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ESTABLISH STATE-LEGAL RELATIONS BETWEEN THE RUSSIAN 

AUTOCRACY AND THE VATICAN DURING THE LATE 18
th

 - IN THE FIRST 

HALF OF THE 19
th

 CENTURY: IMPORTANCE TO TODAYS 

 

 

Since the end of 18
th

 century the religious situation in the Russian Empire 

changed. This was due to the division of the Commonwealth and therefore Russian 

expansion of the west and the increasing number of Roman Catholics. Russian 

autocracy was interested in the fact that the Roman Catholic Church should be 

completely to depend on government. The Orthodox Church had been dependence from 

the civil power. This Catholic’s dependence can be achieved only if it was limiting the 

impact the Vatican and banned contacts with Popes. 

The Roman Catholic Church carried not only religious, but also influenced the 

formation of patriotism, of course Polish. It was a threat to the stability of absolutism. 

However, completely ignored the Vatican the Russian Empire could not. So the Russian 

Empire at the late 18
th

 - early 19
th

 centuries forced to establish of state-legal relations 

with the Vatican. This could pacify the Roman Catholics in Russia, but also changed the 

situation of the empire in the international arena. 

The purpose of the paper is research the relations between the Vatican and the 

Russian Empire and their legal registration in the first half of the 19
th

 century. 
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The Roman Catholic Church was seen as a factor in political opposition to the 

Russian autocracy and ideologist of the opposition movement. Assuming the existence 

of the Catholic clergy within Russian Empire, the emperors forbade them directly 

subordinated to the Vatican. 

There were researched the relationship between the Vatican and the Russian 

Empire. This suggests that the greatest achievement in the negotiations throughout the 

first half of the 19
th

 century was the Concordat, signed on 3 August 1847. However, 

experience had shown that the Russian Empire was not going to be guided by the 

concordat. Already in 1866 Alexander II signed a decree which canceled concordat 

from 1847. 

Relations between the Russian Empire and the Vatican during the first half of 

the 19
th

 century were extremely difficult. The Russian empire could not allow the 

Roman Catholic Church to fully develop and disagreed with the influence of the 

Vatican on its territory. But ignoring Catholics was not possible because of their 

number in the total population, especially the Right Bank, and among the wealthiest 

residents of the Right Bank. The Roman Catholic Church, being a powerful religious 

center, opposed assimilation of Catholics and contributed to their consolidation around 

patriotic ideas. So it was really a serious obstacle to the establishment unlimited Russian 

autocracy and russification. In the Russian Empire secular authority influenced and 

controlled the Church. 

The early 19
th

 century situation traced today, in slightly different versions. 

Further felt strong dependence of the Orthodox Church of the central government at the 

Russian Federation, and also sharp criticism of other religions. Orthodoxy is used as a 

tool in the hands of secular authorities. The analysis makes it possible to draw 

conclusions about the historical background of difficult relations between Russia and 

the Vatican. 

 

 

З кінця XVIII століття релігійна ситуація в Російській імперії змінюється. 

Це було пов’язано з поділами Речі Посполитої та, відповідно, розширенням 

кордонів на захід та збільшенням кількості римо-католиків. Самодержавство було 
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зацікавлено у тому, щоб Римо-Католицька Церква (далі – РКЦ) була повністю 

залежна від світської влади. Досягти цього можна було лише за умови обмеження 

церковного впливу Апостольської Столиці на католиків та заборони контактів із 

керівництвом у Ватикані.  

Чому самодержавство боялося РКЦ? Відповідь є наступною. Найбільш 

компактно римо-католики у першій половині ХІХ століття проживали на 

Правобережжі. Римо-Католицька Церква несла не лише релігійність, а також 

впливала на формування патріотизму, звичайно польського. Це була загроза 

стабільності абсолютизму. Однак повністю ігнорувати Ватикан імперія не могла. 

Тому одним із завдань для Російської імперії кінця XVIII – початку ХІХ століть 

стало встановлення державно-правових відносин із Апостольською Столицею. Це 

могло зняти напругу серед місцевих римо-католиків, а також вплинути на 

становище імперії на міжнародній арені. 

Яким чином розвивалися відносини «Ватикан – Російська імперія» є 

важливим дослідницьким завданням української історичної науки, оскільки 

власне Римо-Католицька Церква була серйозною перешкодою на шляху до 

утвердження необмеженого російського самодержавства та русифікації. 

Вивчення даної проблематики було здійснено на основі відповідних 

опублікованих джерел. А саме низка документів загальноімперського значення, 

які стосуються першої половини ХІХ століття, були опубліковані у збірниках: 

«Акты и грамоты о устройстве и управлении римско-католической церкви в 

Империи Российской и Царстве Польском»
1
, «Акты и документы, относящиеся к 

устройству и управлению Римско-Католической Церкви в России»
2
.  

Сучасні українські історики досліджують питання, пов’язані із аналізом 

політики царизму щодо РКЦ. Це праці О. Баковецької «Політика царизму щодо 

                                           
1
 Акты и грамоты о устройстве и управлении римско-католической церкви в Империи Российской и 

Царстве Польском. – СПб.: Тип. 2-го Отделения Собственной е.и.в. канцелярии, 1849. – 264 с. 

