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Ужгородська унія: шлях від об’єднання до єдності  

(ab unione ad unitatem) 

 

375 років, які пройшли від моменту укладання Ужгородської унії (24 квітня 1646), це 

– час, якого мало б бути досить, щоб об’єктивно оцінити події, пов’язані з унією, не 

дивлячись на жодну конфесійну приналежність того, хто аналізує цей період історії. Але не 

дивлячись на це можемо стверджувати, що подібна оцінка залишається досить 

проблематичною, оскільки, з однієї сторони укладання Ужгородської унії відновило єдність з 

Римом та його єпископом, а з іншої - для декого дана подія представляє акт зради власної 

релігійно-конфесійної ідентичності. Незважаючи на все спробуємо коротко описати і дати 

об’єктивну оцінку процесу укладання унії в каплиці Ужгородського замку 24 квітня 

1646 року. 

Кожен історик або особа, яка цікавиться історією розуміє і знає, що для об’єктивності 

оцінки подій з минулого необхідно звільнитися від будь-якого упередженого ставлення та 

увійти повністю в «ментальність» подій, звичайно на скільки це можливо, даної епохи чи 

історичної події. 

Аналізуючи джерела, пов’язані з дослідженням Ужгородської унії можемо дійти до 

того самого висновку, що і більшість історичних дослідників: основна більшість населення у 

всіх місцевостях підкарпатського регіону знаходилася у дуже складному соціально-

економічному становищі. Більшість населення нашого краю працювало на панщині згідно 

норм тогочасної феодальної системи та повністю залежало від панів, які представляли або 

римський католицизм, або були представниками протестантизму, а точніше - кальвінізму. 

Можемо сказати, що єдиним «освідченим класом» серед мешканців нашого регіону було 

духовенство разом з їхнім Мукачівським єпископом1. Але не дивлячись на деякий рівень 

освідченості духовенства та їх єпископа, архієпископ Юрій Ліппай в одному із своїх листів 

до Риму описав про їх низьку освідченість2. 

Можемо сказати, що соціально-політична, а також релігійно-духовна ситуація, яка 

склалася в нашому регіоні вплинула на те, що частина духовенства разом із єпископом 

захотіла відновити єдність з Римом та Вселенським Архієреєм.  

Необхідно підкреслити, що подія квітня 1646 року віддзеркалює та є плодом довгого 

процесу підготовки3, а не як дехто вважає подією одного або декількох днів чи тижнів. За 

процесом підготовки та реалізації Ужгородської унії стоїть ціла низка конкретних осіб, які 

 

1 Пор. M. Lacko; Unio Užgorodensis Ruthenorum Carpat.cum Ecclesia Catholica, Romae 1955, p. 10. 
2 A. Hodinka, n. 126. 
3 Пор. M. Lacko; Unio Užgorodensis Ruthenorum Carpat.cum Ecclesia Catholica, Romae 1955, pp. 34-40. 
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вірили у саму ідею об’єднання (унії) та позитивні плоди для церковного життя Мукачівської 

єпархії, які принесе цей процес об’єднання.  

Необхідно зазначити, що Ужгородська унія не була першою та єдиною спробою 

проголошення єдності з Апостольською столицею. Першою такою спробою є так звана 

Краснобродська унія4 1613, яку проголосив Перемишльський єпископ Атаназій Крупецький 

(1610-1652) на запрошення наверненого з протестантизму на католицизм графа Юрія ІІІ 

Другета, який був володарем західної частини Закарпаття. Необхідно зазначити, що 

більшість парафій Мукачівської єпархії з 1588 року були розташовані на землях 

протестантських князів з роду Ракоці, які були войовниче налаштовані проти католицизму, а 

також надміру втручалися у церковне життя єпархії5 та намагалися різними способами 

навернути місцеве населення до протестантизму6. Можливо певний поспіх з боку графа Юрія 

ІІІ Другета та незавершений процес підготовки не дали тривкого результату унії 

проголошеної єпископом Крупецьким у Краснобродському монастирі7. Але як каже апостол 

Павло у посланні до Римлян 8, 28 «знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним за Його 

постановою, все співдіє на добро» і тому ця, на перший погляд, невдала спроба 

проголошення унії показала, що об’єднання (унія) не може бути насаджене зверху без 

процесу підготовки та розуміння його необхідності. 

Початок XVIІ століття представляє нам дуже важливу постать: єпископ Петроній, 

якого джерела 1600 року згадують, як Мукачівського єпископа і пізніше одного з ідеаторів 

унії. Відомо, що після того, як протестантський управитель Мукачева вигнав єп. Петронія з 

міста, останній змушений був піти до Польщі, де зустрів іншого монаха Івана Григоровича, 

який закінчив богословські студії у Вільнюсі під проводом Йосифа Рутського та Йосафата 

Кунцевича. Саме знайомство з останніми двома на думку істориків М. Лацка та О. Барана 

мало певний вплив на Петронія та Григоровича, які разом з єп. Василем Тарасовичем 

власними силами та завзяттям причинилися до підготовки, проголошення та укладання 

Ужгородської унії. Кожен із цих трьох були також Мукачівськими єпископами: Петроній 

другий раз 1623-1627, Іван Григорович 1627-1633, Василь Тарасович 1633-1651. Можемо з 

впевненістю сказати, що це тріо єпископів підготувало добрий ґрунт на якому проросла та 

розрослася Ужгородська унія 1646 року. 

Після смерті єп. І. Григоровича унійні ідеї були підтримані і поширені серед 

місцевого духовенства єпископом Василем Тарасовичем, який зумів поширити власну 

 

4 Бере свою назву від місця, де відбулася ця унія, тобто в селі Красний Брід (сучасна Словаччина). 
5 Доходило до того, що єпископ не міг робити нічого без їхнього попереднього дозволу. 
6 M. Baran, Metropolia Kioviensis et Eparchia Mukačoviensis, Romae 1960, p. 52. 
7 Про події цієї унії див. M. Lacko; Unio Užgorodensis Ruthenorum Carpat.cum Ecclesia Catholica, Romae 1955, pp. 

48-50. 
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юрисдикцію на всю територію Закарпаття8 крім Мараморощини. Поширення унійних ідей 

єпископу Тарасовичу коштували ув’язненням від рук протестантських володарів Мукачева у 

замковій в’язниці9. Після виходу з в’язниці єп. Тарасович не відмовився від унійних ідей і 

навіть спробував навести контакти з Апостольським нунцієм у Відні, за що і був знову 

ув’язнений у 1642 і внаслідок судового процесу втратив юрисдикцію у власній єпархії та 

отримав заборону перебувати на територіях князя Юрія Ракоці10. Після цього єпископ, 

будучи persona nongrata, поїхав до Відня в надії на підтримку імператора Фердинанда ІІІ та 

Апостольського нунція, який і повідомив Рим про ситуацію єпископа Тарасовича11. Власне з 

Риму прийшов наказ про те, що єпископ Тарасович має повернутися у власну єпархію і 

продовжувати справу унії. Саме за час свого перебування у Відні єпископ склав у 

присутності нунція та всієї імператорської родини католицьке віровизнання. 

Спроби імператора переконати князя Юрія Ракоці про повернення єп. Тарасовича не 

дали жодного результату і тому, перебуваючи у містечку Каллов єпископ управляв тою 

частиною єпархії, яка була у володіннях католицьких правителів, де і поширював ідею 

об’єднання як серед духовенства так і серед народу. Хтозна, якби відбулася справа 

об’єднання якби не прикрий випадок, коли війська князя Ракоці напали на Каллов, 

захопивши єпископа відправили його до Мукачева у в’язницю, де він був змушений зректися 

свого католицького віровизнання, після чого князь дозволив йому повернутися на 

єпископську кафедру Мукачева.  

