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від видавництва.
Історія католицької ідеї на наших землях 

ще не написана по всім вимогам наукової 
методи. Давніші праці з сього поля або 
забуті або перестаралі. Наслідком того Укра
їнці, навіть католики, навіть духовні остають 
під впливом ворожої католицтву російсько-пра
вославної історіографії. Як часто можна у нас 
чути і читати, що батьками церковної унії були 
Єзуїти і Поляки з 1596! Флорентійську унію 1439 
уявляють собі у нас також як чужинецьку, сим 
разом грецьку, затію; навіть король Данило бу
цімто з чужої намови приступив до єдности Цер
кви, і т. ин. Тимчасом історична дійсність дуже 
инакша: змагання до єдности у нас такі старі, 
як саме христіянство, а по розділі Церков като
лицька ідея мала у нас горячих прихильників 
серед иайчільніших умів, від св. Теодосія Пе
чорського почавши. Й ось недавно, у П.ім томі 
„Записок чина св. Василія В.“, відкрив нам проф. 
Томашівський незнаного досі митрополита київ
сько-руського Петра Акеровича (1242—1245), що- 
ще перед Данилом пізнав необхідність злуки з 
Римом і перший дав почин до неї. Се один з най
драматичніших моментів нашої історії. Щоб по
знайомити з ним ширші кола нашого громадян
ства, подаємо ось-тут висліди згаданої висше 
студії у вкороченій популярній формі, що її зла
див для нас сам автор.
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Найправдивіше вивчене рідної істо
рії буде таке, що роздивляє батьківщину 
рівнобіжно й у звязку з історією світа та 
її законами, — як частину великої світо
вої цілости, осяяну проміннем тих самих 
зір, що світили теж иншим часам і наро
дам, загрожену тими самими пропастями 
і засуджену на те, щоб потонути колись 
у тій самій вічній ночи і жити лише в тій 
самій великій загальній традиції.

Я. Буркгардт.

Щоби правдива релігія запанувала, 
ідоли мусять бути розбиті. Щоб пізнати 
правду минувшини, треба позбутися істо
ричних пересудів.

ВСТУП.
Недоля хотіла, що найбільше історичне не- 

щастє — татарське лихоліте — впало на наші 
землі саме в тім часі, коли європейський Захід 
був роздвоєний, морально і політично, затяж
ною боротьбою цісаря Фридриха II з апостоль
ським Престолом. З огляду на грізну небезпеку 
від Сходу, папа Іннокентій IV, зараз по своїм 
виборі (25 червня 1243) пробував помиритися 
з цісарем, одначе без успіху. Годі було спону
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кати Фридриха II до того, щоб основно змінив 
свою італійську політику, суперечну з традицією 
й потребами Риму. Тому-то новий папа був при
неволений пійти тим самим шляхом, яким ішов 
їіого попередник, Григорій IX, себто безоглядно 
поборювати противника. Головний-же спосіб, 
що мав би рішити довгий спір, видів Іпнокентій 
IV у загальнім Соборі як найвиспіім авторитеті 
католицького світа. Він боявся одначе, щоб 
цісар не поновив своєї тактики з 1241 р., коли то 
силою не допустив до зібрання Собору, склика
ного Григорієм IX до Риму, тому-то новий Со
бор міг безпечно зійтися і радити тілько там, 
куди цісарська власть не досягала. Отже папа 
потайки виїхав із Риму й Італії на церковну 
територію при француській границі — до Ліону, 
і тут (27 грудня 1244) видав декрет про скли
кане ХШ-го загального Собору до того-ж міста 
на день 24-го червня 1245.

Головною причиною покликаня Собору був, 
очевидно, конфлікт із цісарем, одначе сю справу, 
з оглядів тактичних, поставлено на останнє 
місце програми нарад і рішень; натомість на 
перед висунено инші питання церковно-полі
тичного та канонічного характеру. Передусім 
недоля св. Землі дуже боліла Христових наміс
ників, що все давали почин до хрестоносних 
походів (тут було й найперше жерело непоро
зуміння між Григорієм IX і Фридрихом II); по 
останнім упадку Єрусалиму (17 вересня 1244) 
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ставала ся справа майже безнадійною та глибоко 
підтинала політичну честь усього христіянства. 
Дальше, критичне становище Латинського ці- 
<арства в Царгороді, тої нещасної дитини зби
того з дороги четвертого хрестоносного по
ходу, вимагало таки, при всіх сумних досвідах, 
якоїсь заради з огляду на безнастанні поступи 
никейсько-византійської держави Івана Ватацеса. 
Вкінци, мабуть найпекучіша справа — то обо
рона всеї христіянської Европи від нової мон
гольської хуртовини, сподіваної загально і не 
без оправданої причини, — бурі ще жахливішої 
ніж та що була в 1237—1242. Окрім сих більше 
політичних справ була ціла низка питань щодо 
устрою, дисципліни, юрисдикції й етики в Цер
кві, що вимагали найвисшого вирішеня. Коли 
сі останні всеціло містилися в межах церковної 
автономії, то з попередніх справ ні-одна не 
могла бути розвязана без згоди і спільної акції 
обох найвисших достойників католицького сві
та — папи і цісаря. Тому-то можна оправдано 
-сумніватися, чи звязанє тих церковно-політич
них питань на Соборі з судом над Фридрихом II 
було щасливою думкою Іннокентія IV. Папа був, 
як показується, оптимістом щодо висліду собор- 
ського присуду: він сподівався, що противник 
буде безпроволочно морально зломаний і полі
тично усунений, та що зараз-же можна буде при
ступити до успішної спільної акції з новим ці
сарем...
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До сього одначе не дійшло. Відкритий 26-го 
червня, а закритий 17-го липня 1245, Собор не 
був так численний, ані так однодушний, щоб 
своїм авторитетом міг доразу розтяти замота

ний вузол суперечних змагань і інтересів. Такий 
Собор, який він був, радше надавався до того,., 
щоб полюбовно поладнати спір. Та Іннокентій 
IV загалом був мало схильний до компромісів- 
і хоч в данім разі його мотивам годі не признати 
рації, то й се певне, що його непохитне стано
вище супроти цісаря не могло влегчити вико- 
наня ухвал Собору. Засуд на Фридриха II був. 
виданий, одначе мав більше моральне значінне, 
і то не всіми безумовно признаване; під оглядом; 
політичним — цісар оставався незломаний. Не
згода між обома найвисшими авторітетами за
хідної Европи тревала дальше, і з сеї причини 
всі инші рішення Собору, що про них була мова 
вгорі, мали тілько платонічну вартість.

Така сама була доля й початої на тім-же 
Соборі акції для зорґанізованя оборони від; 
Татар. Та поки се виявилося, увага всіх учасни
ків Собору, а через них — усього католицького 
світа звернулася на Схід, звідки йшла катастро
фа, і на першу та головну жертву її — на Русь.



І. РУСЬКИЙ ГІСТЬ НА СОБОРІ І ЙОГО ОПО
ВІДАНО ПРО ТАТАР.

У хвилі зібраня й нарад ліонського Собору 
світ не увільнився ще з того жаху, що впав був. 
на людей наслідком пятилітного наїзду Батия 
на Европу, — наїзду, незнаного ще від часів 
Гунів. Руїни і пожарища, що покривали більшу 
половину європейського континенту, були ще- 
свіжі; величезні простори христіянського світа, 
були засіяні кістьми безчисленних людських 
мас; ще не всі втікачі з Руси, Польщі й Угор
щини, що в рр. 1240—1241 заливали західні краї,, 
могли повернути в рідні землі; що-раз новими,, 
майже неймовірними подробицями про жор
стокі варварства диких наїздників переповнені 
були устні й письменні відомости з безталанних 
країн; а що головне — ніхто не сумнівався, що 
се тілько початок загальної катастрофи, що 
Татари ще з більшою силою повернуть кінчати* 
своє пекольне діло поневоленя і руїни хри
стіянського світа.

Григорій IX, будучи в глибокім віці, ма
буть не доцінював як слід того нещастя; до того
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«смерть забрала його (22 серпня 1241) у хвилі, 
коли Батий був на верху своїх руїнницьких 
успіхів. Не те Іннокентій IV. З самого початку 
свого понтифікату він відчував й оціняв вірно 
вагу татарської справи. Зараз по своїм виборі 
вислав він домініканську місію в західну Азію 
збирати відомосте про Татар; прибувши до 

-Ліону, ще геть перед зібранєм Собору, себ-то 
в м. березня 1245, визначив дві францисканські 
місії до самих Татар, щоб близше пізнати той

■ страшний нарід, щоби старатися здержати його 
від дальших наїздів, а то й, як-що можливо, 
приєднати його до Христової науки. Обдумане 

.дальших способів оборони передав папа Собо- 
рови. Відкриваючи його, Іннокентій IV назвав 
„татарську жорстокість1' одним із пяти великих 
болів, що їх тоді терпіла Церков Христова, і по- 
ручав зібраним знайти лік на сей біль. Одночасно 
представив він членам Собору найбільше квалі
фікованого інформатора — як сьогодні сказа- 
но-б, знавця татарських справ в особі русь
кого арх и єни скопа Петра.

Поява сього незвичайного гостя в Ліоні була 
не-аби-якою сензацією, а то з двоякої причини. 
Найперше, він прибував із землі, що її найскорше 
і найбільше навістило азійське варварство, коли 
тпмчасом із близших країн, прим, з Угорщини та 
мабуть і з Польщі, не могли прибути на Собор, са
ме ізза татарської руїни. Друге, сей руський архи-

- єпископ був одиноким заступником східної Цер- 
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кви на Соборі; як виходить із програму нарад, 
■покликано туди самі тілько краї прпналежні до 
латинської Церкви. Явився він, як із даних 
обставин виходить, з свойого власного та своїх 
найблизших земляків почину, а не спонуканий 
окремими запросинами.

Зразу трудно було порозумітися з ним. Архи- 
єпископ Петро не знав жадної біблійної мови: ні 
латинської, ні грецької, ні єврейської. З сеї, ма
буть, причини папська курія мала деякі сумніви 
щодо дійсного церковного характеру руського го
стя і тому папа велів перевести з ним, через пе
рекладача й у своїй присутности, щось у роді те

ологічного іспиту. Вислід сеї спроби випав як 
пайкрасше для Петра. І взагалі, ціла його особа 
зробила дуже корисне вражіннє. Задоволений сим 
папа запросив його до участи у власнім торже- 
ственнім богослуженю в церкві св. Йоана Хре
стителя. Окремі дещо ризи й обрядові форми ви
кликали загальну увагу членів Собору.

Поперед усього, очевидно, папа вислухав мо
тивів, що привели архиєпископа Петра до далеко
го Ліону, і які були його бажаня. Він довідався, 
що руський владика був вигнанцем: вигнали його 
Татаре, не тілько з його архиєпископської столиці, 
а й загалом із рідної країни; в сій особистій, цер
ковній і національній катастрофі він прийшов шу
кати у голови римської Церкви й у західних во
лодарів потіхи, поради й помочи.