2
 Белоголов И. Акты и документы, относящиеся к устройству и управлению Римско-Католической 

Церкви в России / И.Белоголов. - Т. 1: 1762-1825 гг. – Петроград: Тип. Алексеева, 1915. – 484 с. 
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Римо-Католицької Церкви в середині ХІХ ст.»
3
, Е. Зваричука «Особливості 

державно-правової політики російського самодержавства щодо Римо-Католицької 

Церкви на Правобережній Україні наприкінці XVIII – у першій третині ХІХ ст.»
4
. 

Для польських дослідників тема актуальна і на початку ХХ століття, і на сьогодні. 

М. Лорет висвітлив особливості становища РКЦ в імперії за часів імператорів 

Катерини ІІ, Павла І, Олександра І
5
. Він також проаналізував вплив Ватикану на 

польські землі протягом 1815-1832 років, у т.ч. на ті польські землі, що були у 

складі Російської імперії
6
. О. М. Живчинський досліджував Листопадове 

повстання 1830-31 років та реакцію на нього Папи Римського
7
. А. Баранська 

детально проаналізувала становище РКЦ протягом 1815-1830 років у Царстві 

Польському
8
. Серед праць російських вчених слід виокремити дослідження 

М. Амара-Пуаньє, яка проаналізувала діяльність у Санкт-Петербурзі нунція 

Т. Ареццо
9
. Французький дослідник о. А. Бодуа вивчав дипломатичні відносини 

між Апостольською Столицею та Росією у ХІХ столітті
10

. Використання 

зазначених джерел дало можливість об’єктивно та достатньо глибоко 

проаналізувати винесену на розгляд проблему. 

                                           
3
 Баковецька О. Політика царизму щодо Римо-Католицької Церкви в середині ХІХ ст. / О.Баковецька // 

Збірник наукових праць «Наукові записки. Серія : Історичне релігієзнавство». – Випуск 5. – Острог, 2011. – С. 41-

48. 

4
 Зваричук Е.О. Особливості державно-правової політики російського самодержавства щодо Римо-

Католицької Церкви на Правобережній Україні наприкінці XVIII – у першій третині ХІХ ст. [Електронний ресурс] 

/ Е. Зваричук. – Режим http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe. – Назва з екрану. Дата 

доступу: 15.12.2015 

5
 Loret M. Kościół katolicki a Katarzyna II (1772-1784). – Kraków, 1910. – 321 s.; Loret M. Kościół katolicki w 

zaborze rosyjskim za panowania Pawła I // Przegląd Powszechny / M. Loret. – T. 179. – R. 45 (1928). – S. 111-284; Loret 

M. Kościół katolicki w początku panowania Aleksandra I (1801-1815). – b.m., 1900. – 29 s. 

6
 Loret M. Watykan a Polska (1815-1832) // Biblioteka Warszawska. – 1913. – T. II. – S. 208-217. 

7
 Ks. Żywczyński M. Watykan wobec powstania listopadowego. – Kraków, 1995. – 140 s. 

8
 Barańska A. Między Warszawą, Petersburgiem i Rzymem. Kościoł a Państwo w dobie Królewstwa Polskiego. 

– KUL, 2008. – 910 s. 

9
 Амара-Пуанье М. Посол Его Святейшества : Деятельность Т. Ареццо, апостольского нунция в Санкт-

Петербурге в царствование Александра I / М. Амара-Пуанье; Пер. с фр. В. Бандикяна. - СПб. : Глаголъ, 1996. - 197 

с. 

10
 Ks. Boudou A. Stolica Święta a Rosja. Stosunki dyplomatyczne między niemi w XIX stuleciu. – Kraków, 

1928. – T. 1 (1814-1847). – 608 s. 

http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KNIGA&P21DBN=KNIGA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%9F%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5,%20%D0%9C.
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Мета дослідження передбачала виявити особливості становлення 

державних відносин між Апостольською Столицею та Російською імперією та 

їхнє правове оформлення у першій половині ХІХ століття. Реалізація мети 

здійснювалась шляхом розв’язання наступних завдань: 

- проаналізувати законодавчі акти Російської імперії, які регулювали 

відносини у трикутнику РКЦ – імперія – Ватикан; 

- з’ясувати, як відбувалося врегулювання адміністративно-територіальних 

питань та призначення/затвердження церковних ієрархів; 

- визначити позицію Ватикану стосовно РКЦ у Російській імперії. 

З кінця XVIII століття, у зв’язку із збільшенням кількості римо-католиків, 

перед російською владою постало декілька завдань. Е. Зваричук відзначає, що 

потрібно було одночасно здійснити два кроки: організувати адміністративне 

управління римо-католицьким духовенством і католиками в імперії та обмежити 

вплив Ватикану
11

. 

