
46  W. Abraham,W. Abraham, Jakób Strepa, s. 98.
47  Akta grodzkie i ziemskieta grodzkie i ziemskie, t. 3, s. 110.
48  Ibidem, s. 108–109.Ibidem, s. 108–109.
49  Ibidem, s. 113;Ibidem, s. 113; Akta grodzkie i ziemskieta grodzkie i ziemskie, t. 4, wyd. K. Liske, Lwów 1873, s. 13–15.
50  D. Karczewski, Franciszkanie w monarchii Piastów i Jagiellonów, s. 281.
51  Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łacinski, polski, t. 2, układ i oprac. ks. A. Baron, ks. H. Pietras SJ,t. 2, układ i oprac. ks. A. Baron, ks. H. Pietras SJ, 
Kraków 2007, s. 548–555.548–555..
52  Bullarium Poloniae, t. 3, p. 94–95.
53  D. Karczewski, Franciszkanie w monarchii Piastów i Jagiellonów, s. 276.
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новий перемишльський ієрарх Матвій, оприлюднивши вирок не на користь 
мендикантів. Проте вікарій Леонард подав апеляцію до папи, за що єпископ 
Матвій відлучив і піддав церковній цензурі братів, а на їхній костел і конвент 
наклав інтердикт54. Папа Боніфацій ІХ зайняв сторону мендикантів. У цій 
справі він 6 січня 1399 р. видав дві спеціальні булли, адресовані вікарію Русі 
Леонардові, генералові францисканців Енріку Альфієрі та всім членам „societatis 
Peregrinantium ad preadicandum infidelibus verbum Dei”55. У першому документі 
Боніфацій ІХ, відзначивши значний внесок львівських францисканців і 
домініканців у поширення католицької віри серед „схизматиків” та „невірних”, 
керуючись місіонерськими привілеями, які надали мендикантам на Русі його 
попередники, нівелював вирок перемишльського єпископа і зняв усі церковні 
заборони, накладені на Братів Менших у Львові56.
 Боніфацій ІХ також визнав за Львовом статус місіонерської території, на 
яку не поширювалися булла Super Cathedram і постанова В’єнського собору. 
У конфлікті львівських мендикантів та плебана Іоана Русина папа доручив 
розібратися архієпископові �кубові Стрепі з вимогою врахувати під час ар-
бітражу привілеї, надані понтифіками для „Societas Fratrum Peregrinantium pro 
Christo Inter Gentes” з погодженням вироку генералом францисканців57. 
 На межі XIV–XV століть про судові процеси львівського плебана з міно-
ритами чи домініканцями нічого не відомо. Проте якраз упродовж весни 1399 р. 
архієпископ �куб видав для обох орденів привілеї, які дозволяли засновувати у 
францисканських (села Козельники та Ганачів) та домініканських (села Зашків, 
Костеїв, Кротошин) володіннях каплиці з правом виконання там душпастир-
ських обов’язків58. Очевидно, �куб Стрепа втілював положення папських булл 
з початку 1399 р. щодо підтримки львівських мендикантів. Відповідно й сам 
Боніфацій ІХ 13 жовтня 1399 р. надав костелові францисканців у Львові право 
відпущення гріхів вірним, які відвідують і підтримують цей храм59. Зокрема, 
ті, хто під час свят Різдва Христового, Обрізання Господнього, Богоявлення, 
Воскресіння, Вознесіння, Божого Тіла та П’ятидесятниці, також Очищення і 
Вознесіння Пресвятої Діви Марії, Різдва Іоана Хрестителя, святих апостолів Петра 
й Павла, віднайдення і воздвиження Святого Хреста та всіх святих упродовж 
трьох років з дотриманням усіх передсвяткових постів будуть прихожанами 
цієї святині, зможуть отримати 100-денний відпуст60.
 Натомість улітку 1399 р. плебан Іоан Русин розпочав нову судову справу 
проти бурмістра та райців Львова. Апостольська столиця призначила суддею 