Сам єп. Тарасович, не дивлячись на те, що і надалі бажав повернутися до повного 

сопричастя з єпископом Риму, але, залишаючись під впливом протестантського князя Юрія 

Ракоці, не міг відкрито виступати з підтримкою унії з Римом. Можливо ця зміна у поведінці 

єпископа у багатьох викликала і викликає відчуття засуду, розчарування та негативної 

оцінки дій єпископа Тарасовича. У книзі Приповідок  читаємо: «Дороги людські у Господа 

перед очима , і він вирівнює всі стежки їхні»12і тому слушними є слова оцінки дій єпископа 

Тарасовича сказані істориком А. Годинкою «він (Тарасович) зробив так, щоб було обрано і 

 

8 Коли ми говоримо про Закарпаття в даному контексті необхідно розуміти, що цей термін охоплює також 

частину східних територій сучасної Словаччини, а також Угорщини. Можливо було б краще вживати термін 

Підкарпаття, але для того щоб уникнути різних дискусій використовуємо перший термін Закарпаття, який на 

нашу думку є анахронічним для даного контексту. 
9 Докладніше про ув’язнення єп. Тарасовича можна прочитати у HODINKA A., A Munkácsi görög-katholikus 

püspökség története, Budapest 1910, pp. 94-112. 
10 HODINKA A., A Munkácsi görög-katholikus püspökség története, Budapest 1910, p. 113. 
11 Можна передивитися повну кореспонденцію між нунцієм і Святійшим Престом у M. LACKO; Unio 

Užgorodensis Ruthenorum Carpat.cum Ecclesia Catholica, Romae 1955, pp. 202-207. 
12 Прип. 5, 21. 
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номіновано єпископом Партенія Петровича»13, який продовжив справу унії аж до її логічного 

завершення – підписання та проголошення.  

Сам єп. Тарасович не був присутній 24 квітня 1646 в каплиці Ужгородського замку, 

коли 63 священники у присутності латинського єпископа Юрія Якушича «professionem fidei 

catholicae emiserunt, et hoc modo se Ecclesiae Catholicae univerunt»14. Цей акт проголошення 

був плодом і наслідком плідної і довгої праці багатьох осіб і ввійшов в історію як 

Ужгородська унія. Саме найтісніший співпрацівник єп. Тарасовича Партеній Петрович разом 

монахом Гавриїлом Косовицьким змогли переконати духовенство Мукачівської єпархії в 

необхідності відновлення єдності з Римом та поширення цієї єдності серед усіх мешканців 

нашого краю. 

14 травня 1648 року примас Угорщини Юрій Ліппай визнав і підтвердив унію і в тому 

ж році ввесь латинський єпископат зібраний на синоді у м. Трнава визнав Ужгородську 

унію15. Згідно тверджень А. Годинки єп. Тарасович «власним словом і письмово» номінував 

своїм наступником Партенія Петровича16, який після отримання єпископських свячень у 

Семигороді повернувся до Мукачева, де отримав підтримку монахів монастиря св. Миколи 

на Чернечій Горі, але вдова князя Юрія Ракоці Сузанна Лорантфі не визнала свячень 

Партенія Петровича і номінувала єпископом Йоаннікія Зейкана. Після багатьох перипетій 

єп.. Партеній Петрович був змушений повернутися до Ужгорода, де і отримав визнання своїх 

єпископських свячень та юрисдикцію над західною частиною Мукачівської єпархії з боку 

Риму завдяки старанням угорського примаса Юрій Ліппая17, а східна частина єпархії 

залишалася у руках Йоаннікія Зейкана.  

Після смерті протестантських управителів Мукачева Сузанни Лорантфі та Юрія ІІ 

Ракоці у 1660, влада перейшла до вдови Юрія ІІ Софії Баторі, яка була представницею 

католицької знаті. Остання після певних вагань покликала у 1664 єпископа Партенія 

Петровича до Мукачева і довірила йому монастир св. Миколая як єпископський осідок, саме 

звідси розпочався процес поширення унійних принципів, проголошених у каплиці 

Ужгородського замку 16 квітня 1646 року, на інші комітати (райони) Закарпаття, оскільки на 

початку унія була прийнята лише духовенством, яке знаходилося під юрисдикцією 

католицьких управителів і тому основна праця єпископа Партенія Петровича та його 

 

13 A. HODINKA, A Munkácsi görög-katholikus püspökség története, Budapest 1910, p. 319. 
14  «Проголосили католицьке віровизнання і в такий спосіб об’єдналися з Католицькою Церквою» у M. Lacko; 

Unio Užgorodensis Ruthenorum Carpat.cum Ecclesia Catholica, Romae 1955, p. 91. 
15 C. PETERFFY, Sacra Concilia Ecclesiae Romano-Catholicae in Regno Hungariae Celebrata, vol. II, Viennae 1742, 

p. 382-383. 
16 A. HODINKA, A Munkácsi görög-katholikus püspökség története, Budapest 1910, p.158. 
17 A. WELYKYJ, Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, 2 voll., Romae, 1954-1955, pp. 

559-560. 
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наступників мала на меті поширення постанов і рішень Ужгородської унії серед духовенства 

та населення інших комітатів (районів) Мукачівської єпархії.  

Звичайно, що процес поширення унії не був легким і через багато перешкод необхідно 

було перейти, та не дивлячись на це у XVIII ст. все духовенство та населення прийняли 

Ужгородську унію. Згідно даних зібраних і проаналізованих істориком о. М. Лацко у 1750 

році наша Церква на території Австро-Угорської імперії нараховувала 145107 вірників, 

Мукачівська єпархія мала 858 парафій з 690 священниками18. 

Хоч і не існує однодумності серед дослідників та істориків Ужгородської унії, 

більшість схильна вважати, що Ужгородська унія була майже повністю прийнята на 

території сучасного Закарпаття, Східної Словаччини та Північної Угорщини. 

Аналізуючи всі події і факти, про які було вказано вище, можемо сказати, що різні 

чинники мали вплив на Ужгородську унію. Згідно досліджень А. Годинки однією із 

основних причин і цілей  Ужгородської унії міг бути соціальний та економічний фактори, які 

могли переважати над релігійно-духовними. Ми можемо лише частково поділяти думку 

цього визначного історика нашої єпархії. Залишається правильним твердження, згідно якого 

соціально-економічні чинники вплинули на процес проголошення Ужгородської унії, але не 

можемо залишити поза увагою той факт, що ці чинники були єдиними і те, що основними 

ідеаторами та поширювачами унійних ідей були перш за все особи, діяльність яких у прямий 

спосіб стосувалася справ церковних та релігійно-духовних, як наприклад єпископ Василь 

Тарасович та єпископ Партеній Петрович. Тому можемо сміливо стверджувати разом з 

М. Лацком, що існували різні причини, які привели до проголошення та укладання 

Ужгородської унії, але основними були ті, які носили релігійно-просвітницький характер, 

тобто розвиток релігійного та духовного життя Мукачівської єпархії, який включав у себе і 

розвиток соцільноаї складової мешканців нашого краю, їх освідченості та культури19. 

 Не дивлячись на різні оцінки та наслідки Ужгодської унії можемо сміливо 

стверджувати, що одним із основних наслідків цієї величної події був прогрес та розвиток 

релігійного та духовного життя Мукачівської єпархії, який відкрив дорогу поглиблення та 

вдосконалення віри для усього духовенства та вірників нашої Мукачівської греко-

католицької Церкви. 

 

18 M. LACKO; Unio Užgorodensis Ruthenorum Carpat.cum Ecclesia Catholica, Romae 1955, p. 152. 
19 Тамже, р. 188. 
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Мукачівська єпархія та її шлях per aspera ad astra1 

за єпископства Михаїла-Мануїла Ольшавського, Іоана Брадача та Андрея 

Бачинського 

 

ВСТУП 

Відновлення єдності християн під Карпатами з Апостольським Престолом, відоме як 

Ужгородська унія 1646 року, принесло багато позитивних результатів, про які було описано і 

згадано в попередній статті «Ужгородська унія – шлях від об’єднання до єдності», але поруч 

з цим Еґерські римо-католицькі єпископи почали зазіхати на церковну незалежність 

Мукачівської єпархії та її єпископів. І тому від поодиноких спроб втручання Еґерських 

єпископів у життя єпархії за єпископства Йосифа Де Камеліса (1690-1706) дійдеться до 

повного підпорядкування Мукачівських владик владі єпископів з міста Еґер 2  з усіма 

наслідками, які цей процес підпорядкування мав для життя Мукачівської єпархії разом з її 

духовенством та вірниками.  