У Російській імперії до кінця XVIII століття римо-католицька громада була 

малочисельною. Тому Католицька Церква не мала сталої територіальної 

організації: не було поділу на дієцезії та архідієцезії. Її становище було 

нестабільним. Оскільки православ’я було підпорядковане самодержавству, то 

логічно, що римо-католики також не мали самостійності. Проте через їх 

нечисельність і відсутність суттєвого впливу на суспільство, на них 

поширювалася свобода віросповідання. Ситуація змінилася, коли на заході імперії 

з’явилась територія, на якій більшість віруючих – це були католики, а найбільш 

заможними були поляки-католики. Це вже становило загрозу як для імперії 

загалом, так і для стабільності її абсолютизму. Тому було здійснено низку 

рішучих жорстких заходів по відношенню до РКЦ. Про що мова буде йти далі. 

Потрібно також враховувати, що становище РКЦ в Російській імперії 

залежало від того, наскільки у вирішення її справ могла втручатися (тобто 

захищати) Апостольська Столиця. А ситуацію кінця XVIII – середини ХІХ століть 

                                           
11

 Зваричук Е.О. Особливості державно-правової політики російського самодержавства щодо Римо-

Католицької Церкви на Правобережній Україні наприкінці XVIII – у першій третині ХІХ ст. [Електронний ресурс] 

/ Е. Зваричук. – Режим http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe. – Назва з екрану. Дата 

доступу: 15.12.2015 
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для Ватикану можна охарактеризувати як нестабільну через певне падіння 

значення і ваги папства на світовій політичній арені. Цим, а також географічним 

віддаленням від Риму, і скористалася Російська імперія. Катерина ІІ, намагаючись 

усунути будь-який вплив Ватикану на духовенство і віруючих, уже 14 грудня 

1772 року видала указ, який стосувався РКЦ і не був узгоджений із Папою 

Римським. Відповідно до указу мав бути призначений новий єпископ для усієї 

Росії, замість капітулу йому повинні були допомагати три асесори, вибрані із 

підлеглого єпископові духовенства. Апеляційною інстанцією у адміністративно-

церковних справах ставала Колегія духовних справ (Justickolegium, Юстиць-

Колегія), а найвищою інстанцією – сенат
12

. Для того, щоб не загострювати і так 

складну ситуацію, Ватикан зайняв очікувальну позицію, адже можливості 

дипломатії були вичерпані. Апостольською Столицею не було визнано 

односторонніх рішень царського двору. Таким чином призначення єпископа і 

капітулу в 1772 році було неканонічним.  

Перший крок у сторону врегулювання ситуації, що склалася, зробив папа 

Пій VI. Він вибрав шлях особистого порозуміння із царицею Катериною ІІ. Із 

цією метою він направив безпосередньо Катерині ІІ лист, на який отримав 

відповідь загального характеру. Цариця зазначала, що вона здійснює опіку над 

усіма релігіями в імперії. В ультимативній формі вона вимагала архієпископства 

для С. Сестренцевича і запровадження уряду коад’ютора. Пій VI запропонував 

компромісне рішення: він погоджувався на цю вимогу за умови підпорядкування 

С. Сестренцевича Ватикану. Наступний крок Катерини ІІ не відповідав вимогам 

дипломатії – вона самостійно утворила Могилівське римо-католицьке 

архієпископство зі столицею у м. Могилів та призначила С. Сестренцевича 

могилівським архієпископом (указ від 26 січня 1782 р.), пояснюючи це турботою 

про Церкву
13

. 

                                           
12

 Loret M. Kościół katolicki w zaborze rosyjskim za panowania Pawła I // Przegląd Powszechny / M. Loret. – T. 

179. – R. 45 (1928). – S. 111-175. 

13
 Ks. Wysocki J. Kościół Katolicki w zaborze rosyjskim w latach 1772-1815 / Ks. Wysocki J.  // Historia 

Kościoła w Polsce. T. II: 1764-1945. – Cz. 1: 1764-1918 / pod red. ks. B. Kumora i ks. Z. Obertyńskiego. – Poznań; 

Warszawa, 1979. – S. 175-200; Loret M. Kościół katolicki w zaborze rosyjskim za panowania Pawła I // Przegląd 

Powszechny / M. Loret. – T. 179. – R. 45 (1928). – S. 111-128. 
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При архієпископі було засновано консисторію. Законодавчо закріплювалося 

повноваження єпископа як повного і одноосібного начальника на своїй території. 

Йому підпорядковувалися усі єпархіальні священики та чернечі ордени. 

Духовенству заборонялося виконувати накази будь-яких церковних органів, 

розташованих поза кордонами Російської імперії, вступати у контакти з 

Ватиканом чи навіть відправляти листи за кордон. Заборонялося, щоб іноземці, 

які є релігійними авторитетами, перебували на території римо-католицьких 

дієцезій. Російський дослідник А.Тихонов вважає це першим кроком до створення 

власної Католицької Церкви в Росії
14

. 

Спочатку санкцій Апостольської Столиці на таку реорганізацію, звичайно, 

не було. Однак не відреагувати теж не можна було. Ситуація кінця XVIII ст. 