54  Ibidem.Ibidem.
55  Bullarium franciscanum romanorum pontificum constitutiones, epistolas, ac diplomata continens tribus ordinibus 
minorum, clarissarum, et poenitentium a seraphico patriarcha Sancto Francisc, t. 7, ed. L. C. de Signia, Romae 1904, p.t. 7, ed. L. C. de Signia, Romae 1904, p.L. C. de Signia, Romae 1904, p. 
88.
56  Ibidem, p. 88–89.Ibidem, p. 88–89.
57  Ibidem, p. 89–92.Ibidem, p. 89–92.
58  Archiwum OO. Franciszkanów w Krakowie, Archiwum lwówskie, Sygn. Lwów 1–2, s. 4а; W. Abraham,Archiwum OO. Franciszkanów w Krakowie, Archiwum lwówskie, Sygn. Lwów 1–2, s. 4а; W. Abraham,–2, s. 4а; W. Abraham,2, s. 4а; W. Abraham, Jakób 
Strepa, s. 35; D. Karczewski,D. Karczewski, Franciszkanie w monarchii Piastów i Jagiellonów, s. 302. 302.
59  Bullarium franciscanum, t. 7, p. 100.
60  Bullarium Poloniae, t. 3, p. 102–103.
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галицького архієпископа, який 5 вересня того ж року, перебуваючи в трапезній 
конвенту Святого Хреста у Львові, оголосив про початок судового процесу, що 
мав відбутися після свята cв. Михаїла в день cв. Ремігія. Засвідчили документ 
місцеві мінорити Іоан, званий Гасе61, та польський проповідник Іоан62. 
 Опосередкованим підтвердженням існування певного компромісу між 
львівськими мендикантами і місцевим плебаном упродовж 1399–1406 рр. може 
слугувати акт галицького архиєпископа від 20 листопада 1402 р. Ним �куб Стрепа 
надав для парафіяльного костелу Львова відпускний привілей. Серед свідків 
цього документа занотовані брати-францисканці Іоан Гасе, Микола, польський 
проповідник Іоан та вікарій Матвій63. Можливо, домініканського очільника 
Матерна помилково названо Матвієм, або ж дійсно – ним упродовж 1400–1406 
рр. був францисканський вікарій. До наслідків компромісного співіснування 
францисканців необхідно віднести повторну відмову архієрея-мінорита �куба 
Стрепи 15 лютого 1403 р. від прав галицьких архієпископів щодо будинку на 
Ринку міста взамін резиденції біля цвинтаря францисканського костелу Святого 
Хреста. Засвідчив акт знову брат Іоан Гасе64, який, очевидно, входив до курії 
латинського митрополита.
 Душпастирське протистояння львівських францисканців з місцевим пле-
баном спровокувало візитацію вікаріату Русі керівництвом ордену. З папсь-
кої булли 7 січня 1401 р. відомо про візитатора Антонія Солпано де Монтібус 
Каспії, призначеного генералом ордену для вікаріату Русі і кустодії Сараю65. 
Очевидно, візитація завершилася позитивним висновком, адже 6 лютого 1404 
р. Боніфацій ІХ ще раз підтвердив львівським францисканцям та домініканцям 
місіонерські привілеї, визнані за дійсні ще в січні 1399 р.66 Окрім того, 26 
квітня 1405 р. архієпископ �куб Стрепа надав міноритському костелові Святого 
Хреста відпусти на 40 днів. Аналогічні додаткові індульгенції тоді ж надали 
титулярний єпископ Лакодикеї (з 1414 р. єпископ кам’янецький) Збігнєв та 
молдовський (серетський) єпископ-францисканець Іоан, також названий віка-
рієм (найімовірніше, титул стосувався молдовського кустодія, хоча, можливо, 
владика деякий час виконував обов’язки вікарія Русі, Валахії та Поділля)67 Братів 
Менших у Валахії та на Поділлі68.
 Конфлікт львівських мендикантів із плебаном Іоаном Русином продов-
жився тільки після смерті оборонця руських місіонерів – папи Боніфація ІХ. 
Очевидно, скарга львівського клірика надійшла до Інокентія VII на початку 
1406 р. Адже 3 липня того року він звернувся до галицького архієпископа �куба 