Від єпископства Георгія-Генадія Бізанці (1716-1733) почалося повне підпорядкування 

Мукачівської єпархії Еґерському латинському єпископу і продовжилося за часів Симеона 

Стефана Ольшавського (1735-1737) та Гавриїла Блажовського (1738-1742). Останні після їх 

обрання мусіли скласти присягу вірності єпископу м. Еґер3. Ця присяга означала, що греко-

католицький єпископ не може, без дозволу еґерського єпископа, будувати церкви, 

засновувати нові парафії, переводити та висвячувати нових священиків та ін. До відповідних 

умов мав призвичаїтися і єп. Михаїл Мануїл Ольшавський (1743-1767), не зважаючи на те, 

що ані номінаційне папське breve4, ні імператорський декрет не згадують про які-небуть 

обов’язки Мукачівського єпископа перед еґерським. Так починається довгий період 

боротьби за незалежність Мукачівських владик від несправедливого і незаконного 

підпорядкування, результатом і плодом якого стане канонізація Мукачівської греко-

католицької єпархії папою Климентом ХIV у 1771 році5.  

 

 
1 Латинський вислів, що означає «через труднощі (тяготи) до зірок»; автором цього крилатого вислову вважають 

давньоримського філософа Сенеку. 
2 Див. лист Конгрегації Propaganada Fide в М. M. LUČKAJ, Historia Carpato-Ruthenorum in Hungaria, sacra et civis, 

в Науковий збірник музею української культури у Свідніку, Prešov, том 16, рр. 179-180. 
3 M. LUČKAJ, Historia Carpato-Ruthenorum in Hungaria, sacra et civis, в Науковий збірник музею української 

культури у Свідніку, Prešov, том 16, р. 162. 
4 Breve (від лат. Breve – коротке) – декрет, коротке послання Папи Римського, присвячене проблемам церковного та 

світського життя. 
5 Пор. А BARAN, Monumenta Ucrainae Historica. De processibus canonicis Ecclesiae Catholicae Ucrainorum in 

Transcarpathia, Romae 1973, р. 24. 
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1. Основні напрямки діяльністі єп. Михаїла Мануїла Ольшавського 

(1743-1767)6 

Після смерті єпископа Георгія-Гавриїла Блажовського Папа Бенедикт ХІV іменував 

Михаїла-Мануїла Ольшавського 6 вересня 1743 р апостольським вікарієм у Мукачеві з 

титулом єпископа Россенського. Хіротонія відбулася 9 грудня 1743 р у Бовчі.  

М.-М. Ольшавський – один з найвизначніших Мукачівських єпископів. Його 

діяльність була напрямлена на піднесення стану духовенства єпархії в його духовних, 

освітніх та матеріальних аспектах. У 1744 р він заснував у Мукачеві «богословську школу», 

яка була перенесена єп. А. Бачинським до Ужгорода як богословська семінарія.  

Для підвищення освіченості духовенства у 1746 році Ольшавський видає в друкарні в 

Клужі підручник латинської мови «Elementa puerilis institutionis in lingua latina»7. У 1747 році 

відмовився визнавати владу еґерського єпископа, через що єп.-граф Баркоці викликав його 

до себе «щоб владнати суперечки між руським і латинським духовенством» 8 . Баркоці, 

погрожуючи, змусив Ольшавського скласти йому присягу покори. Це було спричинено тим, 

що еґерські єпископи (Баркоці (1744-1760), а пізніше Естергазі (1762-1799)) вважали 

мукачівських єпископів своїми обрядовими вікаріями, а всіх греко-католицьких священиків 

– обрядовими капеланами латинських парохів 9 . У конфлікт між сторонами мусила 

втрутитися імператриця Марія-Тереза (1740-1780), яка на прохання Ольшавського 

звернулася до Папи Климента ХІІІ з проханням звільнити Мукачівських єпископів з-під 

влади еґерських єпископів і канонізувати Мукачівську єпархію. Крім цього Марія-Тереза 

наказала Ольшавському відвідати всі парафії своєї єпархії і відзвітуватися. Так, у 1750-1752 

роках єп. Ольшавський відвідав всі парафії, про що нам залишилися протоколи візитації – 

важливі документи, що повідомляють про стан парафій та єпархії в цілому. 

1.1. Відомості отримані з протоколів візитації єп. М. Ольшавського (1750-1752) 

Під час візиту єпископ на місці складав протокол, в якому фіксувалися найважливіші 

дані про парафію, особу пароха, хто його висвятив, як живе та виконує свій священичий 

обов’язок, чи люди мають на нього якісь скарги, матеріальне становище пароха, дані про 

 
6  М.-М. Ольшавський народився близько 1700 року в Ольшавиці на Спіші, був молодшим братом єпископа 

Симеона Ольшавського. Філософію закінчив у Левочі, здобув ступінь доктора філософії у Трнаві, де вивчав 

богослов’я. Висвячений на священика єпископом Бізанцієм у 1725 році, був помічником і генеральним вікарієм 

свого брата. За єпископа Блажовського був іменований парохом Мукачева. Після смерті останнього Папа 

Бенедикт ХІV іменував його 6 вересня 1743 р апостольським вікарієм у Мукачеві з титулом єпископа 

Россенського. Перед хіротонією прийняв чернечий постриг і чернече ім’я Мануїл.  
7 Начало письменЪ дҍтемЪ кЪ наставленію на латинскомЪ языкҍ. 
8 С. ПАП, Історія Закарпаття, Том ІІІ, Івано-Франківськ, Нова Зоря, с. 30. 
9 Див. декрет єпископа Баркоці 1747 року в LUČKAJ, Historia Carpato-Ruthenorum in Hungaria, sacra et civis, в 

Науковий збірник музею української культури у Свідніку, Prešov, том 17, рр. 42-44. 
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парафіяльні землі, церкву, її стан, церковні книги та цвинтар. Протокол складався 

латинською мовою. Згідно протоколів у Мукачівській єпархії налічувалось 839 парафій та 

675 парохів10. 

Історик др. Василь Гаджега переклав і опублікував протоколи у науковому віснику 

товариства «Просвіта». З чого можемо зробити висновки: 

- Щодо вірників. Руський народ прив’язаний до своєї традиції. Звичним для 

людей є спілкування з духовними особами, часта сповідь (не тільки пасхальна), дотримання 

неділь і свят, окрім випадків коли землевласники виганяли їх із церкви на панщину11.  

- Щодо парафій. Села різнилися за чисельністю. Жодна парафія не мала маєтків. 

У власність парафії переходили землі, залишені або надані у спадок бездітними вірниками, 

але часто землевласники забирали ці землі. Невеликі земельні уділи, якими володіла церква, 

служили для утримання священика, дяка і церківника. 

- Щодо стану церков. Більшість церков були дерев’яні, вкриті соломою або 

драницями12. Церкви будували і утримували самі вірні. На всю єпархію було 40 кам’яних і 

801 дерев’яна церква. Інтер’єр церков був дуже бідний (здебільшого чаші були дерев’яні, 

деколи олов’яні, дуже рідко срібні; за дарохранительницю служила дерев’яна коробка, 

антимінси ще з часів єп. Де Камеліса або взагалі відсутні, ризи з домашнього полотна, якщо 

нема риз, то священик служив у стихарі, Євангеліє та решта книг були рукописними, в 

деяких церквах книги привезені з Києва чи інших міст). В Літургії Папа Римський згадувався 

6 разів. Не всюди дотримувалися розпорядку Тридентського собору щодо шлюбних 

оголошень.  

- Щодо священства. Священство жило з власної праці, бо парафіяни рідко коли 

були здатні їх утримувати. Священики: 

-  були одягнені бідно і в багатьох селах працювали на панщині.  

- Висвячені не лише Мукачівськими єпископами, але й молдовськими, 

- Ті що овдовіли і одружилися вдруге, були звільнені зі священства. 

- Знали достатньо про Ісуса Христа, безсмертну душу, митарство, пекло, царство 

небесне, тайни та Римського Архієрея. 

- Ісповідували «Вірую…» з філіокве. 

 
10 Див. В. ГАДЖЕҐА, Додатки к исторіҍ Русинов и руських церквей в Мараморошҍ, в НЗТП, І (1922), стор. 140-

226; Додатки к исторіҍ Русинов и руських церквей в Ужанской жупҍ, в НЗТП, ІІ (1923), 1-64; ІІІ (1924), стор. 155-

239; Додатки к исторіҍ Русинов и руських церквей в жупҍ Угоча, в НЗТП, ІV (1925), стор. 117-176; V (1927), стор. 