показала неможливість налагодження безпосередніх зв’язків Ватикану із 

Російської імперії. Тому було використано допомогу посередників. У 1783 році як 

апостольський посол до Петербургу відправився Ян Андрій Аркетті – нунцій 

Ватикану у Варшаві. Його повноваження були викладені у папській грамоті. Вони 

полягали у врегулюванні питання про заснування в м. Могилеві архієпископства 

для католиків, стосовно визначення архієпископа і призначення останньому 

коад’ютора. Ян Аркетті через деякий час надіслав інформацію, в якій 

охарактеризував місто Могилів як достатньо велике місто, «довкола багато 

католицьких церков і майже півтори тисячі католиків римського сповідання». 

Тому було погоджено вибір м. Могилів як архієпископського центру. Наступне 

питання, яке папський посол мав вирішити – створення римо-католицького 

капітулу. Воно теж позитивно було врегульовано. «Акт про зведення Станіслава 

Сестренцевича в архієпископське достоїнство» та «Акт про заснування Капітулу 

чи Собору Могилівського» були підписані 26 грудня 1783 року
15

. З метою 

                                           
14

 Тихонов А. Католики, мусульмане и иудеи Российской империи в последней чверти XVIII - начале XX 

в.. – СПб.: Издательство С.-Петербургского университета Санкт-Петербурга, 2007. – С. 80; Білоусов Ю. Київсько-

Житомирська римо-католицька єпархія: Історичний нарис / Ю. Білоусов. – Житомир: [б.в.], 2000. – С. 43. 

15
 Акты и грамоты о устройстве и управлении римско-католической церкви в Империи Российской и 

Царстве Польском. – СПб.: Тип. 2-го Отделения Собственной е.и.в. канцелярии, 1849. – С. 1-49. 
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припинення протистояння 15 квітня 1783 року вийшла булла Папи «Onerosa 

pastoralis oficii», якою він затверджував Могилівське архієпископство
16

. 

Можемо спостерігати подвійну ситуацію. З одного боку, офіційно 

висловлена позиція про прагнення порозуміння, з іншого – незацікавленість 

російської влади у посиленні Римо-Католицької Церкви в імперії, особливо у 

збереженні впливу Ватикану на щойноприєднаних до Росії територіях. РКЦ 

розглядалася як фактор політичної опозиції самодержавству та ідеолог 

опозиційного руху. Допускаючи існування латинського кліру в межах Росії, 

Катерина II заборонила йому безпосередньо підпорядковуватися Ватикану
17

. Це 

відобразилося у Маніфесті від 30 жовтня 1794 року, згідно якого Катерина ІІ, з 

одного боку, офіційно надавала римо-католикам право на необмежене публічне 

віросповідання і законне володіння своїм майном, з іншого – позбавляла права 

підпорядковуватись будь-якій владі із закордону. Таким чином руйнувалася 

традиційна система координації католицизму у світі. Поряд з цим було окреслено 

вимоги до римо-католицьких священиків: знання російської мови, прийняття 

присяги на вірність російському самодержавству (обов’язково до виконання), 

заборона монахам жити за рахунок подаяння. 

Катерина ІІ була проти відкриття офіційного представництва (нунціатури) 

Святого Престолу у Петербурзі. Водночас цікавим є той факт, що незважаючи на 

заборону діяльності єзуїтів папою Климентом XIV, імператриця дозволила їм 

мешкати і працювати у Південно-Західному краї. Таким чином Катерина ІІ 

неофіційно ввела в юридичну практику Російської імперії ігнорування офіційних 

документів і розпоряджень Святого Престолу та наголосила, що папські булли 

можуть набрати чинності лише з дозволу російської верховної влади
18

. Така 

                                           
16

 Ks. Wysocki J. Kościół Katolicki w zaborze rosyjskim w latach 1772-1815 / Ks. Wysocki J.  // Historia 

Kościoła w Polsce. T. II: 1764-1945. – Cz. 1: 1764-1918 / pod red. ks. B. Kumora i ks. Z. Obertyńskiego. – Poznań; 

Warszawa, 1979. – S. 175-200. 

17
 О разрыве дипломатических отношений между папским престолом и императорским кабинетом и 

уничтожении конкордакта // Подольские Епархиальные Ведомости. – Каменец-Подольский. – 1867. – № 7. – С. 

242. 

18
 Зваричук Е.О. Особливості державно-правової політики російського самодержавства щодо Римо-

Католицької Церкви на Правобережній Україні наприкінці XVIII – у першій третині ХІХ ст. [Електронний ресурс] 
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позиція втручання у внутріцерковні справи та контроль за Церквою була 

характерна для Російської імперії протягом усього ХІХ ст., її зберіг за собою 

СРСР, вона відчувається в РФ і на сучасному етапі. 