Що папа відповів Петровп па сю його мову, 
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про те не переховалися ніякі вістки. Дечого мо
жемо легко догадуватися. Іннокентій IV мусів, 
упевнити архиєпископа, що татарська небезпека 
то його велика журба, що він уже дещо вчинив в 
сій справі, що Собор саме має винести рішене 
в сім напрямі, та що у слід за сим піде якась за
гальна політична акція, очевидно при участи но
вого цісаря... Тимчасом папа покористувався ви
їмковою нагодою і попросив у руського владики 
автентичних відомостей про Татар, про яких тоді 
в західній Европі панували найбільше фантасти
чні погляди. Він поставив гостеви низку подрібних 
питань, і сей відповів на них. Зміст того, що ар- 
хиєпископ Петро оповідав про наїздників, зараз- 
же записано, і він переховався до наших днів. 
Маємо тут відповіли на отсі десять запитів: і) 
звідки взялися Татаре, 2) яка їх релігія, з) який 
їх спосіб житя, 4) які у них віруваня й обряди, 
5) яка хоробрість і способи войованя, 6) кілько, 
їх, 7) які їхні воєнно-політичні плани, 8) чи бе
режуть міжнародних умов, 9) чи шанують чужих 
послів, 10) як переходять моря й ріки.

про історичне значіннє сього, так сказати-б 
реферату руського архиєпископа скажемо пізніше; 
тут зазначуємо лише, що подані в ньому вістки 
сильно причинилися до ухвали Собору в татар
ській справі. Знаємо сю ухвалу докладно. Вона 
пригадує вірним недавнє що зруйноване Руси, 
Польщі й Угорщини, закликає всіх хриетіяп до 
найбільших зусиль, щоб не допустити до дальших
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татарських наїздів: всі шляхи й переходи, що ни
ми Татаре можуть посуватися дальше, мають бу
ти укріплені ровами, засіками і стінами; про всі 
рухи варварів треба негайно повідомляти апо
стольську столицю, а вона видасть усі накази по
трібні для оборони, зокрема, причиниться до неї 
більшою грошевою підмогою. Отся ухвала розси
лалася по всіх країнах, куди Татаре могли пере
ходити, отже й па Русь.

На сьому покінчплася акція самого Собору в 
татарській справі. Дальше ведене її переходило 
до папської курії. Одначе успіх акції був залеж
ний від того, чи можлива буде кооперація з ці-, 
сарем. На-жаль, до такої спілки не дійшло вже 
більше. Правда, західна Европа мала то щасте, 
що монгольська інвазія в роді Чинґис-ханової або 
Батпєвої вже не поновилася, одначе разом з сим 
розвівали ся і сподіваня архиєииск. Петра і йо
го земляків. Вони мріли про велику офензиву ка
толицького світа проти варварів; з їх слів і мольб 
промовляв бунт достойности христіянської куль
тури і жах монгольської неволі, моральної і полі
тичної... Одначе ся сумна доля не минула Руси.

При всім тім фатальнім сході обставин, поява 
високого достойника руської Церкви па І ліон
ськім Соборі — майже два столітя перед славним 
■Собором у Флоренції — то подія дуже незвичайна 
і в історії давно! Руси така виїмкова, що вона за- 
-слугуе мильнішої уваги дослідників, ніж досі бу
ло. Вона велить взятися до повної розвязки сеї не-
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розвязаної досі історичної загадки, зокрема до 
відповіді! на питаня: хто був той руський архи- 
єпископ Петро та яку політичну основу мала йо
го місія до папи і на Собор? Розвязка тим більше 
необхідна, що досьогочасні досліди учених у сім 
напрямі не довели до жадного можливого виясне- 
ня. Короткий огляд сих дослідів — а вони мають 
уже свою історію!— переконує нас найкрасшеуїх 
повній безуспішности.

П. ДОГАДКИ ІСТОРИКІВ ПРО АРХИЄП. ПЕТРА.

Вістка про руського архиєпископа Петра 
і зміст його оиовіданя про Татар переховалися 
у двох лише тогочасних англійських хроніках: 
в „Історії Англії' Маттея Париса (з Парижа, Па
ризького), монаха албанського, та в літописі 
монастиря буртонського. Основа Петрового опо
відана про Татар та сама в обох жерелах, пере
важно передана навіть тими самими словами;, 
деякі неоднаковости в обох версіях є очевидно, 
одначе про суперечности між ними, окрім одної 
другорядної подробиці, говорити годі.

Порівнуючи оба тексти між собою, бачимо, 
що Парисова версія з одного боку ширша від 
буртонської, з другого боку — показує очевидні 
пропуски, головно в першім уступі — про пе
чатки Татар. Загалом беручи, одно місце опо- 
віданя виходить вірніше в сій версії, инше —• 
в тій, так що обі обопільно себе доповняють. Та 
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найважніша ріжниця між обома жерелами не' 
в текстах оповіданя про Монголів, тілько у вступ
них коментаріях, поданих обома редакторами 
хронік, і в тому, що вся згадка про архиєпископа 
Петра подана не під тим самим роком, тілько під 
окремими датами. Іменно: літопис буртонського 
монастиря кладе весь епізод під р. 1245 з нагоди 
Собору в Ліоні, натомість Маттей Парис уміщує 
Петрове оповідане про Татар під р. 1244, без жад
ного звязку з Собором, хоч історія сього займає 
дуже багато місця в його хроніці під 1245 р.

До висновків з сих окремішностей у текстах 
і редакціях перейдемо пізніше. Тут зазначуємо 
тілько, що висше вказана головна ріжниця ре
дакційна — у хронологічному вміщеню — була 
дуже великою перепоною на шляху до вияснена 
й належної оцінки місії архиєпископа Петра. 
А се тому, що хроніка Маттея Париського — 
одна з найцінніших у середніх віках — була 
здавна знана і часто друкована, отже й відомість 
її про руського архиєпископа та про його татар
ські інформації розмірно рано притягла до себе 
увагу дослідників; натомість буртонська хроніка, 
загалом менше цінна від своєї посестри, до самих 
60-их років минулого віку, себто до монументаль
ного видавництва Люарда, чи радше до 80-их 
років, коли деякі частини її були передруковані 
в німецьких Monumenta Germaniae — полиша
лася майже незнана. Наслідком сього, хоч уже 
довгий час писано про якогось архиєпископа^ 
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Петра з Руси, що то від нього Захід довідався бо- 
гато нового про Татар, то ніхто ще не уявляв 
собі, що той самий достойник наш був також на 
Соборі в Ліоні.

Бо крім обох названих англійських жерел, не 
знаємо ніяких инших тогочасних записок, де був 
би згаданий той архиепископ' Петро, а вже без
надійна річ шукати сього у знаних руських лі
тописах. Сі останні не то нічого не говорять про 
«подібну місію заступника руської Церкви в са
мім осередку католицтва, а й узагалі в цілому 
ХІП-му столітю не знають жадного церковного 
достойника з іменем Петра. Зате якась глуха 
вість про те, що на І ліонськім Соборі був і хтось 
-від Руси, знайшла неясний відгомін у старім 
польськім письменстві. Отеє С т р И Й К О В С Ь К її й, 
хроніст XVI-ro віку, оповідаючи ріжні вигади про 
„подвійну коронацію Данила Романовича на 
руське королівство", говорить між иишим, що 
Данило буцімто вирядив послів на ліонський Со
бор (датований тут хибно роком 1240) і просив 
у пани Іннокентій IV королівської корони. Ав
тор поклпкується при сім на давніших польських 
істориків: Длуґоша, Мєховиту і Кромера, наво
дить навіть відповідні книги, глави й листки. Та 
дармо було-б шукати у сих письменників за тою 
вісткою; у них мова тілько про те, що Данило ні- 
би-то посилав когось до папського легата Опіза, 
як той у повороті з Ліону спинився був у Кракові...

Чи згадане висше місце у Стрийковського то 
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■лише наслідок легкодушности автора в оруду- 
®аню жерелами, чи може дійсно автор попав був 
•на якусь вістку про руську репрезентацію на Со
борі — не гадаємо вирішувати на сім місці. До
сить того, що думка Стрпйковського довго не ви
кликала сумнівів і їй давано віру до самих но
віших часів, коли буртонський літопис доставив 

•непорушних доказів, що Русь зправди була на 
'Соборі заступлена — особою архиєпископа 
Петра. Зокрема давні уніятські письменники 
ів Польщі радо користувалися Стрийковським, 
в сій саме справі; вони взагалі — противно як 
їхні нові нащадки — старанно визбирували істо
ричні вістки про єдність Церкви, нераз навіть 
■безкритично нагинаючи факти до свого субєк- 
тивного становища. Між иншими К у л ь чи н- 
ський, у своїй історії руської Церкви (1733), 

пішов сим способом дальше, і викладаючи ра
ціонально згадку Стрпйковського, додав що на 
Данилове посольство до Ліону дав свою згоду ми
трополит Руси Йосиф... себто той, що в наших 
жерелах полишив по собі одпу-одніську вістку — 
про свій прихід у Київ 1237-го року; в р. 1245 не 
■було його у нас напевно. В тій-же самій уніат
ській літературі удержалася була навіть якась 
тлуха традиція про митрополита Петра в цер
ковній єдности, одначе не знаючи жадних істо
ричних фактів звязаних з сим іменем причіплено 

■сю традицію, всупереч усякому здоровому розу
мовії, до... Петра „Ратенського" з XlV-ro віку — 
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того саме, що омосковив руську Церкву і спи
нив унію на довгі столітні

Перший з учених дослідників, що натрапив 
на особу архиєпископа Петра в XIII ім Л був 
французький домініканці! з 1-ої половини XVIII- 
го Вхку Л е-К і е н, автор монументного твору про 
«Аристіянський Схід” (1740). Він найшов імя 
Петра у хроніці Маттея Париського і виписав' з 

початок відповідного місця. Укладаючи потім 
реєстр руських митрополитів перед р. 1589 (тогпі 
повстав московський патріархат), навів ту ви
писку, заоувши вже одначе, звідки її взяв був 

знаємо, у Париській хроніці нема згадки п-ю 
' іасть Петра в Соборі, тому й Ле-Кіен не підозрі
вав сеі участи. Він зацитував нашого архиєпи
скопа тілько як інформатора про Татар та перший 
висловив обережний здогад, що Петра треба-б шу
кати між митрополитами Руси, дарма що - як 
авторовії було вже тоді відомо-у знаних списах 
митрополитів відповідного імени в ХІІІ-ім 
не було. віці

Не дальше зайшов і сучасник Ле-Кіена, ро
сійський церковний письменник Селлій. Він 
означив тілько докладніше жерело, звідки Ле- 
Кіеп узяв свою виписку, себто Маттея Париського 
і пояснив його таким способом, що мовляв архи- 
єпископ Петро був автором окремого твору про 

атар, що може й досі ховається в бритійських 
архивах; англійський хроніст подав ніби лише 
короткий зміст. За Селлієм пішов київський. 
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православний митрополит Євгеній (Болхови- 
тинов) та в 2-му виданю словаря духовних пи
сьменників (1827) подав коротку згадку про 
Петра, як автора твору про Татар, одначе не вмів 
сказати нічого докладнішого про духовне його 
становище.