1-62. 
11 У протоколах знаходимо відомості про те як євреї споювали народ у неділі та свята. 
12 Покрівельний матеріал з деревини. 
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- Щодо дяко-вчителів. В більшості парафій були дяки, більшість із них були 

синами священиків, які на життя заробляли працюючи як кріпаки, через що не мали 

достатньо часу на навчання дітей парафіян.  

З візитацій них протоколів Ольшавського бачимо ряд зловживань латинського 

духовенства щодо греко-католицьких священиків, наприклад, забороняли сповідати та 

уділяти інші Тайни, служити Літургію, змушували святкувати латинські свята і т.д. 

М.-М. Ольшавський до своїх звітів візитації додав точний список річного обов’язку 

парафіян щодо коблини й роковини13. З особою Ольшавського пов’язане перенесення осідку 

владик з мукачівського монастиря до міста в 1751 році.  

У 1756 році закінчив будівництво Марія Повчанської церкви, яке розпочав єп. Бізанці, 

та освятив її. У 1761 році придушив протиунійні заворушення на Сатмарщині, спричинені 

православним монахом Софронієм. 

Найбільшою заслугою єп. Ольшавського є рішення єпархіального синоду в Мукачеві 

1764 року – звільнення з-під контролю еґерського єпископства.  

У 1766 році на прохання Ольщавського імператриця Марія-Тереза подала до Риму 

прошення про звільнення Мукачівської єпархії з-під влади еґерських єпископів.  

17 липня 1767 року Марія-Тереза звернулася до Папи з проханням номінувати Іоана 

Брадача єпископом-помічником владики Ольшавського з огляду на його похилий вік та 

слабке здоров’я. Мануїл Ольшавський помер в Мукачеві 5 листопада 1767, не дочекавшись 

призначення Брадача, і був похований у Марія-Повчі. 

 

2. Основні напрямки діяльності єп. Іоана Брадача (1768-1772) 14 

27 січня 1768 року Іоан Брадач був іменований єпископом Россенським та 

Мукачівським апостольським вікарієм. Хіротонія відбулася 1 травня 1768 року у Марія-

Повчі. Його святителем був Великовародинський єпископ М. Ковач. На момент свячень 

Брадачеві було лишень 35 років, що викликало заздрість серед старших претендентів, які 

часто йому перешкоджали. 

 
13 І. ДУЛИШКОВИЧЪ, Историческія черты Унгро-РусскихЪ,том ІІІ, с. 155. 
14  Єпископ Іоан Брадач народився 14 лютого 1732 року в Торисках на Спіші. Початкову освіту здобув у 

Камінці, закінчив гімназійні студії у Левочі, а теологію - у Трнаві. 30 вересня 1755 року єп. М.-М. Ольшавський 

висвятив його на священика. Після закінчення теології у 1756 році був призначений парохом до Росвигова і був 

професором богослов’я в Мукачівській богословській школі. Через велику кількість студентів (понад 200) не 

встигав поєднувати обов’язки пароха і професора, тому був вимушений відмовитися від парафії і залишився 

лише професором богослов’я. У 1760 році був призначений Мукачівським архідияконом.  

Мукачівський синод 1764 році відправив І. Брадача до Відня відстоювати незалежність єпархії. Через 4 роки Іоан 

Брадач був іменований єпископом. 
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Як і його попередника, І. Брадача хвилювала залежність від еґерських латинських 

єпископів, на що він потратив всі зусилля. На його прохання Марія-Тереза у 1768 році 

звернулася до Папи Климента ХІІІ, щоб той канонізував Мукачівську єпархію, але еґерський 

єпископ граф Естергазі рішуче виступив проти канонізації і Папа прислухався до нього. 

Після цього Естергазі почав ще більше тиснути на Брадача та духовенство. Естергазі вимагав 

від Брадача, який на прохання Марії-Терези приїхав разом з архідияконами15 до Еґера для 

залагодження конфлікту, на колінах скласти присягу клятву покори вірності й підданості. 

Брадач відмовився і покинув Еґер16. Ці події сильно підірвали здоров’я владики, він захворів 

і вирішив зректися єпископства. Але не зробив цього на прохання А. Бачинського, якого 

було невдовзі відправлено до Відня із завданням домогтися від Марії-Терези звільнення 

Мукачівської єпархії від залежності від Еґерських владик. 

За час єпископства І. Брадач видав дві книги: «Буквар» (1770), «Зборник церковних 

моленій» (1771). Цим книгам не судилося задовільнити потреби мирян, бо Крижевацький єп. 

Божичкович повідомив імператрицю Марію-Терезу, що книги Брадача схизматичні. 

Аргументував це тим, що у «Зборнику» згадано російських святих схизматиків, а у «Букварі» 

молитва «Отче наш» закінчується словами «яко Твоє єсть царство…», а у «Богородице Діво» 

бракує латинського додатку17. У відповідь імператриця наказала всі надруковані примірники 

спилити. Єп. Брадач запротестував, довівши правильність молитов східного обряду, а так 

звані російські святі – це київські митрополити. Однак, було запізно, всі книги були знищені, 

окрім двох примірників «Букваря», які збереглися у Відні і Кошіце. 

Єп. Брадач домігся відкриття друкарні в Мукачеві з кириличним шрифтом, заснував 

багато шкіл по селах, видав Пасторальний лист про навчання дітей. 

У другій половині 1771 року відбувся візит імператора Йосифа ІІ до Мукачева. Його 

зустріч з єп. Брадачем та старання А. Бачинського при Віденському дворі привели до 

канонізації Мукачівської єпархії Папою Климентом ХІV, котрий 19 вересня 1771 року видав 

Буллу «Eximia regalium principum» - документ про канонізацію. Так єп. Іоан Брадач став 

першим незалежним Мукачівським єпископом18.  

Проте затрачені сили та переживання призвели до смерті владики 4 липня 1772 року в 

Мукачеві. Після смерті єпископа Іоанна Брадача духовенство Мукачівської єпархії 

 
15  Ю. Сабадош (Мукачівський), А. Бачинський (Забовчський), А. Житкей (Мараморошський), І. Бокшай 

(Черегатський) та деякі парохи. 
16 О. БАРАН, Єпископ Андрей Бачинський і церковне відродження на Закарпатті, Бібліотека Логосу, Т.ХХХІІІ. 

Канада, Йорктон, Саск 1963, стор. 11-12. 
17 Діво Маріє, Мати Божа молися за нас грішних тепер і в час нашої смерті. 
18 О. БАРАН, Єпископ Андрей Бачинський і церковне відродження на Закарпатті, Бібліотека Логосу, Т.ХХХІІІ. 

Канада, Йорктон, Саск 1963, с. 14. 
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одноголосно вибрало о. Андрея Бачинського капітулярним вікарієм і дочасним управителем 

єпархії. 

3. Золота доба Мукачівської єпархії за єп. Андрея Бачинського (1773-

1809)19 

Період єпископського правління владики Андрея Бачинського більшість істориків та 

дослідників вважають золотою добою в житті нашої єпархії. Можемо сказати, що цей період 

піднесення та розквіту духовного, освітнього та матеріального життя нашої Церкви є 

наслідком того процесу, який ми називаємо канонізацією єпархії в 1771 році.  

6 червня 1773 року відбулася єпископська хіротонія єп. Андрея Бачинського. Від 

цього моменту розпочався один з кращих періодів у житті та історії нашої єпархії. Хіротонія 

відбулася в імператорській каплиці в присутності імператриці Марія-Терези. Святителями 

були хорватський єпископ Василь Бужичкович з Мелетієм Ковачем – Варадинським 

апостольським вікарієм. 

3.1. Реформи та реорганізація Мукачівської єпархії 

Приїхавши додому, єпископ Андрей Бачинський зразу ж розпочав реорганізацію 

Мукачівської єпархії. Вважав своїм обов’язком ознайомити священиків єпархії із рішеннями 

Віденського Синоду і зобов’язав їх строго дотримуватися цих рішень20. На цьому синоді 

 
19 Андрей Бачинський народився 14 листопада 1732 року в сім’ї сільського греко-католицького священика Теодора 

Бачинського в селі Бенятина Унгського комітату (тепер Східна Словаччина). Початкову освіту отримав від батька. 