61  У даному разі „dicto Hase” може означати географічний зв’язок особи з французьким містом Гасе (Gacé) у 
південній Нормандії.
62  Akta grodzkie i ziemskieta grodzkie i ziemskie, t. 3, s. 139.
63  Ibidem, s. 9–11.Ibidem, s. 9–11.
64  Ibidem, s. 13–15.Ibidem, s. 13–15.
65  Bullarium Poloniae, t. 3, p. 121. 121.
66  Bullarium franciscanum, t. 7, p. 174–175.
67  Archiwum OO. Franciszkanów w Krakowie, Alojzy Karwacki, Sygn. E-I-3a i 4a:Franciszkanów w Krakowie, Alojzy Karwacki, Sygn. E-I-3a i 4a: Materiały do historii Konwentów 
Prowincji ruskiej. Kustodia Lwowska, 1997, s. 32.
68 W. Abraham, W. Abraham, Jakób Strepa, s. 106–107.
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COLLOQUIA RUSSICA

Стрепи з проханням вирішити одіозні спірні питання69, в яких архієпископ 
зайняв сторону мендикантів.
 Ще перед отриманням офіційного запиту від понтифіка 19 червня 1406 р. 
під час синоду Галицької митрополії латинського обряду70, який, найімовірніше, 
проходив у конвенті Братів Менших, �куб Стрепа за присутності луцького 
єпископа-кармеліта Святослава71, кам’янецького єпископа Олександра та ректора 
парафії у Кам’янці, Сиґізмунда подарував францисканському вікарієві Петру 
срібну чашу з дискосом72 для костелу Святого Хреста у Львові73. Можливо, ці 
подарунки символізували беззаперечну підтримку душпастирських обов’язків 
міноритів, зокрема, уділення Святої Євхаристії. 15 жовтня 1406 р. �куб Стрепа 
також підтвердив місіонерські привілеї папи Григорія ХІ руським домініканцям 
1374 р. Засвідчили документ францисканці – вікарій Петро, ґвардіан конвенту 
Святого Хреста, а також не означений належністю до якогось із орденів органіст 
Петро та домініканець, серетський єпископ Іоан, прозваний Реус74.
 Із рішенням галицького архієпископа принципово не погоджувався 
ректор львівської парафії. Іоан Русин, використовуючи королівський авторитет 
(очевидно, за підтримки вікарія Петра Фабіана з Вольброма, який у 1415 р. ре-
презентував польського володаря на Констанському соборі)75, доніс суть справи 
до понтифіка. Новообраний папа Григорій ХІІ 24 травня 1407 р. з подання 
Владислава ІІ, галицького архієпископа �куба Стрепи й галицького офіціала 
�куба доручив вирішити суперечку Іоана Русина, плебана львівської парафії, 
і Петра Фабіана з Вольброма, вікарія вівтаря 10000 мучеників цього ж костелу, 
проти Братів Менших та Братів Проповідників краківському єпископові 
Петрові Вишу76.
 Цього разу суть конфлікту полягала в тому, що 11 райців міста Львова 
відмовилися сплачувати плебанові десятину, за що були відлучені від церкви. 
До такого кроку львів’ян підштовхнули місцеві мендиканти77. Саме в 1407 р. 
львівський конвент Святого Хреста отримав щедрі пожертви від містян – купця 
Петра Чокворжала та іншого, не знаного за іменем, прозваного Гладким. 
Зокрема, львівський торговець фундував у костелі Братів Менших чотири 
вівтарі: св. Франциска, св. Антонія, св. Клари та св. Людовика, заповів 30 кіп 
грошей з доходу сукняного краму на відбудову, ремонт та збагачення конвенту, 