Більший інтерес здобув архиєп. Петро в Га
личині, у католицького духовенства гр. обр. Ві
домості! взяті із Ле-Кіена і митр. Євгенія скомбі
нувалися тут з традицією, що йшла від Стрий- 
ковського, про посольство Данила до папи. Не 
вважаючи на анахронізм у титулі, дійшли тут 
до висновку, що сей Петро то галицький владика. 
Наслідком того було, що каталоги єпископів 
і митрополитів галицьких, зредаговані кап. Га- 
расевичем та Левицьким і поміщувані в урядових 
шематизмах львівської архиєпархії, знають, до 
1856 р. включно, Петра, автора твору про Татар 

і вигнаного тими-ж із своєї галицької столиці.
Галицьку теорію переймив також харків

ський архиєпископ Ф и л а р е т (Гумилевський): 
в огляді старої духовної літератури (1856) він 
назвав Петра єпископом галицьким і подав, в ро
сійськім перекладі (правду сказати — в дуже ли
хім), ціле його оповідане про Татар. Та одночасно 
на сю галицьку теорію впав тяжкий удар з боку 
Кан. Петру ше ви ча, що заживав тогді слави 
авторитетного історика. Спираючися на руські лі
тописи, що — як знаємо — не записали жадного 
Петра між єпископами ХІП-го в., відкинув віп
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здогад про галицьку вітливу нашого архиєпископа. 
Мало того, Петрушевич заперечив взагалі, щоб 
той Петро був руським єпископом; на його по
гляд, якщо се не видумана особа, то що-найбільше 
якийсь прогнаний із Руси латинський біскуп... 
Критика ся появилася саме в часі голосної і так 
для нас фатальної акції „чищеня східного обряду 
від латинських домішок", тож при всій своїй по- 
верховности вона здобула загальне признане, як 
у католицькій Галичині, так ще прихильніше 
в православній Росії: архиєп. Петро зник із усіх 
каталогів церковних ерархів і з підручників ду
ховної літератури. Шість віків раніше прогнали 
його з рідного краю Монголи; тепер, після недав- 
ного повороту, — сами любі землячки...

В науковій історіографії, політичній і церков
ній, майже не згадувано Петра. Один тілько ста
рий німець ІП т р а л ь, у своїй історії російської 
держави (1839), скомбінував очевидно Стрийков- 
ського з Парисом та велів Данилови посилати 
в р. 1244 посольство до папи, одначе й він не 
назвав Петра по імени. Поза ним, дарма шукати 
згадок або близших вказівок в обробленях таких 
загально знаних істориків як Карамзин, Соловьев, 
Костомаров, Макарій, Голубинський, навіть Гру- 
шевський. Натомість у спеціяльних працях, де 
годі було цілком промовчати загадкову постать 
архиєп. Петра, довгий час панував суворий кри
тичний дух Петрушевича. й ось так київський 
професор Даті; е ви ч у своїй монографії про 
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Данила (1873) і галицький лреосв. Пелеш 
у своїй історії церковної унії (1878) — оба вірили, 
що Петро не був руським владикою, тілько 
латинським.

Зворот настав на початку 80-тих років мин. 
столітя. Почин до нього дав — як дивно! — той 
же сам Петрушевич. Познайомившися з хро
нікою Маттея Париського і — перший з укра
їнських істориків — з буртонськими анналами, 
він основно змінив свій раніший погляд. В окре
мому приписі до розвідки про церкву св. Пан
телеймона в Галичі (1881), він повернув до тра
диції Стрийковського й признав Петра галиць
ким єпископом, що його Данило потайки вислав 
на Собор навязати взаємини з апостольською 
столицею. І хоч тепер автор станув, під оглядом 
наукової методи, без порівнаня висше ніж 25 літ 
раніше, то мимо сього його нові .висновки не 
знайшли признаня. Розбилися вони, як звичайно 
в таких разах буває, на вкорінених упереджених, 
конфесійних і обрядових.

Почувши себе в небезпеці, православє вислало 
проти Петрушевнча авторитетного вченого Даш- 
к е в и ч а, і він, у розвідці про Давидову унію 
(1884) старався збити нові погляди свято-юрсько
го каноніка. Він виходив із становища, що почин 
до унії ХІП-го в. дав не Данило, тілько Іннокен- 
тій IV, тому відкидав ту можливість, щоб га
лицький князь посилав кого до Ліону, а щодо 
архиєп. Петра, то в нім автор готов був видіти
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кого тілько любо — від підозрілого міжнародного 
авантуриста почавши, па якім-не-будь сербськім 
(Ruscia — Rascia' єпископі скінчивши.— а лише 
не церковного достойника з „Руси під володіннєм 
дому св. Володимира". І знов, — при всіх науко
вих хибах сеї праці, що нераз компромітують 
автора — ся теза, перемогла. Раз виключений 
Петро не повернув більше на те місце, що його 
якийсь час перед тим займав. 1 хоч з того часу, 
як буртонська хроніка стала знаною і як участь 
Петра в Соборі не полишала жадних сумнівів, 
історичне зпачіннє сеї постати безмірно зросло 
й вона — щоб так .сказати — почала нагально 
домагатися висвітленя, то вчені дослідники, по
літичні і церковні, воліли далі обходити її 
мовчки...

Що-тілько львівський ироф. А б р а г а м при
гадав ученому світовії се нерозвязане питане. 
У своїй дуже цінній книжці про початкп латин
ської Церкви па Руси (1903) він — що правда — 
не силувався розвязати загадку, ким саме був 
той архиєп. Петро і з чийого наказу явився він 
на Соборі;• що більше, він навіть висловив сумніви, 
чи сю загадку уже буде можливо розвязати; при 
всім тім одначе нема в нього непевності! ні щодо 
Петрового характеру — висілого духовного — пі 
щодо його походженя з Руси. Дякуючи заміткам 
Абрагама, постать архиєп. Петра віджила і знай
шла відгомін серед молодших дослідників.

Ревізію пригаданого питапя підоймив наперед 

.22



український історик Чубатий у своїй прані 
про Західну Україну й Рим у ХІП-ім віці (1917). 
Він висловив низку нових думок про особу, ста
новище й місію архиєп. Петра, одначе в загаль
нім впсліді не дуже відійшов від останніх до
гадок Петрушевича; він думав, що Петро був 
но всій правдоподібности таки галицьким єпи
скопом, що Данило вислав його в неурядовім ха
рактері на Собор навязати зносини з Заходом 
задля оборони від Татар та що ся руська місія 
дала привід папі вирядити посольство (фрап- 
цискапина Плано Карпіні) до Монголів і сим 
шляхом вкінці довести до першої унії на наших 
землях.

Не знаючи розвідки Чубатого й деякої иншої 
літератури (взагалі треба сказати, що поданий 
висше огляд важнішої літератури про се питане 
появляється вперше і раніше нікому з дослідни
ків в цілости не був знаний), особою нашого 
Петра заінтересувався молодий польський учений 
о. У м і п с ь к и й. У своїй богатій на мало знані 
жерела й літературні подробиці праці про та
тарську політику папи Іннокентія IV (1922) при
святив він кілька заміток архиєп. Петрови та 
старався відгадати звязану з ним загадку. Він 
обстоював його руське походженє й архиєпископ- 
ський титул, одначе щодо становища, а навіть 
імени, він не вмів дати жадної розвязки, хиба 
поставив кілька можливостей без. близшого мо- 
тивованя, як прим, що Петро то може друге імя 
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пізнішого митроп. Кирила (III), або самозванного 
митроп. Йосафата, або що може він ідентичний 
з переяславським єпископом Симеоном (убитим- 
Татарами ще 1240!), або вкінці що може його тре
ба шукати серед кількох безіменних єпископів, 
того часу, між ними й рязанського, і т. п.

Такий отеє образ дає досьогочасний дорібок 
у дослідах над руським епізодом Собору 1245 і над. 
героєм сього виступу — архиєпископом Петром. 
(Для повноти додати хиба, що у своїм нарисі 
української історії (1919) я сам схилявся до по
гляду, що Петро був мабуть владикою пере- 
миським). Як бачимо, вислід дуже незначний, де 
нема нічого певного, устійненого. Особа й місія 
сього руського архиєпископа полишилася й даль
ше загадкою, і в напрямі церковнім і в напрямі 
політичнім, а його оповідане про Татар цілком не- 
знайшло критичного розбору. В таких обставинах 
усе питане стає відкритим і заслугує, щоб його на
ново розслідити і розвязати.

ПІ. ЩО ПЕРЕКАЗАЛИ АНГЛІЙСЬКІ ХРОНІСТИ 
ПРО ОСОБУ АРХИЄП. ПЕТРА?

Щоб близше означити особу руського гостя на 
ліонськім Соборі й пізнати характер його мі
сії, мусимо виходити від головного жерела, що-- 
переказало нам спогад про сю подію. Самозрозу
міла річ — скаже хто... Та зправди, нема нашо
го виходу, як тілько почати з сього банального- 
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на око правила. Майже всі дотеперішні спроби* 
розвязати ту історичну загадку починалися і кін
чилися переглядом показників до руських літо
писів, за іменами тогочасних архиєпископів. 
і єпископів; натомість само жерело відомости про- 
архиєп. Петра з 1245 р. дуже мало кого інтере
сувало.

Говорячи про те жерело, треба памятати про- 
дві річи: саме оповідане про Татар, записане 
з уст архиєпископа, чи може переложене з його- 
писаного оригіналу, та додані до того оповіданя 
поясненя англійських хроністів.

Рамки отсього нарису за тісні, щоб дати тут ■ 
аналізу, хочби поверховну, самого оповіданя 
Петра про Татар. Таку спробу, першу в історіо
графії, зробив я в головній студії й дійшов до 
висновку, що інформатор Собору мусів бути лю
диною поважною, досвідною, скромною і правдо
мовною; се останнє не лише в субєктивному ро- 
зуміню, айв обєктивному: він повідомляв, 
папу про правдиві річи, як їх сам видів або про- 
них чув, і подавав їх докладніше, повніше й ори
гінальніше ніж усі попередні інформатори Евро- 
пи про татарські справи. І якщо Петрові відомо
сти були пізніше забуті, то причина сьому в тім, 
що скоро по них появилися і поширилися у світі 
знамениті твори про Монголів, що їх писали ка
толицькі місіонарі в роді Плано-Карпіні, Сен- 
Кантена і Рубрука. При їхніх працях розмірно- 
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скромні відомості! руського архиєпископа мусіли 
полишитися в тіни, разом з іменем їх автора.

Згадана аналізи показала також, що з Петро
вого оповіданя пробивається віра в відпорність 
католицького світа супроти азійських наїздників 
і в необхідність здобути його підмогу для Руси. 
Вкінці дійшов я там до ствердженя, що між 
Петровим оповіданєм і записками наших літо
писів про Татар є деякі спільні риси й що вони

■ позволяють догадуватися, що біля того часу на 
Руси мусів бути якийсь подібний твір про Татар,

■ одначе згодом загинув в історичній хуртовині.
І взагалі, докладніший розбір оповіданя не поли
шає жадного сумніву, що архиєп. Петро вийшов 
з Руси і що про татарські справи був краще по
інформований від усіх тогочасних земляків-ппсь- 
менників.