У 1742 році вступив до Ужгородської гімназії, яка належала єзуїтам. У 1752 році вступив на богословський 

факультет Трнавського університету. Закінчивши богословські студії, Андрей повертається додому. 2-го вересня 

1756 року єпископ Мануїл Ольшавський, як неодруженого, висвятив його на священика. Але після висвячення 

Андрей повертається в Трнаву, щоб продовжити навчання. У 1758 році о. Андрей Бачинський, здобувши вчений 

ступінь доктора теології19, повертається до своєї єпархії. У цьому ж 1758 році єпископ Мануїл Ольшавський 

призначає його помічним священиком в містечко Дорог (тепер Гайдудорог в Угорщині). У 1760 році . Андрей 

Бачинський став парохом містечка Дорог і деканом Дорозького деканату, а пізніше — Саболчським і Сатмарським 

архідияконом. Андрей Бачинський протягом дванадцяти років був парохом міста Дорог. Єпископ Іоанн Брадач у 

лютому 1770 року, забезпечивши своїми довірчими листами, посилає у Відень Андрея Бачинського для того, щоб 

відстояти незалежність єпархії. Не дивлячись на всі перешкоди Андрей Бачинський не мав наміру здаватись і 

своєю настирливістю він добився аудієнції у імператриці Марії Терезії. Андрей Бачинський одержав особисту 

аудієнцію в неділю 1-го квітня 1770 року, де своїм вродженим мистецтвом діяти і говорити він зумів переконати 

імператрицю в необхідності утворення окремої Мукачівської єпархії настільки, що вона тут же завірила його: «Що 

я не змогла зробити за попереднього папи Климента ХІІІ, без сумніву зроблю за теперішнього Климентія, щоб 

мукачівський єпископ канонізувався для католиків грецького обряду і, таким чином, був проголошений 

незалежним від ординарної юрисдикції егерців» М. ЛУЧКАЙ, Історія Карпатських русинів, Т.ІV, Ужгород 2003, 

с. 157. 
20 Синод відбувся у Відні з 1 березня по 6 травня 1773 року. В ньому взяли участь три греко-католицькі єпископи: 

Василь Божичкович, хорватський єпископ, Григорій Майор, Фогарашський єпископ та Андрей Бачинський. На 

синоді були обговорені наступні питання: 

1. Які літургійні книги мали друкуватися у новій східній друкарні у Відні: для дітей – Буквар, Малий катехизм, 

Часословец, Псалтир; для дорослих – Молитвослов; для клиру – Часослов, Требник, Служебник,Ірмологіон, 

Октоіх,Тріод, Мінея, Архієретbкон, Діяконікон, Євангеліє та Апостол. 
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було встановлено, що стан парафій і самих парохів у всіх єпархіях тодішньої Угорщини є 

дуже незадовільним, бо у більшості випадків у селах не було парафіяльних будинків і наділів 

землі. Щоб виявити реальну ситуацію в єпархії Бачинський розпочав її візитацію. Звідси він 

виявив, що більшість священиків і дяків церковних громад є дуже бідними. Враховуючи 

такий стан справ, єпископ Бачинський своїм першочерговим завданням вважав якнайскоріше 

покращити матеріальний стан свого духовенства 21 . Восени 1774 року, згідно з 

розпорядженням Марії Терезії, була створена спеціальна державна комісія для ревізії 

церковних маєтків Мукачівської єпархії. Хоч ця комісія зразу приступила до виконання 

розпорядження імператриці, але її робота йшла дуже повільно і закінчилась тільки у 1781 

році 22 . Ця комісія зробила наступне: 1) перепис всіх церковних громад: описаний стан 

церкви, парафіяльного будинку, взято на облік наявність землі, маєток і прибуток церкви, 

священика і дяка; 2) де не були ще виділені для церкви, священика, дяка і церківника 

відповідні земельні наділи, тепер були їм надані; 3) проведено упорядкування церковних 

громад: встановлені материнські парафії та їх філії; 4) проведено упорядкування прибутків 

священика і дяка. 

Щоб прискорити впорядкування парафій, єпископ Андрей Бачинський розпочав 

переговори про те, щоб якнайшвидше забезпечити землею парафії, які перебували у 

власності Угорської королівської держави. 24 лютого 1778 року Мукачівський єпископ 

Андрей Бачинський і Павло Фестетич (1729-1782), заступник голови найвищої Угорської 

Королівської ради підписали договір („Контракт Бачинського-Фестетича” (Concertatio 

Bacsinszky-Festetichiana)). Згідно з цим договором, у 34 парафіях Мараморошського комітату 

було виділено для пароха, дяка та церковника землю та майно23. 

 
2. Хто має бути цензором нової друкарні: кожен єпископ мав обрати власного цензора, кандидатуру якого 

мала затвердити Марія Тереза. 

3. Як можна зменшити кількість церковних свят для греко-католиків та укласти спільний календар для греко-

католиків різних єпархій: було встановлено 16 обов’язкових свят (de proecepto), через соціально-економічні 

причини імператриця не хотіла прийняти більшу кількість свят. 

4. Як мають вирішуватися деякі дисциплінарні проблеми стосовно вірних східного обряду в Угорщині. 

Ці та ряд інших питань були розглянуті на Віденському синоді 1773 року. (рішення та документацію див. M. 

LACKO, Synodus episcoporum ritus Byzantini catholicorum ex antiqua Hungaria Vindobonae, (OCA 199), Roma 1975). 
21 На прохання єпископа Йосифа Де Камеліса (1690-1706) імператор Леопольд І у 1692 році видав декрет про 

виділення земельних наділів для священиків і дяків грецького обряду, який пізніше у 1720 році на прохання 

єпископа Георгія Бізанція (1716-1733) імператор Карло VI знову підтвердив. 
22 A. HODINKA, A munkácsi görög-katholikus püspökség története, Budapest, 1909, 758; О. БАРАН, Єпископ Андрей 

Бачинський і церковне відродження на Закарпатті, Бібліотека Логосу, Т.ХХХІІІ. Канада, Йорктон, Саск, 1963, 

стор. 27-28; В. ГАДЖЕҐА, Додатки к исторіҍ Русинов и руських церквей в Мараморошҍ, в НЗТП, І (1922), с. 75. 
23 Для пароха один цілий наділ (ділянку землі), для дяка - половину. Обом їм надано право заготовляти дрова із 

лісу, яке належить селу, і безплатно одержувати будівельне дерево із державного лісу, а також безплатне пасовище 

для худоби. Для церковника виділялась ¼ наділа і також право на безплатне пасовище для худоби, як і дякові. Для 

пароха мала бути збудована хата з трьох кімнат і одної комори, хліву і стодола. Дяку – хата з двох кімнат і одної 

комори, з яких одна кімната призначалась для навчання дітей. Церковнику – хата з одною кімнатою і коморою. На 
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Через рік після підписання договору з державою у Мараморошському комітаті 

єпископ Андрей Бачинський 19 червня 1779 року заключив подібний договір з 

Ужгородською державною домінією, територія якої майже збігалась із територією Унгського 

комітату.  

3.2. Перенесення осідку Мукачівських єпископів та заснування Ужгородської 

богословської семінарії 

Одним із основних питань, що турбували владик, було питання єпископського осідку. 

У зв’язку з цим ще за єпископа М. Ольшавського йшла мова про перенесення резиденції 

єпископа до Ужгороду до замку Другетів. Імператриця Марія-Тереза дала вказівку створити 

комісію для оцінки необхідних коштів на перенесення єпископської резиденції. Найкращим 

варіантом на той час було передати єзуїтську колегію і церкву у розформованих у 1773 році 

єзуїтів для резиденції Мукачівських єпископів та кафедрального храму, а замок Другетів 

віддати під семінарію24. 

1 березня 1775 року Марія-Тереза вирішила передати всі будівлі, які належали ордену 

єзуїтів в Ужгороді, Мукачівському єпископству. Вже у 1776 році у власності єпархії були всі 

єзуїтські будівлі та Ужгородський замок25.  

Єпископ Андрей Бачинський, отримавши вище згадані будинки, не міг їх одразу 

використати для тих цілей, для яких були призначені, оскільки необхідно було їх 

перебудувати і пристосувати до вимог Східної Церкви. Кошти для цього були виділені 

Віденським імператорським двором. 

