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До пропонованого видання увійшли матеріали шести наукових нарисів, 
п’ять із яких публікувалися в останні роки у фахових релігійно-історичних 
виданнях України та словаччини. Дана книжка присвячена 370-й річниці 
Ужгородської церковної унії (1646–2016), яку було започатковано 63-ма ру-
синськими священиками із комітатів Унґ та Земплин на чолі з монахами-
василіанами сербом Петром Партенієм Петровичем та русином із польської 
галичини гавриїлом косовицьким (косовичем) в каплиці графів Друґетів 
в Ужгородському замку 24 квітня 1646 р., а завершено письмовим звернен-
ням 6-ти архідияконів до папи римського інокентія х в Ужгороді 15 січня 
1650 року.

На відзначення цього славного ювілею Науково-дослідним центром 
історично-релігійних студій «логос», що діє на громадських засадах в Ужго-
родському національному університеті, 22 квітня 2016 р. в Залі засідань 
Вченої ради було проведено Міжнародну наукову конференцію «Витоки 
Ужгородської унії, канонічне становлення Мукачівської єпархії та історична 
доля Греко-Католицьких Церков ужгородської унійної традиції». Матеріали 
конференції було опубліковано у п’ятому випуску «Наукових записок Ужго-
родського університету. Серія: історично-релігійні студії» (Ужгород, 2016. 
347 с., ISSN 2518-783х).

книжка містить дослідження з історії та історіографії Мука чівської 
греко-католицької єпархії, історії греко-католиків ужгородської уній ної 
традиції, нащадки яких сьогодні проживають у дев’яти державах: Україні, 
словаччині, румунії, Угорщині, сербії, хорватії, Чехії, сШа та канаді. На 
фоні історії Мукачівської єпархії та панорамного огляду історії греко-като-
ликів ужгородської унійної традиції у своїх дослідженнях автор нама гався 
акцентувати увагу на тому, що історичні міфи, серед яких найперше – «фун-
даційний міф» карпатських русинів, пов’язаний з легендарною постаттю 
подільського князя і мукачівського пана теодора коріатовича*, вкорінилися в 
історіографії та політиці історичної пам’яті як стереотипи настільки, що вже 
ста ли звичкою (нормою) навіть для професійних істориків. 

Натомість не лише історія Мукачівської греко-католицької єпархії у вузь-
кому розумінні, але й історія греко-католиків ужгородської унійної традиції 

* З усіх вживаних імен (найчастіше – Федор/Федір корятович), у даному нарисі автор 
користуватиметься справжнім іменем сина новоґрудського князя коріата – теодор та 
похідним від нього – коріатович.
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в широкому контексті мають значно репрезентативнішу та інклюзивну 
біографію , аніж ту, що її часто представлено в конфесійно чи національно 
анга  жованій (ексклюзивістській) історичній і богословській науці та/або по-
лі тиці історичної пам’яті.

У сучасному християнстві налічуються 22 східні католицькі церкви та 
п’ять ординаріатів, загальна кількість вірників яких становить 17,7 млн осіб. 
Всі вони походять від різних церковних уній, укладених у різний час і за 
різних обставин з Престолом св. Петра в римі. З них бл. 1,1 млн вірників  
п’яти на ціональних східних католицьких церков повністю або частково на-
лежать до ужгородської унійної традиції. 

конкретно йдеться про: 1) рутенську візантійську католицьку церк-
ву (Пітсбурзька митрополія в сШа, Мукачівська греко-католицька єпархія 
в Україні та Празький екзархат у Чеській республіці), 2) словацьку греко-
католицьку церкву (Пряшівська митрополія в словаччині, сШа та канаді), 
3) Угорську греко-католицьку церкву (гайдудорозька митрополія в Угорщині 
та сШа), 4) румунську греко-католицьку церкву (Верховний архієпископат 
альба-Юлія–Фаґараш в румунії та сШа) та 5) греко-католиків у країнах ко-
лишньої Югославії (крижевацька єпархія в хорватії, сербії і Македонії). 