69  Ibidem, s. 89.
70  Ibidem, s. 56–57.
71  „Swatoslao Jaroslai electo Lucensi: Idem sacerdos Ord. s. Marie de Monte Carmeli ecclesiae Lucensis in episcorum„Swatoslao Jaroslai electo Lucensi: Idem sacerdos Ord. s. Marie de Monte Carmeli ecclesiae Lucensis in episcorumSwatoslao Jaroslai electo Lucensi: Idem sacerdos Ord. s. Marie de Monte Carmeli ecclesiae Lucensis in episcorum 
praeficitur”.”. Bullarium Poloniae, t. 3, p. s. 159.
72  В інвентарі францисканського монастиря Святого Хреста у Львові з 1785 р. згадуються три срібні чаші з 
дискосом „Calix argenteus”„Calix argenteus” argenteus”argenteus”s””. Не виключено, що одну з них подарував архієпископ �куб у 1406 р. Див.: Archi-, що одну з них подарував архієпископ �куб у 1406 р. Див.: Archi-: Archi-Archi-
wum OO. Franciszkanów w Krakowie, Archiwum lwówskie Sygn, Lwów 1–2, s. 59–60. Однак прямих джерельнихLwów 1–2, s. 59–60. Однак прямих джерельних 
підтверджень немає.
73  Ibidem, s. 109–110.
74  Ibidem, s. 110–112.
75  Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łacinski, arabski, ormiański, polski arabski, ormiański, polskiarabski, ormiański, polski, t. 3, układ i oprac. ks. A.t. 3, układ i oprac. ks. A. 
Baron, ks. H. Pietras SJ, Kraków 2007, s. 173.
76  Bullarium Poloniae, t. 3, p. 188–190. 188–190.
77  Ibidem.Ibidem.
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за що мінорити зобов’язувалися за душу фундатора щоденно проводити читану 
месу перед будь-яким вівтарем, на свята покровителів (очевидно, вівтарів) спі-
вану замовну (вотивну) месу і щорічно співану літургію роковин78. Натомість 
львівський містянин, прозваний Гладким, задля спасіння душі своєї померлої 
доньки Клари замовив 4 щотижневих меси, фундувавши за це конвентові 
Святого Хреста кам’яницю79. Про активну співпрацю львівських мендикантів з 
міською владою свідчить книга прибутків та видатків, де під 1405 р. занотовано 
фінансову підтримку ченцями подорожі містян Львова до Вроцлава80.
 Упродовж 6–26 вересня 1407 р. краківський єпископ Петро Виш і його 
довірена особа – перемишльський декан Микола звернулися з офіційними 
позовами до плебана Іоана Русина та міських райців щодо врегулювання 
сплати десятин81. Інформація про вирок арбітражу відсутня, проте з пізніших 
документів відомо, що ця справа спровокувала між мендикантами та плебаном 
черговий конфлікт щодо розподілу душпастирських обов’язків серед львів’ян. 
Зокрема, 13 березня 1408 р. перемишльський єпископ Матвій, за згодою 
львівського пароха Іоана Русина, францисканського вікарія Петра з Фрай-
штадта й репрезентанта домініканського вікарія Матерна та пріора Петра 
– брата Франциска, прийняв рішення провести арбітраж цієї справи під заставу 
вартістю 100 празьких грошей, який завершився мировим вироком 29 травня 
1408 р.82 Основні постулати рішення стосувалися поширення на душпастирську 
діяльність францисканців та домініканців декрету Super Cathedram. Згідно з 
вироком владики, частина земель Русі з містом Львів уже не могла вважатися 
землею схизматиків і невірних, адже належала католицьким володарям 
протягом тривалого часу. Отже, спеціальні папські привілеї, надані для „So-
cietatis Fratrum Peregrinantium”, втрачали дієвість. Показово, що львівським 
мендикантам відтепер заборонялося носити бороди, як це дозволялося іншим 
латинським місіонерам на Сході83.
 Відтак, відносини між світським та орденським духівництвом у Львові 
регулювалися буллою Боніфація VIII Super Cathedram, виданою у 1300 р., та 
постановами В’єнського собору 1311–1312 рр., які в 1317 р., при папі Іоані ХХІІ, 
увійшли до збірки канонічного права під назвою Клементини або Конститу-
ція Климента84.
 За плебаном закріпилося першочергове право вділення львів’янам Святих 
Таїнств. Мендиканти могли вільно проповідувати, сповідати і причащати, проте 
лише за згодою місцевого ординарія. Також лише за дозволом плебана можна 
було охрещувати інші народи, оскільки місіонери розуміли їхні мови, головно 