Ще дальше від самого оповіданя ведуть 
нас додані па вступі до нього поясненя ан- 
глійських літописців, узяті без сумніву від оче
видців, себто тих, що мали нагоду зійтися 
з руським архпєпископом (самих авторів хро
нік на соборі не було). У хроніці Маттея Па- 
риського читаємо під р. 1244:

„Et dum haec fatalis alea mundi revolvisset, 
quidam archiepiscopus de Ruscia, Petrus nomine, 
vir, ut aestimari p tuit, honestus, spirifualis et 
f'de dignus, a Tartaris exterminatus, ut ab archi- 
episcopatu suo, imo ab ipso regno fugiens et ef- 
fugatus, ad partes se transtulit Cisalpinas, con- 
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silium et auxilium et de sua tribulatione conso- 
lationem adepturus, si sibi, dante Deo, Ecclesia 
Romana et principum ciemens forte gratia sub- 
veniret”.

Натомість відповідний .вступ у буртонській 
хроніці, тут під р. 1245, такий:

„Inter caeteros mundi praelatos venit ad 
concilium apud Lugdunum archiepiscopus Ruthe- 
nus, nomine Petrus, qui, prout quidam asserebant 
de concilio venientes, neque latinam neque grae- 
cam neque hebraicam novit linguain, et tarnen 
per interpretera peroptime coram Domino Papa 
exposuit evangelium. Ipse etiam seorsum vocatus, 
cum Domino Papa caeterisque praelatis in divinis 
sacris vesiibus indutus, sed non eo modo quo 
Jpsi, divinorum assistebat celebrationi .

Порівнуючи обі вступні записки з собою, 
доглянемо передовсім згадувану вже раніше 
ріжницю у способі, в якім оба хроністи пода
ють вістку про Петра і його оповідане. Ся 
неоднаковість ударяє нас найбільше- тому, що 
буртонська хроніка — то переважно перерібка 
твору Маттея Паризького. Так ось лише бур
тонська записка говорить про присутність 
Петра на Соборі та про ті інформації, які він 
давав папі; натомість Парне, хоч він найважні- 
ший історик сього Собору, такого випадку 
цілком не записує і оповідане Петра про Та
тар кладе на кінець р. 1244. В першій х<вилі 
можна-б догадуватися, що буртонськпй моиаХ 



взяв цілу історію у Париса, лише умістив її на 
хибнім місця. Одначе така догадка не може 
оути удержана; на/впаки, в буртонській за
писці бачимо докази, що ціла відомість про 
архиєпископа Петра дісталася туди цілком 
самостійним шляхом, а не була переписана 
з иншої хроніки. Про се свідчить ся обставина, 
що буртонський монах не тільки недвозначно 
покликується на учасників Собору, як своїх 
інформаторів, та ще подає такі подробиці про' 

Петра, яких у Маттея Париського цілком нема 
і в яких правдивості! ніяк не можемо сумніва
тися: окрім згадки, що Петро не знав біблій
них мов, сюди належить ще замітка про ризи 

й обрядові окремішности архиєпископа.
В такій ситуації виринає инша догадка, 

противна попередній: що може Маттей Па- 
риський, редагуючи свою хроніку, не був до
волі докладний, і що буртонський хроніст 
поправив його хибну дату... Одначе такої до
гадки неможливо нічим підперти, й вона сто- 
яла-б у незгоді з цілою сумою наших відомо-- 
стей про обі англійські хроніки, їх обопільне 
відношене й історичну достовірність. Окрім 
сього було-б незрозуміле, чому в буртонській 
хроніці пропущена згадка Париса про вигнане 
Петра й ціль його подорожі до осередка като. 
лицького світа? Таким способом доходимо до 
суперечності!, що її на око неможливо розвя
зати: з одного боку найповажніший історик 
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■ліонського Собору, Маттей Париський, датує 
•відомість про вигнаного руського архиєпископа 
одним роком перед Собором; з другого боку, 
другорядний хроніст, що переважно переписує 
Маттея, звязує особу руського владики з Со

бором і не полишає жадних сумнівів, що так 
дійсно було.

Отою суперечність можемо розвязати тілько 
сим способом, що приймемо записки обох англій
ських хроністів як правдиві, себто ЩО В ДІЙ
СНОСТІ! нема між ними суперечносте, що вони 
говорять про два окремі моменти з побуту 
архиєпископа Петра на Заході: Маттей про 
раніший з 1244-го р., а буртонський монах про 
пізніший з 1245. Позірна суперечність мусіла 
отже вийти з того, що Маттей, з якоїсь там 
причини — а догадки в сім напрямі можуть 
бути дуже ріжні — при огляді подій на со
борі 1245 не згадав нашого архиєпископа 
вдруге.

І зіправди, ніщо не противиться такій 
можливосте, що оба хроністи, незалежно один 
від другого, не в тім самім часі і не з того 
самого жерела, одержали вістку про нашого 
архиєпископа: Маттей Париський — перед 
Собором, у 1244, з Італії; буртонський літо
писець — по Соборі, в 1245, з Ліону. Італій
ське походженє Парисової ВІДОМОСТІ! вихо
дить доволі ясно з одної фрази вступного ПО- 
яснепя: що вигнаний з рідної землі русь
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кий архиєппскоп перенісся до п е р е д а л ь- 
пейської країни (ad partes se transtulif Cisa'- 
ріпаз) Окілько знаємо, ся старинна геогра
фічна назва завсігди прикладалася до північ
ної Італії, а не до південної Франції...

Ствердивши се, доходимо до ось якого 
висновку: архиєп. Петро був наперед, під 
кінець 1244-го р., в Італії, щоб там шукати 
поради й підмоги не лише у голови католиць
кої Церкви, а й у світської влади (principum 
clemens gratia), в першу чергу очевидно у рим
ського цісаря; не знайшовши вже в Італії 
Іннокентія IV-ro, наш владика мав мабуть 
нагоду зійтися з кимсь із .духовних або світ
ських достойників (дуже можливо що з самим 
цісарським двором, що саме тогді перебував 
в північній Італії) та подати йому свої відо
мості! про Монголів; у слід за сим, він подався 
за папою до Ліону, був на Соборі і там також 
давав ті самі інформації про Татар; відпис 
першого оповіданя, не знати яким шляхом 
дістався з Італії до сент-албанського мона
стиря, до рук Маттея Париського, натомість 
копія другого оповіданя, через когось з учас
ників Собору, попала до монастиря в Буртові 
та була самостійно втягнена в тамошню хро
ніку.

Приймаючи такий хід справи, дістаємо 
одночасно поясненя всіх окремішностей, які 
бачимо в обох версіях Петрового оповіданя 
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про Татар; сі ріжниці вийшли мабуть із того, 
що хто инший записав чи переписав опові
дана в Італії, а хто инший — в Ліоні. Даль
ший висновок такий: коли архиєп. Петро був 
вже 1244-го р. в Італії, то він покинув Русь 
ще перед скликанням Собору, і значить, що 
він пустився в таку далеку дорогу не тому, 
щоб взяти участь в Соборі, лише початково 
в иншім намірі, а про Собор довідався що- 
тілько вже на Заході.

w * *
Ось так у центрі тогочасного католиць

кого світа знайшовся чужинець з далекої землі, 
викликуючи своєю появою, своєю мовою і сво
їми оповіданими загальний інтерес. — Він 
скоро здобув загальне довірє до своєї особи. 
Очевидець, той що за ним писав Маттей Па- 
риський, трьома словами виставив йому як 
найкрасше свідоцтво: муж чесний (honestus) 
інтелігентний (spiritnalis) і віродостойний (fi- 
dedignus). Таке вражінє викликав архиєп. 
ПетрФ в Італії, й воно, як знаємо, не змінилося 
в Ліоні. Вкінці, пригадуємо, до такого самого- 
корисного висновку про його особу доходимо 
з розбору його оповіданя про Татар.

Та ідім дальше за тогочасними свідоцтвами. 
Оба жерела згідно говорять, що Петро при
був із Руси (de Russie, Ruthenus). Значить він 
не був владикою якихсь Русинів поза межами
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Руси (так прм. думав Дашкевич), навіть хочби 
такі Русини тогді могли мати церковну висшу 
організацію (а се річ цілком виключена); зна
чить отже що Петро походив з одинокої зна
ної тогді Руси, політичної а не етнографічної 
або колоніяльної. — Згадка про мови в буртон- 
ській хроніці не позваляе теж сумніватися, 
що архибпископ був і з роду Русином, а не 
Греком, як так богато висших духовних на 
передмонгольській Руси. його грецько-юло- 
вяпський обряд також безсумнівний, як се ви
ходить із згадки про ризи нашого владики. — 
Хоч старих мов він не знав (а може тілько 
не знав їх настільно добре, щоб ними гово
рити), його теологічна освіта показалася со
лідного. Повсталі з сього приводу сумніви 
розвіялися скоро: окремий іспит під доглядом 
св. Отця поручив його як найліпше (peroptime). 
Все те в купі основно розбиває всякі підозріння 
що виросли в головах деяких дослідників, буцімто 
Петро присвоював собі, чи там що йому припису
вано, инший характер, ніж той що його мав 
в дійсності!. Такі підозріння на мають найменшої 
наукової основи; диктує їх саме тілько конфе
сійно-політичне упереджене. Зокрема легкодуш
на інсинуація Дашкевича, що мовляв Петро то 
якийсь міжнародний авантюрист, не додає уче
ної чести свойому авторовії.

Щодо міста в Руси, де Петро був архиепис- 
асопом, то у Лариса сказано, що Татаре прогнали 
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«владику не тілько з його архиєпископської сто
лиці, а й із його країни. Звідси той логічний 
висновок, що Петро не походив з таких земель 

•старої Руси, куди Татаре або цілком не доходи
ли (прим, з В. Новгороду), ані з таких, де наці
ональна княжа влада удержалася і по татар
ськім наїзді і де Татаре напевно не вмішувалися 
до церковних справ (як прим, в державі Данила 
галицького, або Ярослава суздальського). Що 
більше, вислів хроніки про вигнане Петра з 
батьківщини (imo ab ipso regno) можна ро
зуміти тілько одним способом: що той прогнаний 
Татарами архиепископ після того нігде в Руси не 
міг знайти пристановища, а не лише в якій од
ній княжій волости.

Оба англійські жерела однодушно і позитив
но зовуть Петра архиепископом, а не єпископом 
або архімандритом. Видко, не було в сім напря
мі сумнівів. В католицькій церкві архиєпископ- 
ський титул (коли він не іп parfibus) тотожний 
з урядом митрополита, тому Собор мусів видіти 
в Петрі не кого иншого, тілько самого голову русь
кої Церкви. Правда, на Сході здавна панував, на

звіть і досі удержався, нахил до архиеписпопських 
(як і патріярших) титулів, так що там архиепис
коп означає часто звичайного лише, буває й ціл
ком малого єпископа; та одно правило притім 
збережене: архиепископ завсігди безпосередно 
залежний від патріярха, автокефальний. На Ру- 

’СИ ДО 1156-ГО року був тілько один-одинокий 
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архиєпископ — київський митрополит всеї Руси- 
голова руської Церкви. З названого висше року 
появляється другий архиєпископ, залежний від 
київського, отже не-автокефальний, т. ск. титу- 
лярний, у В. Новгороді. Причина повстаня сьо
го архиєпископа виїмкова (новгородський вла
дика в 1156 був суперником Клима Смолятича 
до митрополії і частинно виконував уряд митро
полита) і до самого поч. XlV-ro в. иншого архи
єпископа на Руси, окрім дійсного — київського- 
і титулярного — новгородського, не було. Нов
городського архиєпископа з 1245 знаємо добре 
і по імени, одже наш Петро ним не був. І, як- 
угорі показано, з Новгороду прогнати його Татаре- 
не могли. Се веде нас до такого одинокого вис
новку: якщо Петро походив з Руси, коли був ар- 
хиєпископом і не міг бути новгородцем, то мусів- 
бути архиєпископом київським, с.є митрополитом 
руської Церкви. Римська курія завсігди оставала 
в деяких взаєминах з Русю і певно настілько зна
ла тамошні відносини, щоб не впасти жертвою- 
непорозуміння щодо найвпсшого церковного уря
ду тої країни.