Єп Андрей Бачинський, усвідомлюючи важкий матеріальний стан єпархії, часто 

звертався з проханнями до імператриці. У відповідь Марія-Тереза видала два декрети: 

перший – 26 липня 1776 року26, другий – 27 вересня 1776 року. У першому переважали 

 
ці будівлі весь матеріал держава мала виділити безплатно. На будівництво кожної із цих 34 церков одноразово 

виділялось по 600 срібних, а також по 100 срібних на внутрішнє оздоблення церкви. Наділи пароха, дяка і 

церковника назавжди звільнялися від будь-яких державних податків (О. МИЦЮК, Нариси з соціально-

господарської історії Підкарпатської Руси, Прага 1938, стор. 99-102; В. ГАДЖЕҐА, Додатки к исторіҍ Русинов и 

руських церквей в Мараморошҍ, в НЗТП, І (1922), стор. 76-78; М. ПРИЙМИЧ, Перед лицем Твоїм. Закарпатський 

іконостас, Ужгород, Карпати-Гражда, 2007, с. 37.) 
24 J. BASILOVITS, Brevis Notitia Fundationis Theodori Koriathovits, II, Cassoviae 1804, рр. 48-51. 
25 3 серпня 1775 року були передані єзуїтські будівлі. 2 травня 1776 року – Ужгородський замок (A. HODINKA, A 

munkácsi görög-katholikus püspökség története, Budapest 1909, 680-681). Ця передача була проведена без відповідної 

королівської дарчої грамоти, а тільки з волі імператриці, тому лише у 1791 році імператор Леопольд ІІ (1790-1792) 

оформив королівську дарчу грамоту. 
26 Мадярська канцелярія від імені Марії Терезії видала декрет, згідно з яким були:  

1) встановлені межі Мукачівської єпархії. Мукачівській єпархії повертались ті парафії у Спішському комітаті, які 

після прийняття Унії у 1646 році відійшли під юрисдикцію латинського єпископа. Румунські парафії 

Мараморошського і Самарського комітатів залишаються під юрисдикцією Мукачівського єпископа з умовою, що 

для них будуть призначені вікарії з річною оплатою 800 флоренів26; 

2) встановлено річний дохід Мукачівського єпископа — 12 000 флоренів; 
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грошові надходження, а другий (скасовуючий перший) замість грошових прибутків надавав 

єпископу нерухоме майно Тополчанського абатства. 

25 жовтня 1776 року за пропозицією А. Бачинського імператриця підписала декрет 

призначення нових каноніків 27  у Капітулу Мукачівської єпархії. У вересні 1777 року, 

незважаючи на реконструкцію одержаних приміщень, Капітула разом із семінаристами та 

професорами переїхали до Ужгороду, але навчання розпочалося тільки в грудні 1778 року 

через незакінчені ремонтні роботи28. Але ще перед тим, хоч реконструкція єпископської 

резиденції, кафедрального собору і замку Другетів не були завершені, владика Андрей 

постарався у майбутній резиденції побудувати єпископську каплицю, в якій було в цьому ж 

1777 році, на празник Успення Пресвятої Богородиці, проведено першу архієрейську Службу 

Божу і освячено каплицю на честь Божої Матері.  

Коли вже капітула разом із семінаристами і професорами були переведені до 

Ужгороду, то разом з ними і сам владика Андрей неофіційно перебрався до Ужгороду, бо 

перед ним постало дуже важливе завдання — впорядкування справ семінарії29.  

Перебудова приміщень єзуїтського монастиря і церкви була закінчена в середині 1780 

року, тож єпископ Андрей Бачинський міг їх офіційно прийняти в користування. Це 

урочисте відкриття єпископської резиденції з відповідними канцеляріями, єпископською 

бібліотекою і єпархіальним архівом, а також освячення колишньої єзуїтської церкви, 

обладнаної до потреб східного обряду разом з іконостасом, відбулось 15 жовтня 1780 року, в 

день іменин імператриці Марії Терезії. Торжество розпочалось з посвячення кафедрального 

храму, яке виконав сам Андрей Бачинський. Дата 15 жовтня 1780 року знаменує остаточне 

перенесення осідку Мукачівських єпископів до Ужгороду30.  

Офіційний документ про передачу кафедрального храму, єпископської палати і замку 

для Ужгородської духовної семінарії, а також про всі допомоги, які були надані 

Мукачівській єпархії, був виданий тільки через рік, тобто 28 жовтня 1781 року31. 

Отримавши цю грамоту, єпископ Андрей Бачинський отримав все, що тільки бажав. 

 
3) заснована капітула Мукачівської єпархії, до якої входило сім каноніків, з яких перший, як „Декан”, мав 

отримувати 1 000 флоренів річно, другий „Препозітус” — 900, третій, як „Архідиякон”, і четвертий, як 

„Еклезіярх”, — по 800, п’ятий і шостий, як „Схоластик” і „Кантор”, — по 700, а останній, як „Картофілакс” або 

Канцлер, – 600. 

4) виділено для утримування семінарії в Ужгороді 2 000 флоренів з доходів Тапольчанського абатства, 1 000 

флоренів із інших фондів. Крім цього, було встановлено також річну зарплату для чотирьох професорів. Першому 

з них, як настоятелю і ректору, — 500, а іншим, як звичайним професорам, — по 400 флоренів. 
27 А. Жеткей, І. Станковський, І. Пастелі, Г. Боровський, О. Ількович, І. Бокшай, Д. Івашко. 
28 Ю. ГАДЖЕГА, Історія Ужгородской богословской семинаріи в ея главнҍх чертах, Ужгород 1928, с. 20. 
29 О. БАРАН, Єпископ Андрей Бачинський і церковне відродження на Закарпатті, Бібліотека Логосу, Т.ХХХІІІ. 

Канада, Йорктон, Саск 1963, стор. 33-34 . 
30 J. BASILOVITS, Brevis Notitia Fundationis Theodori Koriathovits, I, Cassoviae 1804, р. 136. 
31 Там же, IІ, рр. 65-75. 
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Мав катедру, резиденцію, капітулу, семінарію і прекрасну матеріальну базу для утримання 

єпархії. Він отримав такі самі земельні наділи, такі ж права і привілеї, які мало латинське 

духовенство у ті часи в Угорщині 32 

Для покращення управління величезною територією Мукачівської єпархії було 

створено, окрім існуючого з 1723 року Мараморошського, два вікаріати: Сатмарський – 1776 

рік , Кошіцький – 1787 рік. 

Єп. А. Бачинський дисциплінував священство: встановив збори деканів два рази на 

рік, заохочував молодь до навчання, давав стипендії здібним студентам. В останні роки свого 

єпископства Бачинський відкрив учительський ліцей в Ужгороді. Цим самим сприяв 

розвитку шкільництва, дбав про те, що шкільні підручники для церковно-парафіяльних шкіл 

Мукачівської єпархії видавалися на народній мові. 

У 1804 році єп. Бачинський видав Біблію на церковно-словянській мові у п’яти томах. 

Пізніше кожна парафія була зобов’язана придбати її. 

Помер єпископ Андрей Бачинський 7 листопада 1809 року і похований у крипті 

Хрестовоздвиженського кафедрального храму в Ужгороді. З його смертю Мукачівська греко-

католицька єпархія втратила одного з найвизначніших народно-освітного, культурно-

релігійного і суспільно-політичного діяча нашого краю. Дуже вдало оцінив працю єпископа 

Андрея Бачинського і його відданість ідеї „єдності” та Апостольському Престолу російський 

дослідник нашого краю професор А. Петров, коли сказав, що Унія в Мукачівській єпархії 

остаточно перемогла завдяки тільки великодушній праці єпископа Андрея Бачинського33. 
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„Добрий пастир життя своє за овець покладе” 

 Основні напрямки діяльності мукачівських єпископів  

у XIX-XX століттях 

 

1. „Щоб достоту мали”: доброчинність єпископів 

Після смерті владики Андрія Бачинського в 1809 р. розвиток Мукачівської греко-

католицької єпархії не зупинився. Єпископи звернули велику увагу на духовне 

збагачення вірників єпархії і завдяки їхньому старанню було реалізовано чимало 

соціальних, освітніх та культурних дій у XIX-XX століттях. Владика Олексій Повчій у 

1826 р. в Ужгороді започаткував будівництво гуртожитку для сиріт із священичих сімей 

під назвою Сиротинець св. Олексія.1 На жаль, завершити його він не зміг, бо помер у 

1831 р. 