78  T. Trajdos,T. Trajdos, Dobroczyńcy mendykantów średniowiecznego Lwowa, [in:] Spoleczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór 
studiów, t. 8, pod red. S. M. Kuczyńskiego, Warszawa 1999, s. 240. t. 8, pod red. S. M. Kuczyńskiego, Warszawa 1999, s. 240.t. 8, pod red. S. M. Kuczyńskiego, Warszawa 1999, s. 240.pod red. S. M. Kuczyńskiego, Warszawa 1999, s. 240.Warszawa 1999, s. 240.rszawa 1999, s. 240.s. 240.. 240. 240.
79  Archiwum OO. Franciszkanów w Krakowie, Alojzy Karwacki, Sygn. E-I-3a i 4a, s. 344.Archiwum OO. Franciszkanów w Krakowie, Alojzy Karwacki, Sygn. E-I-3a i 4a, s. 344.
80  Najstarsza księga miejska 1404–1414, t. 2, wyd. A. Czołowski, Lwów 1896, s. 18.t. 2, wyd. A. Czołowski, Lwów 1896, s. 18. A. Czołowski, Lwów 1896, s. 18.A. Czołowski, Lwów 1896, s. 18.. Czołowski, Lwów 1896, s. 18.Czołowski, Lwów 1896, s. 18.łowski, Lwów 1896, s. 18.owski, Lwów 1896, s. 18., Lwów 1896, s. 18.Lwów 1896, s. 18.ów 1896, s. 18.w 1896, s. 18.1896, s. 18.18.
81  Akta grodzkie i ziemskieta grodzkie i ziemskie, t. 4, s. 42–58.
82  W. Abraham, Powstanie organizacji, t. 1, s. 393–397.393–397..
83  Ibidem, s. 400–401., s. 400–401.s. 400–401.. 400–401.–401.401.
84 D. Karczewski, D. Karczewski,D. Karczewski, Franciszkanie w monarchii Piastów i Jagiellonów, s. 277–278. 277–278.277–278..
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вірмен, русинів і татар. Однак, категорично заборонялося хрестити католиків, 
використовуючи при цьому баптистерій францисканського костелу. Водночас 
міноритам та проповідникам, за згодою тамтешніх ієрархів, дозволялося 
виконувати душпастирські функції у місцях, де ще не існувало латинських 
парафій. Зокрема, мендиканти мали право вділяти таїнства львівським 
католикам, які не належали до парафії Пресвятої Діви Марії85. Оплата четвертої 
частини церковних доходів мендикантських конвентів львівському плебанові 
проводилася згідно з папськими постановами86.
 Від 1408 р. львівські францисканці та домініканці вперше офіційно посту-
пилися значною частиною спеціальних папських привілеїв, наданих для „Soci-
etas Fratres Peregrinantium”, що суттєво позначилося на їхньому місіонерському 
статусі. Очевидно, в ситуації, що склалася у тогочасному Львові, арбітраж 
перемишльського єпископа Матвія вважався компромісним рішенням. Дина-
мічний розвиток церковних структур Галицької митрополії латинського 
обряду на початку XV століття відзначався перевагами світського кліру над 
орденським духівництвом. Львівські мендиканти, через стан здоров’я оборонця 
їхніх місіонерських прав – архієпископа-францисканця �куба Стрепи87, вже не 
могли цілком розраховувати на його підтримку. Востаннє він занотований у 
документах восени 1408 р. Заповіт владики, укладений у 1406 р., передбачав 
його поховання у міноритському костелі Святого Хреста, що, очевидно, й 
сталося у 1409 р.88