Теологічний іспит, якому в часі Собору під
дався митрополит Петро, мусів очевидно обій
мати не самі тілько євангельські питання, а й ка
нонічні і доґматичні справи, й у всіх сих напря
мах вислід іспиту мусів бути дуже корисний, 
коли задоволений папа спеціяльно запросив ми
трополита до участи у спільному торжественно- 
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му богослуженю. Сього факту годі пояснити 
инакше, як тілько тим, що Петро мусів заявити 
готовість приступити до церковної єдности з Ри
мом і що вже як католик брав участь у богослу
женю і нарадах. Очевидно, се приступленє до 
унії мусіло бути тілько покищо особисте, бо тру
дно подумати, щоб митрополит мав уже з дому 
всі формальні довірености в сім напрямі. До то
го, і ліонський Собор 1245 не мав у своїй програ
мі справи церковної унії. В кождім разі не може 
бути сумніву, що між Іннокентієм IV. і митропо
литом Петром мусів бути при сій нагоді обмін 
думок про поворот цілої руської Церкви до єдно
сти з римською і що Петро заявляв готовість 
працювати для здійснення сеї ідеї.

В Парисовій хроніці маємо окрім сього згад
ку, що Петро прибув в Італію просити поради, 
помочи й потіхи не лише у голови католицької 
Церкви, а й у світських володарів західної Евро- 
пи. Отся певно не припадкова подробиця веде нас 
знов до висновку, що Петрова місія, окрім цер

ковно-релігійної ціли, мусіла мати й політичний 
характер, і що за митрополитом стояла якась 
світська влада на Руси. Котра саме? На се пи- 
таня англійські хроніки не дають відповіди 
(крім тої одної вказівки, що Петро був вигнаний 
з цілої Руси), тому й розвязки сеї загадки мусимо 
пошукати на иншім полі.

*
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На сьому вичерпуються всі ті висновки про 
особу і ролю руського гостя в Ліоні, які можливо 
добути з розбору відносних записок в англій
ських хроніках. Висновків сих, як бачимо, небо- 
гато, одначе й вони далеко виходять поза межі 
того, що новіша історіографія вміла сказати про 
того загадкового архиєпископа з Руси. Зібравши 
їх в одно, дістаємо ось-що: митрополит руський 
Петро, вигнаний Татарами зі своєї столиці, мусів 
покинути Русь і, в порозуміню з близьким йо
му князем, що очевидно не міг оборонити архи
єпископа, поїхав під кінець 1244-го р. до Італії 
шукати там поради й підмоги у св. Престоли й у 
католицьких володарів; не заставши вже папи в 
Італії та зустрівшися мабуть з цісарським, дво
ром подався на початку 1245-го року до Ліону 
дає Іннокентію IV докладні інформації про 
Монголів, приступив до церковної єдности з Ри
мом та взяв участь у загальнім Соборі, де викли
кав загальний інтерес до своєї особи і своїх ві
домостей.

До инших висновків науково-критичною ме
тодою дійти неможливо, якщо мають рішати зна
ні нам західно-європейські жерела. Сей вислід 
стверджує такий многоважний факт в історії 
старої Руси — многоважний без огляду на брак 
безпосередних наслідків, — що треба дивуватися, 
як усі новіші історики, українські і російські, не 
добачували його. Тілько чужинець Ле-Кіен (два 
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століття тому!), ведений інстинктом чи припад
ком, був на шляху до правди...

IV. КИЇВСЬКІ МИТРОПОЛИТИ ПО ЛІТОПИСАМ 
ХІП-го в.

Не дурімо себе. Якби ми спинилися на ви
сновку попереднього розділу, що ліонський архи
єпископ Петро то сам голова руської Церкви, ми
трополит київський, то напевно все ще знай
шлись- би оборонці „чистоти східної Церкви", що 
хотіли-б захистити її від такого висліду аналізи 
жерел. Вони виступили-б, без сумніву, зі старим 
аргументом, що його вже Ле-Кіен мав перед очи
ма. Всі пізніші письменники уважали його так 
непохитно певним, передрішеним і самозрозумі
лим, що вже й не думано глибше над ним. Сей 
аргумент — то історичний каталог київських ми
трополитів.

Дійсно, традиційний спис руських митропо
литів, оснований на літописних вістках, не знає 
в ХІП-ім в. жадного Петра, а хронологічні дати 
сього спису неначе-б то просто виключають, щоб 
митрополит з сим іменем міг у 40-их роках т. в. 
взагалі істнувати. В тім часі, мовляв, коли зна
ний нам Петро був на Соборі в Ліоні, на київськім 
митрополичім столі сидів Кирило III... На око,, 
сей аргумент дуже важний. Якби він удержався, 
міг-би наново викликати сумніви, чи той Петро 
на Соборі говорив правду, та у слід міг-би за сим 
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захитати всіми нашими висновками. Все те при
неволює нас придивитися близше церковно .по
літичним обставинам на Руси в середині ХІП-го 
в., зокрема-ж літописним вісткам про київських 
митрополитів.

Руські літописи ХІП-го в. зправди не знають 
жадного митрополита Петра, навіть жадного єпис
копа з таким іменем. Одначе, чи сама мовчанка 
літописів може бути доказом, що біля 1244—1245 
дійсно не було такого митрополита? Ні, не може. 
Полишаємо на боці знану обставину, що давні 
літописи були пізніше, в Московщині, цензуро
вані, та природну з того догадку, що жертвою тої 
цензури в першу чергу мусів упасти той перший 
перед Ісидором (XV в.) явно прихильний Римови 
митрополит. Досить приглянутися близше відомо
стям тогочасних літописів про митрополитів 1-ої 
половини ХІП-го в., щоб побачити недокладність 
у тих відомостях. Сі вістки такі скупі, уривкові 
і повні прогалин, що й без цензурних заходів 
юдин з тодішних митрополитів міг бути легко 
пропущений.

Так ось про двох митрополитів на переломі 
XII і ХІП-го вв. нема взагалі згадки й імена їх 
(Гавриїла і Діонисія) переховала нам тілько не
певна традиція. Про митр. Маттея (f 1220) згадує 
лише суздальський літопис, не подаючи одначе 
часу, коли він засів на митрополії. Розмірно ча
сто згадують літописи його наступника Кирила 
(П)-Грека: найчастіше суздальський (6 разів), 

38



«одначе без вістки про його смерть; менше — 
новгородський (2 рази, в тому раз з приводу 
смерти 1233); а раз тілько, і то випадково, — га- 
лицько-володимирський літопис. Третій з порядку 
митрополит того часу, Йосиф, удостоївся лише 
.одної-однісенької згадки (про свій прихід із Гре
ції до Києва 1237) — в літописі новгородськім... 
Хронологічно найблизші потім вістки, записані 
в північних літописах, суздальськім і новгород
ськім, припадають на рр. 1250 і 1251, про початок 
діяльности нового митрополита, Кирила (ІІІ)-Ру- 
сина (f 1281).

Чому такі скупі відомости? Окрім того диво
глядного явища, що наші давні літописці, хоч 
виключно духовні, мало дбали про записуване 
фактів церковного житя, скупість та поясняється 
толовно тим, що з кінця ХП-го в. почавши в Ки
єві не ведено літопису, чи може ведено, тілько 
він запропастився. Натомість велися літописи 
в Суздалі, в Новгороді В., в Галичі та Володи
мирі, й вони переховалися до наших часів. У всіх 
них взагалі мало вісток про Київ (в галицько-во
линськім найменше), то й згадки про митропо
литів тілько принагідні.

З того, що висше сказане, виходить поперед 
усього, що мовчанка руських літописів про яко
гось митрополита ще не може бути певним до
казом, що мовляв такого митрополита не було. 
Дальше, обмежуючися до обох північних літо
писів, суздальського і новгородського — тих основ
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них жерел наших відомостей про тогочасний 
Київ і його митрополитів — ніяк не можна впев
няти, буцімто реєстр архиєпископів перед 1250' 
повний і буцімто біля 1244—1245 жема місця для. 
архиєп. Петра. В дійсности маємо цілком вільне 
місце ВІД 1238 ДО 1249, себто ЦІЛИХ 12 літ. І якщо 
досьогочасна історіографія не приймає такої ве
ликої прогалини в ряді митрополитів, то причи
ною сьому є принагідна згадка галицько-володи- 
мпрського літопису під р. 1243 про Кирила (оче
видно того самого, що в північних літописах ви
ступає під 1250 і 1251) як про невисвяченого ЩЄ‘ 
митрополита-номіната...

Приймім на момент, що в 1243 Кирило III уже 
був іменований митрополитом. Вислід буде такий, 
що порожне місце в літописах, між запискою про 
Йосифа (1237) і сею згадкою про Кирила (1243) 
буде не 12-літнє, тілько 5-літнє. Здається доста- 
точно, щоб добути місце ще одному митрополито- 
ви, що правив руською Церквою по Йосифі (про 
його смерть або уступленє не знаємо нічогісінько) 
та перед Кирилом-Русином (висвяченим одначе 
найскорше 1249, за галицько-володимирським лі
тописом що-тілько 1250!). Тим посередним звеном 
реєстру цілком добре може бути паш архиєп. Пе
тро. Правда, одночасно доходимо до деякої хро
нологічної суперечности: побут Петра в Італії 
і Ліоні припадав-би таки на час, коли Кирило вже 
був іменований... Та розвязати сю суперечність 
не трудно. Досить приймити, що митр. Петра ви
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гнали Татаре з Києва ще 1242-го р. і що вів 
тілько по довшім скитальстві станув перед папою 
і просив поради та помочи, — а суперечність 
пропадав. Одним словом, хочби дата галпцько-во- 
лодимирського літопису 1243 була вірна і Кирило 
вже був тогді призначений на митрополита, то 
все таки маємо забезпечене місце для Петра — 
біля 1240.

По правді, нема оправданої причини так 
обмежувати те вільне в жерелах місце. Галицько- 
володимирський літопис, як знаємо, первісно не 
мав дат цілком; додані вони геть пізніше (і не 
в усіх кодексах) якимсь редактором-перепису- 
вачем, і, з малими виїмками, обраховані цілком 
хибно. До таких фальшиво впкомбінованих дат 
належить також та при згадці про Кирила. В го
ловній нашій студії проведена 'Критична аналізи 
того місця літопису і з неї виходить ясно, що та 
записка — як кн. Данило, в часі окремого наїзду 
Татар на Побуже, з „митрополитом11 Кирилом 
утікав з Холму до Володимиря, — не належить 
ані до 1243, ані до 1242 (як дехто з істориків хо- 
тів-би її поправляти), а радше до 1244. Разом із 
сим, вільне місце в реєстрі митрополитів поши
рюється і хронологічна суперечність з подорожю 
Петра цілком зникає. Що більше, характер тої 
літописної записки такий, що з неї не мусить 
ще виходити, буцімто в часі записаного випадку 
Кирило вже був іменований; може.се значити,. 
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що князь утікав з тим, що потім став митрополи
том. Сим способом і рік 1244 був-би вільний.