У 1831-1838 рр. катедра Мукачівського єпископа тривалий час залишилася 

вакантною, єпархією управляв капітулярний вікарій, канонік Іван Чургович. За 

пропозицією пряшівського єпископа Тарковича був вибраний о. Василь Попович.2 У 

1837 р. король Фердинанд V призначає о. Василя Поповича єпископом Мукачівським, а 

Апостольський Престол затверджує його на цій посаді. Хіротонія відбулася у 

наступному році. З приходом єпископа Василя Поповича в Мукачівській єпархії все 

прийшло в рух. Покладені на нього сподівання за час свого пастирського служіння 

єпископ Василь не тільки виправдав, але і перевершив. Він був вірним Богу, трудився не 

покладаючи рук на благо Церкви, на користь і культурного піднесення свого народу. 

Владика дбав про сиріт, вдів і бідних, адже добре запам’ятав слова Ісуса Христа: 

«Істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, – ви мені 

зробили»3. У кінці 1840 р. він завершив розпочате Повчієм будівництво гуртожитку, де 

крім сиріт священиків, владика Василь своїм коштом утримував ще 12 убогих 

 
1 КІЧЕРА ВІКТОР – ФЕНИЧ ВОЛОДИМИР – ШТЕРР ДІАНА, Габсбурзька церква: Мукачівська греко-

католицька єпархія в австрійську добу (1771-1918), Ужгород 2018, 82.  
2 Василь Попович народився в 1796 р. в с. Великі Ком’яти у сім’ї священика. Початкову освіту здобув у 

Нодь-Каролі та в Мароморош-Сігеті, гімназію закінчив в Ужгороді. У 1814-1818 рр. Попович студіює 

філософію у Пешті, богословську освіту отримує 1820 р. в Ужгородській семінарії. Того ж року отримує 

ієрейські свячення. Через два роки єпископ Г. Таркович призначає його своїм секретарем, а у 1835 р. о. 

Василь стане каноніком Пряшівського капітулу і парохом кафедрального собору в Пряшеві. PAPP 

GYÖRGY, „Emlékezünk. Popovics Vazul.”, in Görög Katolikus Szemle 10 (3), 2.  
3 Мт 25, 40. 
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селянських хлопців. Він назвав його загальним іменем: Конвикт (від лат. convivere =  

жити разом).4 У 1841 р. В. Попович скликає в Ужгороді єпархіальний синод для 

упорядкування та збільшення єпархіальних фондів, передусім для вдів і сиріт 

священиків. У 1855 р. під час голоду в єпископській кухні щодня харчувалися спочатку 

100, а пізніше – до 200 голодуючих.5  

Під час управління єпископа Поповича була оновлена і частково розбудована 

єпископська резиденція в Ужгороді,6 відновлено та оздоблено внутрішній інтер’єр 

Хресто-Воздвиженського кафедрального собору і посвячена Успенська церква у 

Мукачеві. Владика старався вплинути на священиків, щоб вони в селах будували нові 

церкви і парафіяльні будинки з каменю або цегли, адже дерев’яні часто ставали жертвою 

вогню. З приходом єпископа Василя Поповича в Мукачівській єпархії було тільки 30 

кам’яних церков, а на час його смерті – вже 234 церкви та 222 парафіяльні будинки були 

мурованими.7 

Владика Василь Попович дуже високо цінував і любив свій Східний церковний 

обряд. Це виявляв побожною відправою богослужінь і точним зберіганням літургічних 

приписів, які він постійно досліджував і вивчав. Особливу увагу приділяв церковному 

співу. Наполягав, щоб при кожній парафії був здібний дяк, котрий зміг би заохочувати 

до співу інших. Старався про створення дяківської школи, сам особисто за власні кошти 

придбав необхідні літургійні книги для цього. 

Єпископ Василь помер у 1864 р., поховали його в крипті кафедрального собору. 

Новим єпископом Франц Йосиф I призначив о. Стефана Панковича у 1866 р., що 

папа Пій IX підтвердив у 1867 р. У цьому ж році відбулася єпископська хіротонія у 

Пряшеві. Протягом свого 7-річного правління єпархією, Панкович старався допомагати 

тим, які найбільше потребували підтримки Владики.8 Панкович Стефан взяв участь у I 

 
4 ПЕКАР АТАНАСІЙ, Нариси історії Церкви Закарпаття, Том II, Рим-Львів 1997, 294. 
5 КІЧЕРА – ФЕНИЧ – ШТЕРР, op. cit., 90. 
6 На споруді був надпис латинською мовою: «Domine Deus benedic domui servi Tui!», тобто «Господи Боже, 

благослови дім раба Твого». MENDLIK ÁGOSTON, IX. Pius római pápa és a magyar püspöki kar, vagyis 

főpapok és egyháznagyok életrajzgyűjtemény, Pécs 1864, 42. 
7 КІЧЕРА – ФЕНИЧ – ШТЕРР, op. cit., 92. 
8 Після смерті о. Павла Шерегі, пароха с. Фанчиково, єпископ особисто просить помочі сиротам. Подібно 

шукає поміч 4-5-річній Герміні після смерті її батька о. Івана Мешка. У 1870 р. вогонь знищив все майно 

дяковчителя Колесара Константина. Владика організує загальний збір на його підтримку. JANKA 

GYÖRGY, „Egyházi élet a munkácsi egyházmegyében Pankovics István püspöksége idején a gebei 

protokollumok tükrében”, in IVÁNCSÓ ISTVÁN (szerk.), Ecclesiam aedificans: a 70 éves Keresztes Szilárd 

püspök köszöntése, Nyíregyháza 2002, 205-221 
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Ватиканському соборі і так був першим в історії Мукачівської єпархії єпископом, який 

був присутній у Вселенському Соборі Католицької Церкви.9 

Після смерті Стефана Панковича (1874 р.), новим єпископом Мукачівським був 

назначений Іван Ковач де Пастелій. Ставши єпископом, Пастелій продовжив жертовну 

працю своїх попередників. 1875 р. спорудив гуртожиток для дівчат, в якому 

виховувалося до 40 сиріт. У зв’язку із зростанням числа гімназистів Конвикт виявився 

замалий, тож владика Іван у 1883 р. відкрив ще один єпархіальний гуртожиток для 

хлопців під назвою Алумней.10 У XIX ст. великим лихом бідного народу було п’янство. 

«…п'яниці… царства Божого не успадкують»11 – слова св. апостола Павла закликали 

єпископа, як доброго пастиря свого стада, вести ревну боротьбу проти п’янства, яке 

часто підштовхувало людей до повного жебрацтва. До цієї боротьби приєднувалися ще 

й священики, особливо о. Іван Сільвай та о. Еміліан Папп. У 1889 р. за ревну службу 

єпископ Пастелій був відзначений папою Левом XIII «Великим хрестом лицарів св. 

Гробу». Помер Владика Пастелій у 1891 р.12  

26 травня 1891 р. угорський король Франц Йосиф I призначив о. Юлія Фірцака 

Мукачівським єпископом. Цього ж року, 17 грудня, папа Лев XII підтвердив його на цій 

посаді. Єпископські свячення йому уділив Пряшівський єпископ Іван Валій.13 Владика 

Юлій дуже добре знав, як бідно живе народ. Щоб покращити економічний стан 

населення на Верховині, єпископ Фірцак у 1897 р. звернувся до прем’єр-міністра та 

уряду з меморандумом. Саме цей меморандум започаткував так звану Верховинську 

акцію під головуванням Едмунда Егана.14 3 грудня 1905 р. розпочалося третє 

сльозоточіння ікони Богородиці у Марія Повчі, яке тривало до кінця місяця.15 У січні 

наступного року владика Юлій створив окрему комісію, яка докладно перевірила 

сльозоточіння та під присягою вислухала свідків. 1907 р. протокол дослідження було 

вислано до Риму для канонічного підтвердження чуда. За ревне служіння у травні 1902 

 
9 Idem 
10 ПЕКАР, op. cit., 294-295. 
11 Кор 6, 10. 
12 КІЧЕРА – ФЕНИЧ – ШТЕРР, op. cit., 106. 
13 MAROSI ISTVÁN, „«…az ősi Munkácsi Egyházmegye egyházfejedelme…» Firczák Gyula munkácsi püspök 

életrajzi adatai”, in MAROSI ISTVÁN (szerk.), „…a Munkácsi Egyházmegye fejedelme…” Tanulmányok és 

források Firczák Gyula munkácsi püspök munkásságának megismeréséhez, Nyíregyháza – Beregszász 2019, 20-

21. 
14 BRAUN LÁSZLÓ, „Firczák Gyula részvétele a hegyvidéki és az amerikai akcióban”, in MAROSI ISTVÁN 

(szerk.), „…a Munkácsi Egyházmegye fejedelme…” Tanulmányok és források Firczák Gyula munkácsi püspök 

munkásságának megismeréséhez, Nyíregyháza – Beregszász 2019, 89-94. 
15 BENDÁSZ DÁNIEL, „Máriapócs és Kárpátalja”, in A máriapócsi kegykép harmadik könnyezésének 

centenáriuma alkalmából rendezett nemzetközi konferencia anyaga, Nyíregyháza 2005, 80. 