 У вироку єпископа Матвія та інших судових документах львівського 
плебана з мендикантами зберігся докладний, хоча, вочевидь, неповний (за 
відсутності послушників або ченців, які не прибули до Перемишля) перелік 
Братів Менших, які репрезентували інтереси конвенту Святого Хреста. До 
списку перемишльського ієрарха потрапили: вікарій Петро, ґвардіан Микола, 
німецький проповідник Сигізмунд, Микола Парвінпич, Бартоломей з Молдови, 
Микола Кернер, Іоан Сернедир, Симон Микола з Миссна, Георгій Петро з 
Кракова89.
 Поруч із відомими від 1406 р. вікарієм Петром та ґвардіаном Миколою, 
присутній німецькомовний проповідник брат Сиґізмуд, наявність якого, поряд 
із занотованим у 1399 р. його польським напарником ченцем Іоаном90, яскраво 
підкреслює активну діяльність міноритів серед відповідних народностей 
середньовічного Львова. На етнічну або ж географічну належність вказують 
ідентифікації братів Симона Миколи з Миссна (можливо італійська Мессіна?) 
та Георгія Петра з Кракова. Походження львівського мінорита Георгія з Кракова 
вкотре підтверджує тезу про сталі контакти між краківським монастирем 
Святого Франциска та руськими місіонерами ордену впродовж XIII – першої 

85  W. Abraham, Powstanie organizacji, t. 1, s. 402.
86  Ibidem, s. 403–407., s. 403–407.s. 403–407.. 403–407.
87  W. Abraham,W. Abraham, Jakób Strepa, s. 60–64. 
88  Ibidem, s. 90, 109–110., s. 90, 109–110.s. 90, 109–110.. 90, 109–110.
89  Idem,Idem,, Powstanie organizacji, t. 1, s. 398.
90  Akta grodzkie i ziemskieta grodzkie i ziemskie, t. 3, s. 139.
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третини XV століть. Вплив львівських францисканців на місії у Молдові 
підтверджується перебуванням у конвенті брата Бартоломея з Молдови, 
який міг брати участь у місіях до Подунав’я або походив звідти. Про решту 
львівських міноритів маємо менше інформації, в основному – імена, прізвища 
чи предикати. Зокрема, досить умовно їх можна класифікувати за етнічними 
ознаками: Микола Парвінпич – очевидно, слов’янин (можливо, з Балкан або 
русин?), Микола Кернер – німець91, Іоан Сернедир – найімовірніше, особа якось 
пов’язана зі Сходом (татарин? вірменин? караїм?).
 Отже, у переліку львівських францисканців чітко „читається” поліетніч-
ність. Упевнено виокремлюються німці та поляки, які становили ядро монастиря, 
відповідно до тогочасного соціально-політичного розвитку містян-католиків 
Львова.
 Становище францисканського вікаріату Русі в період церковної кризи 1409–
1417 рр., все ж, залишалося стабільним. Перебуваючи в 1412 р. у Львові, доміні-
канський місіонер, архієпископ Султанії Іоан де Галоніфонтібус відзначив, 
що в землях Русі та Литви Брати Проповідники й Брати Менші мають багато 
осередків, а домініканці навіть свого інквізитора92. У 1414 р. львів’яни виділили 
1 марку з доходів міського млина для будівельних потреб францисканського 
монастиря Святого Хреста93, а в 1417 р. король Владислав ІІ передав під повну 
юрисдикцію ордену всіх підданих львівського конвенту94.
 Натомість проти обмеження місіонерських прав у вікаріаті Русі, Валахії та 
Поділля виступив вікарій Марк Склавин з Кандії. На початку червня–липня 
1421 р. до папи від нього надійшли прохальні листи, а 11 червня 1421 р. 
понтифік, відзначаючи вагомий внесок міноритів у поширення Слова Божого 
і наверненні багатьох невірних, підтвердив францисканцям право вділення 
Святої Євхаристії нарівні з парафіяльними костелами. Тоді ж для руських 
міноритів було відновлено право безперешкодно сповідати та відпускати гріхи, 
втім і на смертному ложі („articulo mortis”)95.
 Серія папських булл для францисканських місіонерів вікаріату Русі вийшла 
20 червня 1421 р. Мартін V дозволив їм провадити свою діяльність у обкладених 
інтердиктом місцях96, благословив фундацію 20-ти нових конвентів і скасував 
обмеження щодо душпастирських обов’язків, встановлені в результаті судового 
процесу львівського плебана Іоана Русина з місцевими мендикантами в 1408 р., 
підтвердивши місіонерські привілеї своїх попередників97. Водночас 27 червня 
того ж року вікарієві й міноритам у землях Русі, Валахії і Поділля понтифік 