В галицько-володимирськім літописі є ще 
одна (і вже остання) згадка про того-ж Кирила: 
як у 1250 Данило і Василько посилали його на 
свячене до грецького патріярха і як він по дорозі 
висватав угорську королівну Констанцію за Да
видового сина Льва. По правді, се сталося яких 
два роки раніше; разом з тим, княже іменоване 
Кирила годі класти на час перед 1246. Одним 
словом, отся друга, записка галицько-володимир- 

-ського літопису про невисвяченого ще Кирила 
позволяе здобути для нашого Петра ще й р. 1245.

Так ось дійшли ми до упевненя (подробиці 
у головній розвідці), що між одинокою згадкою 
про митроп. Йосифа (1237) і правдоподібною да
тою іменованя Кирила-Русина (1246) пройшло пов
них вісім, як не девять літ. І хочби відрахувати 
на урядоване Йосифа аж три роки (се буде до
гадка без жадної підпори в жерелах), то й тогді 
ще для його наступника, митроп. Петра, полиша. 
еться добрих чотири-пять літ. Таким способом, 
традиційний реєстр руських митрополитів пока
зує таку велику прогалину, що нема вже най
менших труднощів вписати в нього ще одного 
нового голову руської Церкви. Одночасно паде 
останній сумнів щодо дійсного характеру русько
го гостя на Соборі 1245 — архиепископа-митропо- 
лита Петра.

Якщо старі руські літописи мовчать про його 



імя й діяльність, то дві причини сьому знаємо 
вже: недостачу київського літопису в тім часі 
і пізнішу московську цензуру; ииші-ж причини, 
що темрявою забутя покрили отсю виїмкову в 
історії руської Церкви постать, лежали в оосягу 
■ТОГДІПІІІЬОГО політичного житя наших земель.

V. ХТО БУВ ПОЛІТИЧНИМ ПРОТЕКТОРОМ 
МИТРОП. ПЕТРА?

Пригадуємо, що вже в третім розділі дій
шли ми, на основі розбору англійських жерел 
до висновку, що Петрова місія в сам осередок 
католицької Европи імуїсіла мати, окрім релі
гійного характеру, ще й свою політичну ціль. 
Доказом сього є сам упадок митрополита: ви
гнали його Татаре, що в справах релігійних 
були загалом толерантні, очевидно не із ре
лігійних причин, а політичних — державних 
чи церковних. Доказом сього є й те, що Петро, 
крім у папи шукав помочи також у світських 
володарів Заходу. З усього виходить, що за 
ним мусіла стояти якась княжа влада на Руси 
і що упадок сеї влади під ударом Татар по
тягнув .за собою й вигнане митрополита. Хто-ж 
у такім разі міг бути політичним протектором 
архиєп. Петра?

З історичного огляду цілої справи у II 
розділі знаємо, що появу Петра на Заході 
оскілько взагалі не піддавано в сумнів його 
характеру й місії — звязувано звичайно з по
літикою галицького князя, пізніше короля,
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Данила Романи в и ч а. До такого погляду 
вела наперед знана нам уже традиція, що ви
ходила від Стрпйковського, а головно із инших 
жерел знаний факт, що той князь дійсно сто
яв у довших взаєминах з апостольським Пре
столом (з 1246 почавши), бажав підмоги като
лицької Европи проти Татар, заключив цер
ковну унію і т. ин. З того пішло й настирливе 
шукане архиєп. Петра в ряді галицько- русь
ких владик. Та коли критичніше придивимося 
тим поглядам, мусимо відкинути їх, як цілком 
пеоправдані.

Про одні перепони була вже мова (в IV 
розділі): з Данилової держави хиба годі було 
Татарам вигнати Петра. Дальше: якби так 
зправди було*, що Петра послав Данила, то як 
можливо пояснити собі, чому в пізніших ли
стах папи до Данила і його брата Василька — 
листах перехованих до нині — нема наймен
шої згадки про Петра і його місію. Вкінці: дій
шовши до певности, що Петро був митропо
литом .київським, мусимо раз на все виклю
чити тіснішу авязь між ним і Данилом. Пере
дусім сей князь, окрім коротенького моменту 
в 1240, Києвом не володів. В таких обставинах 
трудно уявити собі, щоб митрополит був його 
довіреною людиною; а якби так було, то ви
гнаний Татарами з Києва був-би такий митро
полит знайшов захист у землях Романовичів 
і не мусів скитатися по чужині. Так само бу- 
ло-б незрозуміло, чому Данило, мабуть ще за 
життя Петра, старався вже про нового митро
полита — Кирила; булоб дивне й те, що двір- 
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-ський літопис Романовичів — галицько-воло- 
димирський — ні словечком не згадує про 
сього незвичайного митрополита і його дивні 
пригоди... Збираючи в одно, мусимо дійти до 
певного висновку, що між кн. Данилом і ми
троп. Петром тісніших взаємин не було й бути 
не могло.

Менше-більше те саме треба сказати про 
можливий здогад — досі одначе ніким не ви
словлений — що мовляв Петро стояв ПІД по
літичним покровом другого, побіч Данила мо- 
гутного князя — Ярослава Всеволоди- 
ч а суздальського. Се якраз йому формаль
но належав Київ в рр. 1245—1246, в 'дійсно- 
стп-іж Татарам. Про нього знаємо також, що 
він перед смертю (1246), в часі примусового 
■побуту на дворі в. хана в Монголії, заявляв 
папському послоіви тамже, о. Плано-Карпіні, 
що хотів-би навивати тісніші взаємини з Ри
мом. Одначе й таку догадку, що іза імитроп. 
Петром стояв Ярослав суздальський, мусимо 
відкинути. Коли-б іменно так було, то слід 
того мали-б ми знов у листі Іннокентія IV-ro 
до Ярославового сина Олександра, де папа 
певно був-би покликався не лише на свідоцтво 
самого Плано-Карпіні, а й на посольство Пе
тра; та й Олександер був-би мабуть прихиль
ніше відповів папі, ніж се дійсно сталося.

Отже дійшли ми до висновку, що митроп. 
Петра неможливо звязати ні із Данилом, ні з 
Ярославам. Щобільше, сей відомий нам факт, 
їцо усунений Татарами голова руської Церкви 
тим самим вигнаний був з цілої Руси, що він 

45



не знайшов ізахисту ні в державах галицько- 
володимирських, ні в суздальсько-владимир
ських, ні в залежних від Суздаля (землях нов
городських, — сей факт йеде нас до висновку, 
що політичного протектора митроп. Петра 
треба шукати серед суперників обох 
названих вище володарів ста. рої 
Руси.

Короткий погляд на політичний систем 
Руси в часі між 1230 і 1245 не полишає нас у 
довгім сумніві, хто був той князь, що йому 
наш Петро був вобовязаппй за винесене його 
до достоїнства митрополита і що з ним поді
лився сумною долею упадку. Сим князем міг 
бути тілько Михайло Всеволодич чер- 
нигівський. Історія його мало ізнана; 
ми не маємо літопису близького його домови. 
Одначе те, що про нього знаємо з инших літо
писів, йому неприхильних, робить з кн. Ми
хайла історичну постать, що заслутує доклад
нішого ніж досі пізнаня, а й є достойна пера 
повістяра або драматурга.

Був він з амбітного княжого роду, що мав 
себе за найстарший на Руси. Належав до нащад
ків Святослава Ярославича, що нераз засідали на 
великокняжім київськім столі. Родився на по
чатку ХШ-го в. з батька Всеволода Чермного, 
князя київського, і матери княжни польської, 
дочки Казимира Справедливого. Сам був жонатий 
з Оленою Романівною, сестрою Данила і Василька, 
князів галицько-володимирських. Брав участь 
у нещасній битві руських князів з Татарами над 
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Калкою (1222), і по ній став князювати в Черни- 
гові. Незабаром потім попав у затяжний конфлікт 
з Ярославом Всеволодичем Суздальським. При
чиною був не дуже принадний княжий стіл у В. 
Новгороді — вже тогді у сфері впливів Суздаля. 
•З 1223 почавши, володів там згаданий Ярослав 
і був майже постійно в незгоді з підданими: не- 
раз покидав їх, то самохідь, то поневолі. Новго
родці два рази (1225 і 1229) запрошували до себе 
Михайла з Чернигова. Він одначе не бажав Нов
городу для себе, натомість рад був видіти там 
свойого малого сина Ростислава. З сього вийшла 
війна з Ярославом, закінчена, при посередництві 
митрополита і київського князя Володимира Рю- 
риковича, згодою в 1230-ім р. Михайло, між тим 
посвоячений через дочку з Суздальцями, залишив 
усі новгородські плани. Його політичні амбіції 
пішли в иншім напрямі.

Чернигівська династія уважала себе в першій 
мірі управненою до володіння Києвом, а даль
ше — до спадщини по галицьких Ростиславичах. 
Роман Мстиславич і його сини, Данило і Василь
ко, були в очах чернигівського роду узурпаторами 
Галичини і мали там дійсно богато противників 
серед боярства. Новий зворот у політиці кп. Ми
хайла викликав наперед непорозуміння з досьо- 
гочасним зоюзником Володимиром київським, 
і довів до того, що сей нездатний князь став з во
рога союзником Данила. До того, і суперництво 
з Ярославом віджило наново (близшої причини
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не знаємо), так що Михайло мав доволі ворогів, 
боротьбі з ними виявив він незвичайну енер

гію, богато політичного і воєнного хисту, зокрема 
його син Ростислав, їв молоденькім хлопячім віці, 
розвинув стілько відваги, хоробрости і невтомних 
•змагань, що мусимо чудуватися. В 1234/5 Ми
хайло мало не стратив Чернигова, одначе зручним 
маневром умів розромитп противників, викинути 
Володимира з Києва і посадити там свойого під
ручного князя, пійти на Галич, відобрати його 
Данилови, довести до близького союза з угорським 
королем Белою IV, заручаючи свойого сина 
з його дочкою, вкінці зблизитися до польських 
князів, а навіть до німецько-римського цісаря. 
Угорщина змагала тогді до опановапя устя Ду
наю і західної Половеччини (пізніше Молдавія 
і Бесарабія), отже Михайлова коаліція творила 
■сильний блок, що міг основно перемінити полі
тичний систем па сході Европи...

Верх успіхів осягнув Михайло в 1236/7 р. Він 
прогнав з Києва Ярослава Суздальського, що туди 
хвилево вдерся, взяв стару столицю Руси для са
мого себе, а Галичину віддав синови Ростисла
вові!. Від Чернигова по Перемишль ростягалася 
його власть. Сим способом виросла на Руси третя 
могутність, однаково небезпечна — як для суз
дальських Всеволодичів, так і для володимир- 
ських Романовичів... Та майже одночасно прий
шла трагічна катастрофа. Зявився новий політич
ний чинник, могутніший від цілої східної і се- 
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редньої Европи вкупі, грізний для всіх її країн 
і держав, — себто Татаре.