Після територіальних змін, як результату другого та третього поділів Речі 

Посполитої, виникла потреба у встановленні нового адміністративно-

територіального устрою для РКЦ, унормуванні усіх попередніх законодавчих 

актів з цього питання. Цариця Катерина ІІ 27 вересня 1795 року видала указ «Про 

заснування для Римського сповідання в губерніях Мінській, Волинській, 

Подільській, Брацлавській і Вознесенській двох єпархій – Пінської і 

Летичівської». Таким чином було ліквідовано Віленське, Інфлянтське, Київське, 

Кам’янецьке, Луцьке римо-католицькі єпископства. Санкцій Апостольської 

Столиці на таку реорганізацію, звичайно, не було
19

. 

Політика наступника Катерини ІІ на царському троні Павла І (1796-1801 

рр.) по відношенню до релігійних питань не зазнала змін. Це стосувалося як 

відносин із Ватиканом, так і вирішення справ РКЦ в імперії. 26 лютого 1797 року 

цар видав указ про утворення Департаменту до Справ Католицької Церкви. 

Департамент мав бути апеляційною інстанцією у дисциплінарних справах 

священиків і у справах одружених пар як римо-католицького сповідання, так і 

греко-католицького
20

. Наступного року, 29 січня 1798 року, Павло І призначив 

головою Департаменту могилівського архієпископа С. Сестренцевича. З іншого 

боку, цим же указом він заборонив греко-католицьким єпархіям мати своїх 

представників чи членів у цьому департаменті. Таким чином, у вирішенні 

церковних питань у Російській імперії над архієпископом С. Сестренцевичем був 

лише сенат як апеляційна інстанція
21

. З іншого боку, С. Сестренцевичу було 

                                                                                                                                                
/ Е. Зваричук. – Режим http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe. – Назва з екрану. Дата 

доступу: 15.12.2015 

19
 Білоусов Ю. Київсько-Житомирська римо-католицька єпархія: Історичний нарис / Ю. Білоусов. – 

Житомир: [б.в.], 2000. – С. 43. 

20
 Ks. Kumor B. Ustrój Kościoła katolickiego w zaborze rosyjskim (1772-1815) // Historia Kościoła w Polsce / 

Ks. Kumor B. T. II: 1764-1945. – Cz. 1: 1764-1918 / pod red. ks. B. Kumora i ks. Z. Obertyńskiego. – Poznań; Warszawa, 

1979. – S. 209-215. 

21
 Батюшков П.Н. Волынь: Исторические судьбы Юго-Западного края / П. Батюшков. – СПб.: Тип. Тов. 

"Общественная польза", 1888. – С. 234-246. 
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підпорядковано греко-католиків. Зрозуміло, що надання такого статусу римо-

католицькому архієпископу було можливе лише за умови його лояльного 

ставлення до світської влади і відповідних особистісних якостей. Отже, Павло І 

продовжив діяльність із реорганізації РКЦ. Про ці зміни було повідомлено папу 

Пія VI. Папа Римський, з метою надання цим змінам канонічності, направив до 

Російської імперії варшавського нунція кардиналу Лаврентія Літту
22

.  

Місією Л. Літти було забезпечити права католиків у Російській імперії. 

Л. Літта перебував тоді у Варшаві із двозначною, напівофіційною, 

напівприватною місією спостерігача і посередника у церковних справах між 

імперіями, що ділили Річ Посполиту, та Ватиканом. У зв’язку із цим, після 

третього поділу Речі Посполитої його місія у Варшаві була вичерпаною
23

. Вибір 

Ватиканом Л. Літти як свого представника у Російській імперії не був 

випадковим. Його брат, Юліуш Літта, з 1797 року представляв в імперії 

мальтійський орден. Цар Павло І оголосив його Великим Магістром ордену і 

ставився до нього досить прихильно. Однак перебування Л. Літти у Петербурзі 

було досить складним. Йому довелося протистояти на «два фронти»: царський 

уряд і архієпископ С. Сестренцевич, який у нунції бачив загрозу повноті своєї 

влади
24

. 

Для того, щоб оцінити ситуацію і становище РКЦ, Л. Літта у 1797 році 

відправився у подорож по усіх новостворених російських римо-католицьких 

єпархіях, де безпосередньо ознайомився із проблемами католиків на місцях. На 

початку 1798 року єпископ К. Цецішовський супроводжував його по території 

Волині й надав інформацію про стан Католицької Церкви в імперії
25

.  

Підсумком роботи Л. Літти стало видання 28 квітня 1798 року 

імператорського указу «Про буття в Росії для сповідників римської віри шести 

                                           
22

 Ks. Kumor B. Ustrój Kościoła katolickiego w zaborze rosyjskim (1772-1815) // Historia Kościoła w Polsce / 

Ks. Kumor B. T. II: 1764-1945. – Cz. 1: 1764-1918 / pod red. ks. B. Kumora i ks. Z. Obertyńskiego. – Poznań; Warszawa, 

1979. – S. 209-215. 

23
 Loret M. Kościół katolicki w zaborze rosyjskim za panowania Pawła I // Przegląd Powszechny / M. Loret. – T. 

179. – R. 45 (1928). – S. 111-128. 

24
 Там же, С.168-184. 