91  Таке прізвище напрочуд поширене серед німців. Див. наприклад: поет Ю. Кернер (1786–1862).Таке прізвище напрочуд поширене серед німців. Див. наприклад: поет Ю. Кернер (1786–1862).аке прізвище напрочуд поширене серед німців. Див. наприклад: поет Ю. Кернер (1786–1862).. Див. наприклад: поет Ю. Кернер (1786–1862). Див. наприклад: поет Ю. Кернер (1786–1862).
92  А. Мартынюк Русь и Литва в сочинении Иоанна де Галонифонтибуса,, [in:][in:]in:]:] Studia Historica Europae Orienta-
lis, т. 4, ред. А. Мартынюк, Минск 2011, c. 79–88.. Мартынюк, Минск 2011, c. 79–88.Мартынюк, Минск 2011, c. 79–88., Минск 2011, c. 79–88.Минск 2011, c. 79–88. 2011, c. 79–88.
93  Najstarsza księga miejska, t. 2, s. 136.
94  D. Karczewski, Franciszkanie w monarchii Piastów i Jagiellonów, s. 302.
95  Bullarium franciscanum, t. 7, p. 553–554.
96  Ibidem, p. 556–557.
97  Bullarium Poloniae, t. 4, ed. Sułkowska-Kuraś et St. Kuraś, Roma–Lublin 1992, p. 157.t. 4, ed. Sułkowska-Kuraś et St. Kuraś, Roma–Lublin 1992, p. 157.ed. Sułkowska-Kuraś et St. Kuraś, Roma–Lublin 1992, p. 157.. Sułkowska-Kuraś et St. Kuraś, Roma–Lublin 1992, p. 157. Sułkowska-Kuraś et St. Kuraś, Roma–Lublin 1992, p. 157.
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пообіцяв зберегти їхні місіонерські права98.
 Ще більшого розвитку в цей час набув конвент у Львові. Адже в 1421 р., 
під час фундації львівськими райцями вівтаря у костелі Пресвятої Діви Марії, 
при його локалізації згадано кухню монастиря Братів Менших99. Відомо, що 
в документах межі XIV–XV століть до міноритської обителі належали костел, 
трапезна та цвинтар, неподалік якого знаходилася резиденція галицького 
архієпископа латинського обряду. Також львівський францисканський осередок 
згадується королівським актом від 1422 р., яким Владислав ІІ подарував місту 
лазню, розташовану навпроти монастиря Братів Менших100.
 Систематична підтримка францисканського вікаріату Русі римськими 
понтифіками, очевидно, наштовхнулася на протидію світського кліру. Відомо, 
що 2 червня 1422 р. папський нунцій і генеральний збирач прибутків Римської 
церкви в Польському королівстві Петро з Вольфраму затвердив наданий 
львівським архієпископом Іоаном та вікарієм Марком Склавином з Кандії вирок 
перемишльського єпископа Матвія від 29 травня 1408 р. про виконання душпас-
тирських обов’язків. Згідно з цим документом, прерогатива вділення Святих 
Таїнств надавалася дієцезіальному духівництву, бо Львівське архиєпископство 
більше не вважали розташованим у землях „схизматиків” або „невірних”101.
 Францисканський вікаріат Русі впродовж першої чверті XV століття постійно 
конфліктував із дієцезіальним кліром за право виконання душпастирських 
функцій. Систематичні суперечності, а також перетворення мендикантських 
місіонерів на Русі у звичайні чернечі ордени з усіма атрибутами конвентуаль-
ного життя безумовно ставили під сумніви спеціальний статус їхнього „Societas 
Fratrum Peregrinantium pro Christo Inter Gentes”.
 Проведений у 1430 р. реформаторський генеральний капітул Ордену Братів 
Менших прийняв рішення скасувати місійні вікаріати й утворити єдину 
провінцію Сходу. У зв’язку з цим Руський вікаріат міноритів розформували. 
Його Львівська кустодія на чолі з конвентом Святого Хреста ввійшла до 
складу провінції Польщі та Чехії, а Молдовська – до провінції Сходу. Водночас 
францисканські конвенти Галичини й Поділля повноцінно влилися у церковно-
правову систему Польщі, що чітко відповідало інтересам династії �ґеллонів.
 Львівський францисканський монастир Святого Хреста вважався централь-
ним осередком вікаріату. Конвент, не без конфліктів із місцевими плебанами 
навколо розподілу душпастирських обов’язків, часто підтримували міщани 
і нобілітет німецького, польського, вірменського і руського походження. 
Арбітрами в таких позовах, апельованих до понтифіка, виступали католицькі 
ієрархи Перемишля, Галича та Кракова, які приймали рішення нерідко не на 
користь францисканців.