Пройшовши 1236—1238 вздовж Волги, вда
рили вони 1839-го р. на Задніпрове і разом з Чер- 

ниговом не полишили каменя на камені. Одно
часно на правім боці Дніпра вдарили на Михайла 
і Ростислава свої, руські противники: Ярослав, 
тогді вже князь суздальський, і Данило. Ціла 
•політична будівля, двигнена з таким зусиллвм, 
розлетілася відразу. Данило, на короткий момент, 
■заволодів навіть Києвом (1240). Михайло з сином 
пішов блукати по Угорщині, Польщі та шукав 
зближеня з самим Данилом. В порозумінню 
з сим останнім, повернув він, як тілько татарська 
хуртовина перекотилася за Карпати, на київські 
і чернигівські руїни (1241).

Одначе і в сій новій і тяжкій ситуації не 
зрікся ранішпх мрій. Зокрема син Ростислав, що 
тимчасом оженився вже з угорською королівною, 
відновив боротьбу за Галич і Перемишль. Супро
ти сього відновився і волинсько-суздальський 
союз. Ярослав ударив чолом перед татарським 
Батием і з його рук випросив для себе столицю 
Руси. Татари прогнали Михайла з Києва і поса
дили у нім Ярославого боярина як намісника 
<1244). По новій подорожі в Угорщину, Михайло 
повернув до полишеного йому родинного гнізда 
j Чернигові. Син Ростислав остав на Угорщині, 
і все тепер залежало від успіху в його зусиллях 
заволодіти Галичиною. Та битва під Ярославлем 
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(1245) погребала останні надії батька і сина.. 
З усіх усюдів оточений ворогами й інтригами, Ми
хайло задумав вратувати бодай Чернигівщину. 
Тому-то, самохіть чи поневолі, поїхав з поклоном 
до найсильнішого з ворогів — до Батия. Одначе- 
попав у пащеку Льва, звідки не було йому ра- 
тунку. Чи в сьому була діяльна інтрига з над: 
Оки або Буга, чи тільки мстивість або політична 
вирахованність варварського деспота — годі роз
судити; досить що князь Михайло, спровокований 
у своїх релігійних почуваннях, показався повним 
характеру і згинув мученицькою христіянськокь 
смертю (1246).

VI. НОВЕ ЗМАГАНЄ ДО ВИЗВОЛЕНЯ РУСЬКОЇ 
ЦЕРКВИ.

З короткого огляду долі й недолі кн. Михай
ла пізнали ми, що він двічи володів Києвом: 
1237—1239 (і правдоподібно, дещо 1240) та 
1241—1244. Се якраз той час, коли в відомостях 
про київських митрополитів є знана нам прога
лина. З усього виходить ясно: якщо в тім часі 
котра світська влада мала право й обовязок по
дбати про обсаду митрополії, опорожненої наслід
ком смерти або зреченя (зі страху перед Татара
ми) архиєп. Йосифа, то в першій черзі князь Ми
хайло. Знаючи йго побожність і печаливість про* 
церковні справи, можемо бути певні, що він не 
ПОЛИШИВ ТОГО найвисшого церковного уряду ДОВГО’ 
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спорожненим та що знаний нам уже архиепнскоп 
Петро саме йому завдячував своє митрополиче 
достоїнство.

Коли се сталося? За першого панованя, себто 
перед упадком Києва 1240, чи за другого? Що
правда, ніщо не противиться першій можливо
сте, одначе будьмо обережні в догадках і прий
мім, що Петро став митрополитом що тілько в 
1241—1244.

Коли се й не сталосяб, всі обставини промов
ляють за тим, що ся обсада митрополії була не
звичайна, виїмкова. З буртонського літопису зна
ємо, що наслідник Йосифа вже не був Греком 
присланим із Царгороду, як мало не всі руські 
митрополити в домонгольській добі, лише Руси
ном. До сього часу (полишаємо на боці загадко
вого „митрополита" переяславського під конець 
ХІ-го в.), було лише два митрополити-Русини: 
славний Іларіон, поставлений за Ярослава Муд
рого в 1051, та Клим Омолятич, видвигнений на 
архиєпископство Ізяславом Мстиславичем у 1147 
р. — в обох випадках всупереч претенсіям Царго
роду, що в митрополитах-Греках мав на Руси 
своїх вигідних агентів — церковних і політичних. 
За першим разом, не знаємо, коли протест Визан- 
тії мав успіх, — ще за житя, чи аж по смерте 
Іларіона; що ще за Ярослава (f 1054) був новий 
митроп. Грек, — се дуже правдоподібно. За дру
гим разом, Клим тілько так довго сидів на митро
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поличім столі, як довго його протектор Ізяслав 
володів Києвом; смерть князя означала одночас
ний упадок його митрополита і поворот византій- 
ських емісарів. Отже наш Петро був третім у ряді 
'національних голов руської Церкви. Яким спосо
бом він міг одержати се становище?

Право наставляти єпископів на тогдішній 
Руси належало князям, тому й Київ, як єпархія, 
підлягав в 1237—1244 Михайлови. Хотячи мати 
митрополитом Русина, князь міг ужити двоякої 
тактики: або, не оглядаючися на патріярха й імпе
ратора (тогді в Никеї), скликати синод русь
ких єпископів і на нім поставити Петра митро
политом, або просити у патріярха потвердженя 
для пропонованого кандидата (номіната). Котрим 
із сих двох шляхів пішов Михайло, годі напевно 
сказати; та більше правдоподібне, що першим. 
Сей шлях був особливо тогді вигідніший, якщо 
княжий кандидат був уже єпископом, а не що- 
тілько монахом; трудне питане висвяченя усту
пало сим способом в зад. Та і другий шлях — 
порозуміння з Византією — годі згори виклю
чати: Михайло міг представити свого кандидата 
та — з огляду на небезпечні часи дістати згоду 
і благословення; угорський двір, посвоячений з 
грецьким, міг бути в сій справі добрим посеред
ником і помічником.

Рішившися на нову спробу переломити не
вільничу залежність митрополичого стола від 
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Греків, князь міг прпсім мати на увазі і власні 
політичні пляни та для них шукати помічника 
в новім митрополиті. Вкінці, його родинні і полі
тичні звязки з католицькими сферами і землями 
могли розбудити в ньому ще дальші церковно- 
політичні думки, в напрямі солідарности з ка
толицьким Заходом...

В земмлях, що довший або коротший час бу
ли під владою Михайла і його сина Ростислава 
було тогді 5—б єпископів, ним поставлених або 

його прихильників. На-жаль, ледве двох із тих 
владик знаємо по імени: Порфирія чернигівського 
й Артемія галицького; хто з останніх єпископів 
називався Петро — не можна сказати. Та що се 
імя в нашій духовній єрархії передмонгольської 
доби дуже рідке (одинокий знаний єпископ того 
імени належить до ХІ-го в.!), то се дає нам одну 
цінну вказівку: єпископів брано звичайно з ігу
менів головних монастирів; в ряді-ж ігуменів біля 
1230 знаємо дійсно одного Петра; що-ж отже при- 
родпішого, що той ігумен, згодом єпископ, засів 
вкінці — при допомозі кн. Михайла — на ми
трополичім престолі в Києві?

Маємо на думці ігумена монастиря св. Спаса 
на Берестовім під Києвом Петра Акеровича.

Свято-Спаський монастир на Берестовім, не
далеко Печерського монастиря, належав до най
старших і найповажніших установ давної Руси. 
Уважався він т. ск. родинним монастирем черни- 
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гівського княжого дому. Його ігумени засідали не- 
раз на найважніших владичих столицях. Назва
ний виспіє ігумен Петро двічи згадується в літо
писі* 1230 і 1231-го. Перший раз як дипломатич
ний довірений князя Михайла Всеволодича в його 
зносинах із Суздальцями; другий раз як учасник 
торжества свячення одного єпископа в Києві і та
кож у товаристві того-ж кн. Михайла, що одно
часно брав участь у великім зїзді руських князів 
тамже. Сі два випадки, виїмкове імя ігумена, ха
рактер його монастиря, велика правдоподібність, 
що такий визначний ігумен мусів недовго потім 
стати єпископом (найскорше білгородським або ю- 
ріївським) — все те дозволяє нам догадуватися, 
що гість на ліонськім Соборі 1245, руський архи
єпископ-митрополит Петро, й ігумен св. Спаса на 
Берестовім в р. 1230—1231 — то одна й та сама 
особа.

Про рід Петра Акеровича жадної не маємо 
відомосте. Той факт, що він, монах, названий по 
імени батька, свідчить, що він походив з бояр
ського дому та що перед постриженєм мусів 
займати визначне становище серед боярства, коли 
й потім уживав старого хрестного і родового імени. 
Мусів, очевидно, знати воєнне ремесло: участь 
у битві йад Палкою з Татарами, побіч князя Ми
хайла, сама приходить на думку... Його дипло
матична служба мусіла, річ природна, відпові
дати його окремим кваліфікаціям. Про його освіту 
знаємо, правда, що не володів — мабуть лише 
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□з достаточній мірі — старинними язиками, одначе 
годі сумніватися, щоб не знав живих — чужих 
мов. Його оповідано про Татар, переховане на- 
жаль тілько в латинській формі — то одинокий 
твір нашого старого письменства з образом полі
тичного і культурного житя Монголів.

Як уже раніше згадувалося, між отспм Петро
вим оповіданєм і описом битви над Калкою в лі- 
тописях є живовидні спільні подробиці. Се веде 
пас до пової догадки, що й на Руси мусів бути 
якийсь окремий твір про Татар, згодом запропа
щений, та що його автором міг бути саме наш 
Петро. Що-більше, маємо й одно чуже свідоцтво, 
що таку догадку дуже скріпляє. В однім листі 
угорського домініканина місіонаря Юліяна зперед 
1240 говориться про Татар вчасти так само як 
в оповіданю архиєп. Петра, при сім зазначується, 
що такі інформації одержав Юліян від одного ру
ського свущенника, та що сей священник зробив 
йому важну прислугу: переписав чи переклав 
йому книгу Судіїв... Чи не про нашого Петра се 
мова?

Якщо так, то в сьому був-би довід, що звязки 
■о. Петра з католицькою Церквою почалися геть 
раніше ніж у 1244—1245 роках, по всьому судячи, 
через голосні свойого часу домініканські місії на 
Сході. Діяльність їх на Руси і серед сусідних по
ган була така успішна, що митрополит Грек при
неволив київського князя Володимира Рюрико- 

ївича заборонити її в Київщині (1233). Ся подія 
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зійшлася — річ замінна — зі знаним уже нам; 
розривом довгої приязни між сим князем і Ми
хайлом чернигівським. Вигнані з Києва доміні- 
кани знайшли захист у Галичі, що незабаром по
тім перейшов в руки Михайла...

Збираючи все висше сказане, доходило до 
висновку: постановивши, по вмерти чи уступле- 
ню митрополита Йосифа Грека, визволити руську 
Церкву зпід досьогочасної византійської неволі 
і дати їй національний провід, князь Михайло* 
подбав про поставлене митрополитом близького 
собі визначного єпископа, бувшого монаха й ігу
мена Свято-Спаського монастиря на Берестовім, 
боярина, дипломата і письменника, що вже зна
ний був з своєї прихильности до католицтва і мав- 
з ним звязки.