25
 Білоусов Ю. Київсько-Житомирська римо-католицька єпархія: Історичний нарис / Ю. Білоусов. – 

Житомир: [б.в.], 2000. – С. 45. 
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єпархій». Згідно з указом затверджувалися: Могилівське архієпископство і 5 

єпископств. В указі обумовлювалося існування у кожному єпископстві по одному 

єпископу-суфрагану та одному генеральному вікарію. Уся адміністративна влада 

належала єпископові
26

. Канонічні санкції цим змінам було надано буллою папи 

Пія VI «Maximis undique praessi» від 17 листопада 1798 року
27

. Таке порозуміння 

між Петербургом і Ватиканом було явищем тимчасовим. Адже наступного, 1799, 

року Павло І видав розпорядження, за яким категорично заборонялося приймати і 

оголошувати листи та булли Папи Римського. На ноту нунція Лаврентія Літти з 

цього питання була дана відповідь, що справи Церкви в державі підлягають 

цивільній владі, а влада Папи обмежується справами догмату і обрядів
28

. 

Довгий час важливим, але не вирішеним, питанням для Ватикану 

залишалося питання постійного представництва у Петербурзі. За царя 

Олександра І (1801-1825 рр.) представником Петербургу у Ватикані став граф 

Джузеппе Кассіні, попередньо він займав посаду генерального консула в Римі. У 

Петербурзі офіційно визнано представником Апостольської Столиці Леона 

Бенвентута. Проте представникам Ватикану не дозволялося безпосередньо 

вирішувати справи з католицьким духовенством. Це мало здійснюватися за 

посередництвом царського резидента в Римі. За його допомогою також мав 

контактувати з Ватиканом могилівський архієпископ
29

. 

Наступник Олександра І, його молодший брат, цар Микола І (1825-1855 

рр.) особливою лояльністю до Апостольської Столиці теж не відзначався. 

Російська влада надалі прагнула підпорядкувати собі Римо-Католицьку Церкву, 

розірвати її стосунки із керівництвом у Римі. Згідно з указом від 10 березня 1830 

                                           
26

 Белоголов И. Акты и документы, относящиеся к устройству и управлению Римско-Католической 

Церкви в России / И.Белоголов. - Т. 1: 1762-1825 гг. – Петроград: Тип. Алексеева, 1915. – С. 112. 

27
 Ks. Kumor B. Ustrój i organizacja Kościoła Polskiego w okresie niewoli narodowej (1772-1918) / Ks. Kumor 

B.. – Kraków: Polskie Tow-wo Teologiczne, 1980. – s. 191-203. 

28
 Szantyr S. Zbiór wiadomości o Kościele i religii katolickiej w cesarstwie Rossyjskim a szczególniej w 

prowincjach od Polski przyłączonych od czasu pierwszego rozbioru Polski aż do końca panowania cesarza Alexandra I i 

początków panowania Mikołaja I / S. Szantyr. – Poznań: Wydawnictwo i druk W. Stefańskiego, 1843. – s. 124-159. 

29
 Ks. Wysocki J. Kościół Katolicki w zaborze rosyjskim w latach 1772-1815 / Ks. Wysocki J.  // Historia 

Kościoła w Polsce. T. II: 1764-1945. – Cz. 1: 1764-1918 / pod red. ks. B. Kumora i ks. Z. Obertyńskiego. – Poznań; 

Warszawa, 1979. – S. 201-208. 
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року було підтверджено заборону римо-католицькому духовенству приймати 

будь-які папські булли або підписані ним документи. Усі документи та листи з 

Ватикану мали йти лише через Міністерство внутрішніх справ імперії
30

. 

Важливою подією першої половини ХІХ століття було польське 

Листопадове повстання 1830-31 років, поразка в якому суттєво вплинула на 

погіршення становища РКЦ в Російській імперії та на подальшу заборону 

стосунків із Апостольською Столицею. З одного боку, місцеве римо-католицьке 

духовенство взяло участь у повстанні, а з іншого – папа римський Григорій XVI 

засудив польське повстання 1830-1831 років. Причин такої позиції Ватикану було 

кілька. Інформацію про перебіг Листопадового повстання римська курія 

отримувала від віденського нунція Гуго Спіноли, який не орієнтувався у ситуації, 

оскільки володів лише обмеженими відомостями, наданими австрійськими 

військовими та дипломатами. Г. Спінола писав у Ватикан: «Радію, що польський 

клір – що є природнім – не лише не взяв участі у бунтівних рухах, але і 

протиставився їм так, що до цього часу не дозволив відкрити костелів». Окрім 

зазначеного, керівництво повстанням не особливо турбувалося про підтримку 

Ватиканом. Тому можна вважати закономірністю видання 9 червня 1832 року 

папою римським Григорієм ХVI енцикліки «Cum primum», у якій Листопадове 

повстання розцінене у світлі тогочасних політичних відносин як бунт проти 

законної влади
31

.  