З колись однієї Мукачівської католицької єпархії грецького обряду 
(1771–1816), яка вела свої витоки від давньої монастирської церкви в Мукачеві 
(1458–1771), нинішні вірники ужгородської унійної традиції проживають  у 
Європі та в америці: у семи країнах центрально-східної Європи (Україні, 
словаччині, Угорщині, румунії, сербії, хорватії, Чехії) та двох країнах Пів-
нічної америки (сШа і канаді); вони належать до 15-ти церковних провін-
цій – Мукачівської (1771), крижевацької (1777), орадеа-Марської (1777), Пря-
шівської (1818), Ґерлської (1850), гайдудорозької (1912), Марамуреської (1930), 
Пітсбурзької (1963), Пасейкської (1963), Пармської (1969), Фінікській (1994, 
від 1983 р. перебувала у Ван-Нуйсі), кошицькій (1997), Братиславської (2008), 
Мішкольцської (2015), Ніредьгазької (2015) єпархій та до Празького екзархату 
(1996). 

етноконфесійна ідентичність сучасних греко-католиків ужгородської 
унійної традиції у церковних провінціях центрально-східної Європи та Пів-
нічної америки складається з таких спільних ознак: 

1) кирило-мефодіївське християнське походження (з кінця іх ст.);
2) тривала належність відповідно до постанов IV латеранського собору 

(1215) юрисдикції латинського дієцезу з центром в еґері; 
3) дві найдавніші «точки посилання» для східної церкви на цій території – 

монастирі в грушеві (до 1391) та в Мукачеві (не раніше кінця XIV – початку 
XV ст.); 

4) Мукачівська монастирська «церква-матір» (на чолі з пресві тером лу-
кою від 1458 р.) з власною єрархією єпископів для русинів (від іоана 1491 р.); 
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5) Ужгородська церковна унія русинів і сербів з латинським єпи скопом 
еґеру (1646) та її подальше поширення серед русинів комітатів Береґ і Уґоча 
(1664), сербів-ускоків комітату саболч (1673) та волохів (румунів) сатмару 
(1690) і Мараморошу (1723); 

6) канонічно стверджена римським Престолом Мукачівська като лицька 
єпархія грецького обряду (1771) з підпорядкуванням митрополичій юрисдикції 
примаса Угорщини, естергомського архієпископа (до 1937); 

7) Віденський синод єпископів (1773), постанови якого регулювали 
церковне життя східних католиків в угорській частині імперії габсбургів до 
розпаду австро-Угорщини восени 1918 р. та пізніше; 

8) часткове або суцільне походження від мультиетнічної Мукачів ської 
«церкви-матері» таких єпархій: крижевацької (1777) – для сербів, хорватів, 
волохів і русинів, Пряшівської (1818) – для русинів, орадеа-Мар ської (1777, 
1823, 1827) – для румунів, Ґерлської (1850, 1853) – для румунів, гайду дорозької 
(1912) – для угорців, Пітсбурзького екзархату (1924) (від 1963 – єпархії, від 
1969 р. – митрополії) – для карпатських русинів у сШа та Марамуреської 
(1930) – для румунів і русинів у румунії; 

9) спільні мелодії карпаторусинського церковного співу «Просто пінія» 
іоана Бокшая та йосифа Малинича (1906) для вірників церков Мука чівської, 
крижевацької, Пряшівської, гайдудорозької єпархій у Європі та чотирьох 
єпархій Пітсбурзького архієпископства в сШа; 

10) «свідчення вірності Христові та Його Євангелію», «свідчення, за пе-
чатане кров’ю», за яке «не завагалися віддати життя за своїх овець» три 
пастирі-мученики Мукачівської та Пряшівської єпархій теодор ромжа (1947), 
Петро Павло Ґойдич (1960) та Василь гопко (1978) (від 2001 – всі троє каноні-
зовані католицькою церквою як Блаженні). 

ці ознаки, як написав 18 квітня 1996 р. у своєму апостольському листі 
папа римський іван Павло іі з нагоди 350-річчя Ужгородської церковної унії, 
«становлять дорогоцінну спадщину греко-католицької Церкви, яка бере свою 
основу від Ужгородської Унії».

Наскільки вдалося мені представити «інше», альтернативне бачення 
окремих аспектів історії мультиетнічних греко-католиків, що ведуть свої 
еклезіяльні витоки від кирило-мефодіївської духовної спадщини, давньої Му-
качівської монастирської церкви-єпархії (1491), Ужгородської церковної унії 
(1646) та канонічно встановленої апостольським престолом Мукачівської ка-
толицької єпархії грецького обряду (1771), – судити професійному читачеві.

Автор