На-жаль, і ся нова спроба усамостійнення- 
Церкви так само не повелася як і дві попередні. 
По причині византійських інтриг? Вони, очевид
но, можливі, одначе ми не маємо найменших 
вказівок у сім напрямі. В кождім разі, якби вони 
дійсно були, то рішала ситуація на самій Руси;. 
цілком так само, як було сто і двіста літ раніше. 
І взагалі, „єдність Русії", як у державно-політич
нім, так у церковно-політичнім (і, додаймо, в на
ціонально-культурнім) розумінню, — то фікція, 
якої ніколи в історії не було. Досить, ЩО Й СИМ’ 
разом Русь дала образ роабитя: Мотиви сеї не
згоди (полишаючи на боці справу патріяршого 
благословенства) могли бути двоякі: Петрів нахил. 
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до католицтва та його політична близькість до кп- 
Михайла й його сина Ростислава. Про перший 
мотив, хоч він сам собою можливий, не знаємо 
нічого певного, щоб він відограв ролю при упадку 
митрополита Петра; натомість щодо другого — 
політичного — не може бути сумніву, що він саме 
був рішаючим чинником у сій катастрофі. Колиб 
політичний твір Михайла — обєднанє всеї Укра- 
Їни-Руси від Чернигова по Перемишль — був у- 
держався, то становище його митрополита Петра 
булоб обезпечене; та з моментом нової появи й 
осідку Монголів па степах і упадку могутності! 
чернигівського дому не стало вже місця для т. ск. 
„чернигівського“ митрополита. В нових обста
винах право політичної контролі над руською ми
трополією автоматично переходило на одного 
з двох могутних князів: галицько-володимирсько- 
го або суздальсько-новгородського. На котрого са
ме? Не було тут завязку нового затяжного кон
флікту між Русю південно-західною і північно- 
східною? На разі, мировим судєю стали Татаре,.
і Батий — як із усього виходить — видав присуд 
достойний Соломопа: прогнавши з Києва князя 
Михайла і митрополита Петра, віддав „матір ру
ських городів" суздальському Ярославови, що 
перший з сіх князів ударив чолом перед азій
ським деспотом; Данило-ж, що перемігши всю 
свою відразу до варварів таки пішов слідами 
свойого свата Ярослава, одержав право, принай
мні на сей раз, поставити власного кандидата 
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.на митрополію. Так виступив на історичну сце
ну Петрів наслідник, знаний нам уже Кирило- 
Русин.

Якийсь час, ні Михайло з Ростиславом, ні 
Петро не кидали надії. Князі підіймили останні 

-зусилля, щоб при угорській та малопольській до
помозі відновити щастя в Галичині; митрополит 
подався, через Угорщину мабуть, до Італії при
єднувати папу і цісаря. Що він там знайшов, 
знаємо вже: богато симпатії у Іннокентія ІУ-го, 
його дипломатичну акцію у Монголії, платонічну 
ухвалу Собору, та з усім тим—фатальну пропасть 
у взаєминах між папою і цісарем... Ще якби кн. 
Ростиславові! повелося було здобути назад Га
личину, то може й Петрова місія па Заході бу- 
лаб мала реальніші успіхи; та по остаточно про
граній битві під Ярославлем (її. VIII. 1245) ми
трополит став бездомним емігрантом. Мученицька 
смерть його протектора відобрала йому останок 
надії на поворот до рідної землі. Мабуть тілько 
у Ростислава, що з ласки угорського тестя воло- 

,дів славонським банатом, знайшов він притулок... 
Обставина, що новий митрополит Руси вибрався 
по патріярше благословенє іДо-тілько біля 1248, 
позволяе догадуватися, іцо до того часу Петро 
може ще жив. Вересі івський монастир, де він 
колись був ігуменом, перемінився в руїну, ма
буть іще 1240, і більше з неї не встав. Натомість 
церква частинно збереглася до сьогодні.
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В письменних памятках старої Руси, як знає
мо, не полишилося сліду по сім третім з ряду 
національнім митрополиті. Чому не осталося — 
знаємо вже; та якась глуха традиція таки вдер
жалася. Пізніші уніяти приписували звязок з 
Римом то Петровому суперникови і наслідникови 
Кирилови, то Петрови московському (t 1327). 
Отеє інтересне qui pro quo має не менше цікаву 
■рівнобіжність по противному боці: отеє кн. Ми
хайло, без огляду на свій полукатолицький рід, 
без огляду на свою протисуздальську й ясно за
хідну політику, без огляду на протекцію над 
першим уніятом між руськими митрополитами— 
при всім тім дочекався канонізації в православ
ній Церкві, разом зі своїм політичним і церков
ним противником, Олександром Невським, що не 
пішов за голосом свого батька Ярослава, Михай- 

.лового ворога, висловленим перед смертю на ди
ких степах Монголії, щоб шукати звязків з 1 и- 
мом, лише покорив руську Церкву Батиєви...

ЗАКІНЧЕНО.

Трагічна доля князя Михайла і митрополита 
Петра не вбила ідеї церковної єдности на Руси. 
Ще жили отсі прихильники її, як на той сам 
шлях увійшов їх небідний суперник — Данило. 
Він підоймив навязану вже нитку, одначе, як по
казалося, кермувався головно політичними моти
вами, і то близькими, без уваги на дальшу буду* 

59



щину. А що політичні надії, звязані з новою Да
видовою політикою не здійснилися, зівяла й мо
лода квітка церковної Унії. Видко, що не прий
шов був слушний час; наші тогдішні предки ще- 
не випили були чаші горя до дна. Оціняючи 
справу з історичного боку, бачимо, що почуване- 
національної і церковної спільности всеї Руси, 
включаючи до неї і Суздаль з Новгородом, було 
тоді ще за сильне, щоб галицько-володимирська 
Русь могла здобутись на тривке релігійно-куль
турне відокремлене, тим паче, що новий митро
полит переважно перебував у землях Олександра 
Невського. Дотого, Татаре дуже рано зорієнтува
лися, що для їх політичних інтересів корисніше: 
вони, подібно як пізніші Турки, свідомо піддер
жували дальше розєднанє Церкви. Разом із сим 
відвічне суперництво між південною Русю (у- 
країнською) і північною (московською) увійшло 
в нову фазу. Вже погром кн. Михайла при допо
мозі Данила зміцнив шанси Півночи, а хитка 
церковна політика галицько-володимирських кня
зів ще більше ослабила Південь. Не тілько що 
не стало тут рішучої волі до злуки з Римом, а й 
сам протегований Данилом і Васильком митро
полит Кирило-Русин, як дехто думає — родом. 
Українець, майже постійно перебував на Півночи, 
цілком підпав під вплив кн. Олександра Невсько
го і його монголофільської і протикатолицької 
політики, та сим способом, ще перед пізнішим 
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митроп. Петром московським (сей напевно Гали
чанин з роду) поклав угольний камінь під будо
ву московської національної Церкви. Натомість 
українська Русь щотілько по половині столітя 
здобулася на половинний і мало певний крок у 
напрямі церковної емансипації — на заходи коло 
утвореня окремої митрополії. І за слабо і за пізно. 
Московщина виграла велику історичну гру. І буде 
завсіди її вигравати, поки Україна не поверне 
до церковно-культурних взаємин з Римом, як се 
було за Володимира В. і Ярослава М. та як потім 
мріли найсвітліші уми нашої історії, між ними 
і наш митрополит Петро.

ДОДАТКИ.
1. Київські митрополити до кінця XIII в.

(Дати означають першу й останню згадку 
в жерелах.)

Лев (?), Йоан І (?), Теопомп 1039, Кирило 
І (?), Іларіон 1051, Єфрем 1055, Георгій 
1072 -1073, оан II (?), Иоан III 1089—1090, 
Николай 1097—1101, Никифор І 1103—1121, Ни- 
кита 1122—1126, Михайло 1131—1145, Клин 
1147—1164, Константин І 1156—1159, Теодор 
1161—1163, Иоан IV 1164—1166, Константин II 
1167—1169, Никифор II 1182—1197, Гавриїл (?), 
Діонисій (?), „ Маттей 1210—1220, Кирило II 
1224—1233, Иосиф 1237, ПЕТРО 1245, Кирило 
ПІ 1250—1281, Максим 1283—1305.



Ż. Родовідна табличка князів згаданих у сім нарисі. 
(Дата означає рік смерти.)

Володимир В. 1015

Ярослав М. 1054

Святослав 1076

Олег 1115
1

Всеволод 1093

Володимир Мон. 1125

Всеволод 1146 Мстислав 1132 Юрій 1157

Святослав 1194 Ізяслав 1154 Ростислав 1168 Всеволод 12 2
Всеволод 1215 Мстислав 1172 Рюрик 1215 Ярослав 1246
Михайло 1246

1
Ромам 1205 і

Володимир 1238
1

Олександер 1263

Ростислав 1264 Данило 1164 Василько 1269
Чернігівська галицько-володимирська смоленська суздальська лінія.



3. Бібліографічна замітка.
Головне жерело до історії митроп. Петрщ 

Акеровича, його оповідане про Татар, пере
дане Маттеєм Париським і хронікою буртон- 
ського монастиря, передруковане в додатку 
до моєї головної праці п. з. „Предтеча Іси- 
дора, Петро Акерович, незнаний митрополит 
руський 1241—1245“, що вийшла в „Записках 
чина св. Василія В.“ (т. II. Жовква 1927, ст. 
221—313). У приписках до сеї праці подані ще 
инші жерела і звязана з предметом література. 
Сумаричний виказ жерел і літератури поданий 
також при польськім нарисі „Ruski epizod So
boru lugduńskiego“ (Львів 1927). Тут доповню- 
той виказ ще трьома книжками: М. Присел- 
к о в ь : „Очерки по церковно - политической 
исторіи Кіевской Руси X—XI вв.“ (Петербург 
1913), N. Pfeiffer: „Die ungarische Dominikaner- 
provinz von ihrer Griindung bis zur Tatarenver- 
wiistung, 1221—1242“ (Zurich 1913), ks. J. U m i ń- 
s k i; „Niebezpieczeństwo tatarskie w połowie 
ХІП w. i Innocenty IV“ (Львів 1922). Вкінці сюди, 
належать мої полемічні статі: проти К. Мале- 
чинського у „Kwartalniku historycznym" (XLI1); 
та проти проф. Таубе у „Записках чина св 
Василія В.“ (III).

У Львові, 24-го травня 1928.
С. Томашівський..
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БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНСЬКОЇ 
ХРИСТІЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Досі вийшли :
Ціна:

Др. А. Ушенічнік
Ч. 1. Основи СОЦІОЛЬОҐІЇ 3'— зол.

Кірх — Лотоцький
Ч. 2. Світила Сходу . . . З’— зол 

о. Др. Я. Левицький
Ч. 3. Спіритизм . . . .2' зол.

о. Др. Діонізій Няраді
Ч. 4. Життя св. Кирила і 

Методів........ 0-80 зол.
я. л.

Ч. 5. Секти й сектанти . 0 60 зол.
Др. Ст. Томашівський

Ч. 6. Петро перший уні- 
ятський митрополит 
України-Руси . . . 1-50 зол.
А. Б.

Ч. 7. Греко—католицька
Церква (друкується)

На замовлення висилає Адміністра
ція „Нової Зорі“ — Львів, улиця 

Кльоновича ч. 8 II. пов.
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