Аналіз відносин Апостольської Столиці та Російської імперії дозволяє 

стверджувати, що найбільшим досягненням у переговорах усієї першої половини 

ХІХ століття став Конкордат, підписаний 3 серпня 1847 року. До 1847 року 

відносини між ними перебували на межі повного розриву. Цьому сприяло: 

ліквідація Греко-Католицької Церкви та приєднання греко-католиків до 

Російської православної церкви у 1839 році, постійні обмеження прав 

католицького духівництва з боку влади, алокація (промова на зібранні кардиналів) 

Григорія ХVІ 1842 року, в якій містився перелік звинувачень проти царської Росії, 

                                           
30

 Білоусов Ю. Київсько-Житомирська римо-католицька єпархія: Історичний нарис / Ю. Білоусов. – 

Житомир: [б.в.], 2000. – С. 61-63. 

31
 Шостак І.В., Павлюк В.В. Суспільна діяльність луцько-житомирського римо-католицького єпископа 

М. Пивницького // Наукові записки. Історичні науки. – Вип. 6. – Острог, 2006. – С. 159-169. 
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відмова папи затверджувати кандидатів на посади єпископів, яких на свій розсуд 

обирала російська влада. Протягом першої половини 1840-х років у відносинах 

між Ватиканом і Російською імперією не можна виділити жодного компромісного 

рішення. Остаточний розрив відносин, як ніколи, став актуальним. Проте перший 

крок до примирення все-таки було зроблено у 1845 р., коли Микола І зустрівся у 

Римі з Папою. Наслідком зустрічі стало укладення у 1847 році домовленості, яка 

однак, більше нагадувала короткочасне перемир’я, ніж мирну угоду
32

. 

Згідно з першою статтею конкордату в Російській імперії було 

організовано одне архієпископство та шість єпископств. Могилівське 

архієпископство включало до свого складу ту частину імперії, що не входила до 

жодної з шести дієцезій, та Велике Князівство Фінське. З огляду на специфічне 

становище Римо-Католицької Церкви в Росії і на брак папської нунціатури 

встановлювалися досить широкі церковні прерогативи могилівського 

архієпископа.  Як голова Департаменту до Справ Католицької Церкви він мав 

безпосередній контроль над усіма церковними справами в імперії
33

. 3 серпня 1847 

року даний конкордат підписали граф Д. Блудов, з російської сторони, та 

кардинал А. Ламбрускіні, від імені Ватикану. Наступного, 1848 року, положення 

конкордату були підтверджені буллою папи Пія ІХ від 5 липня та іменним 

імператорським указом від 29 грудня.  

Проте, як практика показала, багатьма положеннями конкордату у 

здійсненні своєї політики по відношенню до РКЦ царська влада і не збиралася 

керуватися. Вже у 1866 році Олександром ІІ підписано указ, яким скасовано силу 

конкордату 1847 року. Документ про ліквідацію конкордату з’явився «без викладу 

причин і міркувань що спонукали російський уряд прийняти цю міру…»
34

.  

                                           
32

 Баковецька О. Політика царизму щодо Римо-Католицької Церкви в середині ХІХ ст. / О.Баковецька // 

Збірник наукових праць «Наукові записки. Серія : Історичне релігієзнавство». – Випуск 5. – Острог, 2011. – С. 41-

48. 

33
 Ks. Kumor B. Ustrój i organizacja Kościoła Polskiego w okresie niewoli narodowej (1772-1918) / Ks. Kumor 

B.. – Kraków: Polskie Tow-wo Teologiczne, 1980. – s. 198. 

34
 Баковецька О. Політика царизму щодо Римо-Католицької Церкви в середині ХІХ ст. / О.Баковецька // 

Збірник наукових праць «Наукові записки. Серія : Історичне релігієзнавство». – Випуск 5. – Острог, 2011. – С. 41-

48. 
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Отже бачимо, що стосунки між Російською імперією та Апостольською 

Столицею протягом першої половини ХІХ століття складалися вкрай важко. З 

одного боку, імперія не могла дозволити РКЦ повноцінно розвиватися і не 

погоджувалася із впливом Ватикану на своїй території. З іншого – ігнорування 

католиків не було можливим через їхню чисельність у загальній частці населення, 

особливо  Правобережжя, та серед найзаможніших жителів Правобережжя. Римо-

Католицька Церква, будучи потужним релігійним центром, протистояла 

асиміляції католиків та сприяла їх консолідації навколо патріотичних ідей. Тому 

вона дійсно була серйозною перешкодою на шляху до утвердження необмеженого 

російського самодержавства, русифікації. У Російській імперії світська влада 

здійснювала вплив і керування церковною, повністю позбавляючи її права 

самостійно вирішувати питання релігійного характеру. 

 

Це ситуація початку ХІХ століття. Але її ми можемо прослідкувати і 

сьогодні, в дещо іншій модифікації. Надалі відчувається досить сильна залежність 

в Російській Федерації православ’я від центральної світської влади, а також 

жорстка критика інших релігій.  

Наприклад, увівши в пошукову систему мережі Інтернет гасло «ставлення 

до РКЦ в Росії», можна натрапити, на жаль, на тексти, які з досить таки 

негативної, позбавленої толерантності, позиції характеризують католицизм. 