4 
 

р. єпископ Фірцак був відзначений папою Левом XIII титулом «Римського графа і 

Асистента папського трону».16 Після довготривалої хвороби помер в Ужгороді у 1912 р. 

Про єпископа у некролозі відзначали наступне: «...змагався всіма силами піднести 

духовне життя вірних, тож відвідував свої парафії, щоб зміцнити їх у вірі й любові до 

їхнього тисячолітного обряду».17 

 

2. „...знаю своїх, а мої мене знають”: духовне відродження у єпархії 

Нелегкі часи чекали на наступного єпископа Мукачівського – Антонія Папп, адже 

через два роки після його інтронізації (1912 р.) почалася Перша світова війна. Під час 

війни, у 1916 р., від свята Різдва св. Іоана Хрестителя єпархія офіціально прийняла 

Григоріанський календар.18 Святкувати за новим календарем у Мукачівській єпархії не 

довелося довго, адже вже у 1918 р. владика Папп повернув Юліанський календар.19 Після 

війни Закарпаття ввійшло до складу Чехословаччини (1919 р.). У наступних роках уряд 

Чехословаччини намагався послабити нашу єпархію, офіційно підтримуючи 

православний рух. Хотіли усунути єпископа Антонія з посади, бо він відмовився зложити 

присягу лояльності новій державі. Щоб пом’якшити ситуацію, Святий Престол у 1924 р. 

вирішив призначати Петра Гебея Мукачівським єпископом, а владику Антонія – 

Апостольським адміністратором Мішкольської адміністратури в Угорщині.20  

 «Не може добре дерево приносити плодів поганих»21. Архієрейське служіння 

владики Петра принесло багато добрих плодів для цілої єпархії. Він дуже любив народ і 

старався з ним особисто зустрічатись. У перший рік після хіротонії владика відвідав 120 

парафій.22 Під час візітацій єпископ Петро йшов між людей, розмовляв з ними, 

обдаровував їх образками і медаликами. Він пояснював народові, що добрі священики, – 

це найбільша ласка для людей. Водночас владика хотів піднести духовне життя свого 

духовенства, відновити в ньому апостольського духа. Не лише словом, але і власним 

прикладом закликав священиків до совісного душпастирування між своїми вірними. 

 
16 MAROSI, op. cit., 33. 
17 КІЧЕРА – ФЕНИЧ – ШТЕРР, op. cit., 113. 
18 Görög Katolikus Szemle 22 (17), 1-2. 
19 PIRIGYI ISTVÁN, A görögkatolikus magyarság története, Nyíregyháza 1982, 145. 
20 SZKOROPÁDSZKY PÉTER, „«A béke után…» – A Munkácsi Egyházmegye útkeresése az I. világháborút 

követően”, in MAROSI ISTVÁN – SUSLIK ÁDÁM (szerk.), Az első világháború és a görögkatolikusok, 

Nyíregyháza – Beregszász 2020, 115-123. 
21 Мт 7, 18. 
22 SZKOROPÁDSZKY, op. cit., 125. 
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«Сьогодні найліпшою проповіддю священика є його життя, вся його діяльність, через 

яку священик намагається стати, після слів Апостола народів: – Усім для всіх!»23 – писав 

владика. Завдяки його зусиллям православний рух був зупинений, але тяжка праця 

підірвала фізичні і психічні сили владики. Закінчив своє земне життя у 1931 р. В його 

особі єпархія втратила могутнього провідника і батька духовного відродження, єпископа 

«золотого серця».24  

Святий Престол у 1932 р. єпископом Мукачівським іменував Олександра Стойку. 

У 30-их роках цілий світ переживав економічну кризу. Від початку свого архієрейського 

служіння Стойка звернув увагу на нужду й голод своїх вірників, за що заслужив собі 

назву «батько бідних». У 1933 р. велика повінь знищила майже цілий угочанський 

комітат. Владика відвідав цей край, де тисячі родин залишилися без осель і поживи, та 

започаткував для потерпілих акцію допомоги. Вірники дуже шанували і любили Стойку, 

навіть православні, яких він ніколи не виключав з цієї акції. Крім бідних, владика 

Олександр звернув свою увагу на виховання молоді. Він був переконаний, що віднову 

Церкви треба починати з дітей.25 Під час єпископства Стойки у 1937 р. наша єпархія 

здобула статус Ecclesia sui iuris, завдяки якому вона потрапила у пряме і безпосереднє 

підпорядкування Святій Столиці.26 Владика Олександр помер у 1943 р. 

 

3. „Не приходить злодій, хіба щоб красти, вбивати, вигублювати”: часи 

переслідування 

Після смерті Стойки єпархією певний час керував єпископ Міклош Дудаш. 

Отримавши відповідні повноваження від Ватикану, владика Міклош 24 вересня 1944 р. 

висвятив на єпископа 33-річного о. Теодора Ромжу. У цьому ж році, 27 жовтня, все 

Закарпаття було зайняте Червоною армією. Комуністи намагалися схилити владику та 

його оточення підписати «маніфест про возз’єднання" Закарпаття з УРСР та до 

добровільного «возз’єднання» з Російською православною Церквою. Відмова єпископа 

дала поштовх переслідуванню греко-католицької єпархії та її священнослужителів уже з 

кінця 1944 р.27 Керівники безбожної влади бачили, що владику від Христової Церкви на 

 
23 ПЕКАР АТАНАСІЙ, Нариси історії Церкви Закарпаття, Том I., Рим 1967, 135. 
24 Idem, 139. 
25 Idem, 155-156. 
26 Пор. SZKOROPÁDSZKY, op. cit., 133. 
27 ФЕНИЧ ВОЛОДИМИР, „Греко-католики, православні і влада на Закарпатті (осінь 1944-зима 1946 рр.)”, 

in Carpatica - Карпатика 35 (2006), 232-237. 
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землі може відірвати лише одне – смерть. 27 жовтня 1947 р. було вчинено замах, у 

результаті якого єпископа та його супутників було важко поранено. Вранці 31 жовтня 

1947 р. владика Теодор у лікарні прийняв Святі Тайни Сповіді та Євхаристії, що зробив 

це востаннє у своєму житті. Через кілька годин його отруїли, внаслідок чого вночі серце 

єпископа зробило останній удар.28 «Вдарю пастиря – і вівці розбіжаться»29 – думали ті, 

які вбили владику. Але насправді ні ліквідація єпископа, ні масові арешти священиків, 

ні конфіскація церковного майна не могли знищити Церкву, бо Ісус Христос заявив, що 

«пекельні ворота її не подолають»30. Єпархія продовжувала своє життя у підпіллі, що 

започаткував мученик отець (єпископ) Петро Орос, так тривало до 1989 р.31  

У 1989 році Мукачівська єпархія була відновлена. Єпархія, наново заснована на 

основі своєї історичної традиції та норм канонічного права, зберігала статус Ecclesia sui 

iuris, прямо підпорядкована владі Святого Престолу.32 

 
28 https://mgce.uz.ua/blazhennyj-svyashhennomuchenyk-teodora-romzhi/ [11.02.2021] 
29 Мк 14, 27. 
30 Мт 16, 18. 
31 САБОВ КОНСТАНТИН, „Висвячені в часи переслідувань...”, in Благовісник 10 (337), 24-25. 
32 Пор. https://mgce.uz.ua/istoriya-mgkye/ [11.02.2021] 
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