98  Ibidem, p. 155.
99  Akta grodzkie i ziemskieta grodzkie i ziemskie, t. 4, s. 107.
100  Ibidem, p. 114.
101  ЦДІАЛ, ф. 131 (Колекція грамот на пергамені [1110–1137]–1923 рр.), оп. 1, спр. 65: Підтвердна грамота 
папського нунція Петра з Вольфраму на рішення третейських суддів у справі суперечки львівського пароха 
Русина Івана з францисканцями і домініканцями за право виконання духовних послуг. 2 червня 1422 р., 1 арк.
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Andrii Stasiuk, Holy Cross Convent in Lviv as a Centre of Franciscan Missions 
in Rus’ in 1370–1430 years
 Lviv was the central organization station of Franciscan missions in Rus’ of the 
late Middle Ages. The capital city of the Galician–Volhynian Romanovich dynasty, 
and soon of the Rus’ land as a part of the Crown of the Kingdom of Poland and the 
Hungarian Crown, due to dynamic political and social-economic development formedpolitical and social-economic development formed and social-economic development formed 
a favourable environment for missionary activity of the Latin clergy in general and 
the Minorites in particular. Holy Cross Convent in Lviv, that apparently originated 
from the former missionary centre; from the beginning of the 70s years of the 14th 
century represented a main manor of the Rus’ Minorite vicariate „Societatis Fratrum 
Peregrinantium”. A vicar’s residency and a Lviv custodian’s residency periodically 
had their locations here, and from the end of the 14th century – the beginning of the 
15th century it was the seat of the Galician archbishop of the Latin rite. Consequently, 
the Franciscan Holy Cross Convent in Lviv most fully demonstrates the inherent ex-
ample of the organization and functioning of the missionary centre of the vicariate of 
Rus’ in the second half of the 14th century – the first third of the 15th century.
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Таб. 1. Ченці львівського конвенту Святого Хреста (1371–1430)

№ ім’я
ступінь 
свячень

становище в 
конвенті

етнічна 
ідентифікація

хронологія

1
Микола Мелсак з 
Кросна

свщ. 
проф.

вікарій Німець 1371–1387

2 �куб Стрепа архиєп. ґвардіан, вікарій Поляк 1385–1409

3 Іоан з Голландії свщ. кустодій голландець 1387

4 �нуш свщ. вікарій поляк/чех? 1394

5
Петро з 
Фрайштадту

свщ. ґвардіан, вікарій Німець 1394–1410

6 Леонард свщ. вікарій німець? 1398

7 Іоан прозваний Гасе бр. - нормандець? 1399–1403

8 Іоан бр. пол. проповідник Поляк 1399–1402

9 Микола свщ. ґвардіан - 1402–1408 

10 Сиґізмунд бр. нім. проповідник німець 1408

11 Микола Парпівнич бр. - слов’янин? 1408

12
Бартоломій з 
Молдови

бр. - молдованин 1408

13 Микола Кернер бр. - німець 1408

14 Іоан Сернедир бр. - особа зі Сходу? 1408

15
Симон Микола з 
Міссна

бр. - італієць? 1408

16
Григорій Петро з 
Кракова

бр. - поляк 1408

17
Марк Склавин з 
Кандії

єп. вікарій слов’янин 1421–1430