Протопресвітер В. Данилов у тексті «Російський католицизм»
35

 за 2010 рік 

у вступі подає першою таку фразу: «Не зважаючи на всю релігійну 

багатоманітність російського суспільства, жодне віросповідання не викликає 

такої неприязні, як католицизм». А. Хлебович
36

 таке ставлення до католицизму в 

РФ пояснює таким чином, що це є наслідком комуністичного спадку. На його 

думку, навіть ті зміни, які відбулися в Росії після 1991 року, вони не змінили 

ворожого ставлення російського православʼя до католицизму. Таких осіб, як 

                                           
35

 Данилов В. Российский католицизм [Електронний ресурс] / В.Данилов. -  Ярославль, 2010. – Режим 

доступу: http://veritas.katolik.ru/books/rus-katolic.htm. – Назва з екрану. Дата доступу: 17.12.2015 

36
 Хлебович А. Католическая церковь в России: надежды и проблемы [Електронний ресурс] / 

А. Хлебович. – Режим доступу: http://inosmi.ru/russia/20120722/195264227.html. – Назва з екрану. Дата доступу: 

18.12.2015 
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о. О. Мень, Геогрій Кочетков або о. О. Борисов, які співпрацювали і 

співпрацюють із католиками, він називає рідкими виключеннями. А. Хлебович 

зазначає, що «… православно-католицька взаємодія є можливою на рівні парафій, 

але чим вище по церковній ієрархії, тим складніше віднайти приклади 

нормального, плідного співіснування». 

ХХІ століття показало подальші тенденції  прагнень Російської Федерації 

до здійснення контролю над Україною. І одним із засобів, що використовується 

при цьому є УПЦ (МП) і її вплив на віруючих. Аналізуючи події Революції 

гідності бачимо, що формування патріотизму, консолідація нації здійснювалась 

під впливом РКЦ та УГКЦ, які не стали осторонь, а підтримали народ у його 

прагненнях до справедливості й свободи. І знову ж таки католицизм став 

перешкодою для русифікації, асиміляції. 

Інша ситуація – налагодження зв’язків із Ватиканом. Не закритим 

протягом довгого період часу є питання пастирського візиту Папи Римського до 

Росії. Змінилась епоха, а відкритого діалогу досі немає. 

З 2000 року на Інтернет-сторінці www.pravoslavie.ru розміщена стаття 

«Експансія католицизму в Росії і наслідки можливого візиту Папи Римського в 

Москву» за підписом Православного Братства Святителя Марка Ефеського
37

. 

Наголошувалося, що візит на територію російської Православної Церкви – це 

вікова мрія усіх пап. Католицизм названо одним із найбільш небезпечних видів 

іновірства. При цьому вказано на процеси в Західній Україні – «нахабне 

насильницьке захоплення уніатами (авт. – бачимо не використання терміну 

«греко-католиками») православних храмів за благословенням Папи». У іншій 

цитаті із тексту теж видно, що Україна російським православ’ям не розглядається 

як самостійна держава: «… тривогу про зростаючу експансію римського 

католицизму в Росії неодноразово висловлював і Святіший Патріарх 

Московський Олексій ІІ: «Відбувся у буквальному смислі слова розгром 

                                           
37

 Православное Братство Святителя Марка Ефесского Экспансия католицизма в России и последствия 
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православних єпархій у Львові, Тернополі та в Івано-Франківську». Тобто Церква і 

релігія використовуються для реалізації політичних цілей. 

Таке ставлення щодо візиту Папи Римського не змінилося і через 8 років. 

Візит до Росії розглядався як такий, що спровокує проблеми, нові конфлікти 

(Інтерфакс за 10.01.2008, слова митрополита Смоленського і Калінінградського 

Кирила; він же наголосив на ставленні в Росії до католиків із недовірою). 

 

Таким чином, проведений аналіз дає можливість зробити висновки про 

історичні передумови складних відносин Росії та Ватикану. У ході дослідження 

було виявлено основні кроки, які робилися Ватиканом у першій половині ХІХ 

століття, аби захищати інтереси католиків, та відповіді, які робили російські 

імператори. Проаналізовано законодавчі акти Російської імперії, які регулювали 

відносини у трикутнику РКЦ – імперія – Ватикан, тексти яких відповідали 

виключно інтересам Росії. Адміністративно-територіальний поділ РКЦ було 

визначено без погодження із Папою Римським. Таким самим чином відбувалося 

призначення єпископів та архієпископа, знову ж без погодження із 

Апостольською Столицею. Римо-Католицька Церква розглядалася 

самодержавством як перешкода на шляху до утвердження необмеженого 

російського самодержавства та русифікації. Виявлено певні тенденції такого 

упередженого ставлення до РКЦ і на початку ХХІ століття. Високий рівень 

релігійності – це те, що є основною рисою католицизму і на сьогодні, але така 

риса вороже сприймається суспільством і владою. Римо-Католицьку Церкву і 

надалі не можуть ігнорувати, але й сприймати не поспішають. 

 


